
 Pri príležitosti sviatku Narodenia Panny 
Márie sa konala v našej bazilike odpustová 
slávnosť, ktorá sa začala o 10.30 hod. Hlavným 
celebrantom bol pomocný košický biskup 
Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, ktorý 
v úvode privítal pútnikov zo širokého okolia. 
Slávnostnú svätú omšu spolu s ním konceleb-
rovali provinciál Rádu pavlínov na Slovensku o. 
Martin Lehončák OSPPE, vdp. ThLic. Štefan 
Albičuk, vranovský dekan, ThDr. Jozef Gnip 
PhD., farár a dekan v Trebišove, vdp. Ján De-
meter, dôchodca z Veľkého Šariša. Konceleb-
rantmi boli aj kňazi –  vranovskí rodáci –  
vdp. Martin Telepún, vdp. Anton Matina, 

vdp. Roman Haško a ďalší kňazi. 

 Všetkých prítomných na úvod privítal o. Rasti-
slav Ivanecký OSPPE, farár a rektor Baziliky 
Narodenia Panny Márie vo Vranove n. T. Tradič-
ne na túto odpustovú slávnosť prišli uctiť si našu 
nebeskú Matku aj peší pútnici z Trebišova, Giral-
toviec, z Čemerného a po prvý raz sme privítali 
skupinu peších pútnikov z obce Nová Kelča. J. E. 
Mons. Marek Forgáč v homílii vyzdvihol dôležitosť 
sebaobetovania sa v živote pre dobro iných.  

 Svätú omšu svojím spevom obohacovali vra-
novské farské zbory: zbor Lumen a zbor Bambino 
Luci. Na záver dôstojnej slávnosti vzácnemu 
hosťovi za vranovskú farnosť poďakovali manže-
lia Bradovkovci.              Spracovala Veronika F. 
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Stála pod krížom 

Dnes boli naši v kostole 
ďakovať Bohu za úrodu. 
Že to, čo máme na stole, 
hrial slniečkom a dal mu vodu. 
 

Teraz Ti, Bože, ďakujem 
za úrodu, čo v lese rastie. 
A čo tam dáva Tvoja zem 
pre detskú radosť, detské šťastie. 
 

Deti a vtáctvo nebeské. 
Veď je to všetko z Tvojho rodu,    
... bez slov sa modlí za úrodu. 

A Ty počuješ každú tvár. 
Tebe aj nemý prehovorí. 

A ako dobrý hospodár 
nasýtiš všetky Tvoje tvory. 
 
Takto ďakoval Milan Rúfus, slovenský básnik. 

Poďakovanie za úrodu 

Najsvätejšia 
Panna, Mária 
plná sily, opora 
v našich slabo-
stiach... Stála 
si pod krížom... 
Mnohí učeníci 
svojho Majstra 
vtedy opustili 
a na Golgote 
panovalo úplné 
ticho. Ale ty si 
tam nemohla 

chýbať. Bola si tam, statočná a vyrovnaná.  
 Ježiša snímajú z kríža. A hľa, toto je tvoja 
odmena: berieš do náručia telo vlastného syna, 
Ježiša ukrižovaného, Ježiša neživého. Pravdu 
mal starý Simeon: „Tvoju dušu prenikne meč.“ 
Práve si pocítila jeho ostrie. Tvoja viera bola 
vystavená skúške. Boh trhal tvoje srdce na 
zdrapy. Musel tvoj syn zomrieť? Áno... vedela 
si o tom dávno, už od jeho detstva. Bola si 
„Matkou bolestnou“, trpiacou zároveň so svojím 
synom. S bolesťou v srdci pozeráš na jeho 
rany, na jeho tvár – a odhaľuješ jeho majestát.  
 Vnímame tvoju bolesť, hoci iba čiastočne.  
Cítime s tebou. Aj my milujeme Ježiša, nie tak 

ako tvoje materinské srdce, ale milujeme. Dovoľ 
aj nám pobozkať tú tvár, ruky, nohy, ranu srdca. 
Si pohrúžená v smútku, avšak obetuješ ho, Mária, 
obetuješ ho Otcovi, ako to On sám učinil, a daru-
ješ ho nám. Ďakujeme ti za tvoj smútok a utr-
penie, ktoré sú nevýslovné, ale ty ostávaš pevná, 
statočná, pretože v tebe prebýva Duch Boží, moc 
Ducha. 
 Začína sa tvoja veľká, materinská misia. Kris-
tova matka, stávaš sa Matkou Krista úplného, 
dokonalého – Matkou jeho Cirkvi a my sa stáva-
me tvojimi deťmi. Skrze utrpenie a obetu postup-
ne obrodzuješ ľudstvo a stávaš sa jeho Matkou. 
 Ďakujeme ti, Mária, že si prijala tú obetu, 
zniesla toto utrpenie, že si nás adoptovala ako 
svoje deti. Uisťujeme ťa o našej vernosti, sme 
skutočne tvojimi deťmi a chceme nimi byť čoraz 
viac. Vždy, keď k budeme prichádzať do tohto 
chrámu k tebe, budeme si pripomínať, že skrze 
svoju obetu si sa stala Matkou Života, ako to vidí-
me na milostivom obraze. 
 Ty si Matkou Cirkvi, my sme tvoje deti. Čo 
máme robiť? Spolu s tebou stáť pri kríži tvojho 
syna s našimi krížmi.   
Prameň: O. Maria Eugeniusz Grialou OCD: Maryja Matka 
wszystkich                          Preklad J. Melková 
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Sv. Andrej Kim Taegon, kňaz, sv. Pavol 
Chong Hasang a spoločníci – kórejskí mu-
čeníci 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ázijská 

pôda bola – a doteraz  je – zem tvrdá na prija-
tie semena evanjelia. Výnimkou nie je ani úze-
mie Kórey. No v 2. polovici 18. storočia sa 
dostali z Číny do Kórey  niektoré spisy jezuit-
ských misionárov o Katolíckej cirkvi. A tak cez 
vzdelaných laikov sa začali v krajine šíriť myš-
lienky kresťanstva. Avšak v roku 1812 v Kórei 
nadobudol platnosť dekrét proti kresťanstvu. 
Na normálnu misijnú činnosť sa nedalo ani 
pomyslieť. No kresťanské spoločenstvo v počte 
pár tisíc kresťanov sa s týmto stavom neuspo-
kojilo. Ich prosba do Ríma bola vyslyšaná. Cez 
združenie parížskych zahraničných misií v roku 
1836 prišli do krajiny prví francúzski misionári. 
Aj  keď prenasledovanie pokračovalo, na kňaz-
stvo už bol pripravený prvý Kórejčan Andrej 
Kim Taegon. Prenasledovanie však ďalej po-
kračovalo aj v rokoch 1839, 1846 a 1866. Po 
prenasledovaní  v roku 1846 nasledovalo obdo-
bie pomerného pokoja. Do Kórey sa dostali 
niekoľkí misionári, ktorí úspešne pracovali až 
do roku 1866. Vtedy vypuklo nové prenasledo-
vanie, v ktorom zomreli mučeníckou smrťou 
dvaja biskupi, 7 kňazov misionárov a tisícky 
laických veriacich. Počas apoštolskej návštevy 
v Kórei 6. mája 1984 sv. Ján Pavol II. vyhlásil 
103 mučeníkov za svätých. Medzi nimi popred-
né miesto zaujíma vyššie spomínaný prvý kó-
rejský kňaz Andrej a horlivý laický apoštol Pa-
vol.   

         Aj pre dnešnú dobu platia povzbudivé slová 
kňaza a mučeníka Andreja, poslané z väzenia: 
„Milovaní bratia, vedzte toto: Keď náš Pán Ježiš 
zostúpil na zem, sám zniesol nespočetné bolesti 
a svojím umučením založil svätú cirkev a utrpe-
ním veriacich ju zveľaďuje. Hoci ju svetské moc-
nosti gniavia a napádajú, nepremôžu ju nikdy. Po 
Ježišovom nanebovstúpení, od čias apoštolov až 
po naše dni, svätá Cirkev všade rastie uprostred 
súžení. A teraz už 50 či 60 rokov, čo svätá Cir-
kev vstúpila do našej Kórey, veriaci opäť a opäť 
znášajú prenasledovanie. Aj dnes  zúri prenasle-
dovanie a mnohí priatelia v tej istej viere, medzi 
nimi aj ja, dostali sa do väzenia a aj vy ste 
 v súžení. A keď sme tak jedno telo, ako by sme 
neboli v hĺbke srdca smutní? Ako by sme podľa 
ľudských citov neprežívali bolesť odlúčenia? Ale 
ako vraví Písmo, Boh sa stará aj o najmenší vlas 
na hlave (porov. Mt 10, 30) a stará sa, lebo je 
vševediaci. Ako možno teda také prenasledova-
nie chápať ináč ako Boží rozkaz, ako jeho odme-
nu alebo napokon ako trest ?! Plňte teda Božiu 
vôľu! Bojujte celým srdcom za nebeského vodcu 
Ježiša, premáhajte zlého ducha tohto sveta. Veď 
Kristus ho už premohol. Veľmi Vás prosím, neza-
nedbávajte bratskú lásku, ale navzájom sa pod-
porujte a kým sa Pán nezľutuje nad nami 
a neodstráni súženia, vytrvajte. Je nás tu dvad-
sať a z Božej milosti sa všetci majú dobre. Ak 
niekoho zabijú, nezabudnite, prosím, na jeho 
rodinu. Veľa je toho, čo by som ešte mal pove-
dať, ale ako to perom na papieri vyjadriť? Kon-
čím list. Keďže sa už blíži náš boj, prosím, aby 
ste kráčali vo vernosti. A nakoniec, keď sa dosta-
neme do neba, budeme sa tešiť spolu. Naposle-
dy vás bozkávam na znak svojej lásky.“ 
 Možno povedať, že obeta mučeníkov nebola 
zbytočná a platí, že krv mučeníkov je semenom 
kresťanov. Dnes je v Kórei 26 percent kresťanov 
a v južnej časti krajiny je 25. december štátnym 
sviatkom, ktorý  slávia všetci bez rozdielu vyzna-
nia.        Zdroj: Internet. Mečiar: Životy víťazov.        Ján F.                       
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Deviatnik pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie vo Vranove n. T.  

 Od 1. septembra 2017 veriaci našej farnos-
ti mali možnosť duchovne sa pripraviť v rámci 
deviatich dní na odpustovú slávnosť, ktorá 
vyvrcholila v nedeľu 10. septembra 2017. Prvý 
deň deviatnika začal večernou sv. omšou, na 
ktorú bol pozvaný ThLic. Š. Albičuk, vranovský 
dekan a farár z farnosti Vranov-Juh. Vo svojej 
homílii podčiarkol okrem iného myšlienku zo-
snulého kardinála Joachima Meisnera, že Pan-
nu Máriu treba hlavne napodobňovať, nie o nej 
kvetnato rozprávať. Takisto vyzdvihol obrovský 
význam každej matky a každej rodiny tvorenej 
z otca, matky a detí, ktorá je v súčasnosti veľmi 
nebezpečne spochybňovaná. Sv. omšu svojím 
spevom obohacoval mládežnícky zbor Bambi-
no Luci.  

 V deň druhý bol hlavným celebrantom ve-
černej sv. omše rodák z Vranova n/T. vdp. 
Martin Telepún, farár v Hanušovciach nad Top-
ľou. Spolu s ním v koncelebrovali o. Rastislav 
Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky a dia-
kon Horváth, vypomáhajúci v Hanušovciach. 
Vo svojej homílii o. Martin okrem iného pouká-
zal na život v pravde podľa vzoru nebeskej 
Matky. V príkladoch zo života poukázal na to, 
aká nevyhnutne dôležitá je prítomnosť matky 
pri výchove dieťaťa.  
 Každoročne jeden deň deviatnika pripadá 
na nedeľu, kedy je sv. omša slávená v priebe-
hu dňa  o 11.00 hod.  Tohto roku na tretí deň 
deviatnika bol hlavným celebrantom vdp. Mar-
cel Stanko, farár v Čemernom.  Spolu s ním 
koncelebroval okrem o. Rastislava Ivaneckého, 

farára a rektora baziliky, aj kaplán o. Leander 
Tadeusz Pietras OSPPE. Vo svojej homílii o. 
Marcel okrem iného poukázal na túžbu Panny 
Márie žiť v skrytosti pred ľuďmi. Jednou 
z myšlienok, ktoré odzneli, bolo, že by sme sa 
mali nechať inšpirovať jej životom, v ktorom 
každé slovo a čin vždy dávali do popredia Ježi-
ša, Božieho Syna.   

 Štafetu vedenia novény pred blížiacou sa 
odpustovou slávnosťou prebrali v pondelok pri 
večernej sv. omši otcovia pallotíni. Pozvanie prijali 
dvaja rehoľní kňazi, súrodenci – dvojičky, o. Leo-
nardo Lasota SAC a Peter Lasota SAC.  O. Leo-
nardo pôsobí v Michalovciach a o. Peter pôsobí 
v Smižanoch. Homílie sa na štvrtý deň deviatnika 
ako prvý zhostil o. Leonard, ktorý prirovnal náš 
život k lodi na rozbúrenom mori. Okrem iného 
povedal: „Dôležité je, kto je na nej kormidelníkom, 
komu zverujeme našu loď. Panna Mária nám 
hovorí, aby sme ju zverili do rúk jej Syna.“  
Duchovná príprava pred odpustovou slávnosťou 
pokračovala v utorok večernou sv. omšou o 18.30 
hod. Homílie sa tentoraz ujal o. Peter Lasota SAC, 
ktorý vo svojom príhovore poukázal cez veľmi 
zaujímavý príbeh na to,  ako môže Panna Mária 
pomôcť zachrániť našu dušu alebo duše našich 
blízkych pre večný život, ak ju svojimi modlitbami 
a obetami „pozveme“, aby tak učinila.   
 Deviatnik pokračoval v stredu večernou sv. 
omšou stále za prítomnosti otcov pallotínov. 
 V koncelebre spolu s nimi bol domáci pavlínsky 
kaplán o. Konrad Blicharski OSPPE. V ten deň sa 
v homílii prihovoril o. Leonard. Spomenul okrem 
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iného udalosti vo Fatime a otázku Lucie adreso-
vanú Panne Márii, „či príde aj ona (Lucia) do 
neba“. Ako podotkol otec Leonard, takúto otázku 
by sme si mali vážne a často klásť my všetci...   
Pomaly sa začala chýliť duchovná príprava ku 
koncu. Večernú sv. omšu o 18.30 hod. vo štvr-
tok  celebroval opäť jeden z otcov pallotínov, 
tentoraz o. Peter Lasota SAC. Ten vo svojej 
homílii rôznymi príkladmi zo života povzbudil 
všetkých prítomných, aby sa učili obetovať sa za 
iných.  
 Nastal deň sviatku Narodenia Panny Má-
rie, 8. september, a súčasne ôsmy deň du-
chovnej prípravy pred odpustovou slávnosťou 
v našej bazilike. Keďže to bol deň, kedy bolo 
možné získať plnomocné odpustky v našej 
bazilike pri splnení obvyklých podmienok, 
účasť veriacich na sv. omši bola veľmi bohatá. 
Hlavným celebrantom na večernej sv. omši bol 
tentoraz o. Peter Lasota SAC a kazateľom bol 
jeho brat o. Leonard Lasota SAC. Spolu s ním 
koncelebrovali rodáci z Vranova, kňazi o. Pa-
vol Tomko CSsR a vdp. Roman Haško. Na 
začiatku sv. omše všetkých privítal kaplán 
pavlín o. Kazimír Kogut OSPPE. Vo svojej 
homílii o. Leonard vyzdvihol nesmierny výz-
nam výchovy dieťaťa v rodine. Rodičia majú 
hlavne dať svojim deťom „to duchovno“ a ma-
teriálne je až druhoradé. Na základe príkladu 
zo života konštatoval, „. O čo ľahšie a lepšie 
by sa nám žilo, keby sme naše deti vychová-
vali takto“.  Pred záverečným požehnaním sa 
o. Kazimír rozlúčil slovami vďaky s kazateľmi 
otcami pallotínmi. Ďakoval im za duchovnú 
prípravu počas piatich dní a na potvrdenie 
srdečnej vďaky nasledoval potlesk od všet-
kých prítomných veriacich.  
 Duchovná príprava pred nedeľňajšou sláv-
nostnou odpustovou sv. omšou vyvrcholila 
v sobotu večer. Bohatý duchovný program 
začal Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý 
si pripravili rehoľné sestry z Kongregácie ses-
tier Matky Božieho milosrdenstva pôsobiace vo 
farnosti v Nižnom Hrušove spolu s mládežou. 

Potom nasledovala modlitba sv. ruženca – 
bolestné tajomstvá, ktoré pripravili rehoľné 
sestry z Kongregácie školských sestier de Not-
re Dame, pôsobiace vo farnosti Vranov-Juh, 
takisto spolu s mládežou. Po modlitbách 
a duchovných piesňach nasledovala večerná 
sv. omša, ktorej predsedal vdp. Marek Kunder 
z kňazského seminára v Košiciach (bývalý farár 
zo susednej farnosti Čemerné). V úvode 
sv. omše všetkých prítomných privítal pavlín 
o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor 
baziliky vo Vranove.  Sv. omšu svojím spevom 
obohacoval farský zbor Lumen  z farnosti Vra-
nov - Sever. Záver sv. omše patril, tak ako 
v predošlé dni deviatnika, spievanej Novéne 
k Vranovskej Panne Márii. V tento večer sa 
však novéna zakončila sviečkovou procesiou 
s kópiou milostivého obrazu Panny Márie Vra-
novskej ulicami mesta Vranov.   
                                                Spracovala Veronika F. 
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 Don Titus sa narodil 4. januára 1915 vo 
Vajnoroch. Už ako desaťročný sa rozhodol stať 
kňazom – saleziánom, keď dal sľub Panne 
Márii, že „bude navždy jej synom“. Napriek 
prvotnému nesúhlasu rodiny (ktorá si nemohla 
dovoliť platiť štúdium) a odhováraniu vtedajšie-
ho predstaveného saleziánov v Šaštíne napo-
kon po dvoch rokoch ako najmladší študent 
nastupuje na tamojšie saleziánske gymnázium. 
Po maturite v Kláštore pod Znievom odchádza 
v roku 1937 študovať teológiu do Ríma, kde 
zložil večné rehoľné sľuby a 23. júna 1940 bol 
v Turíne vysvätený za kňaza.  

 Jeho prvé pôsobisko na Slovensku bolo 
v Bratislave na Miletičovej ulici. Zároveň začal 
študovať chémiu a prírodopis, ktoré neskôr, od 
roku 1943, vyučoval na biskupskom gymnáziu 
v Trnave. V roku 1946 sa tu dostal do prvého 
konfliktu s nastupujúcou komunistickou mocou, 
keď po nariadenom odstránení krížov z tried 
ich spolu s niekoľkými ďalšími profesormi zave-
sili späť, začo dostali okamžitú výpoveď. Počas 
Barbarskej noci v apríli 1950 došlo k zásahom 
polície v kláštoroch a k hromadnému zatýkaniu 
rehoľníkov. Titus Zeman bol pred touto akciou 
ochránený, keďže v tom čase bol kaplánom na 
fare v Šenkviciach. Tu mu prišla na um myš-
lienka prevádzať mladých spolubratov a boho-
slovcov cez hranice, aby mohli rozvíjať svoje 
povolanie. Po návšteve dona Ernesta Macáka 
sa definitívne rozhodol uskutočniť tento plán. 
Prvé dva pokusy boli úspešné, len s malými 
komplikáciami pri návrate sprievodu  

na Slovensko. Deviateho apríla 1951 nadránom 
tretia skupina došla k rieke Morava. Po nočnej 
búrke sa museli brodiť blatistým terénom. A navy-
še, rieka bola rozvodnená, čo viacerých odradilo 
od prechodu. Napriek presviedčaniu dona Zema-
na sa rozhodli, že sa všetci vrátia. Počas návratu 
sa však rozišli a postupne bolo 16 z 20 členov 
výpravy vrátane dona Titusa zatknutých.  

 Titus Zeman bol prevezený do vyšetrovacej 
väzby v Leopoldove. Tu ho čakalo až neľudské 
zaobchádzanie, napríklad topenie vo vedre plnom 
výkalov, či rôzne údery a kopance. Po jednom 
takomto údere ohluchol. Ku psychickému týraniu 
prispel aj fakt, že cez okno dennodenne počul 
strašné výkriky ľudí, ktorých viedli na popravisko, 
na smrť. Súdny proces s účastníkmi výpravy sa 
v Justičnom paláci v Bratislave začal 20. februára 
1952. Prokurátor pre neho ako vedúceho výpravy 
požadoval trest smrti. Napokon mu súd udelil 
„iba“ dvadsaťpäťročný trest. Trest si odpykával vo 
viacerých zariadeniach v Československu, pričom 
najhorší bol pobyt v Jáchymove, kde väzni drvili 
uránovú rudu vlastnými rukami.10. marca 1964 
bol po trinástich rokoch podmienečne prepustený.  
 V roku 1967, keď sa v ČSSR uvoľnila politic-
ká situácia, dostal don Titus povolenie spovedať 
a slúžiť omšu na bočnom oltári vajnorského kos-
tola. O rok neskôr už mohol plne vykonávať kňaz-
skú službu (aj keď naďalej musel pracovať ako 
skladník). Nadšenie z novej situácie mu umožnilo 
pomaly zabúdať na hrôzy, ktoré zažil. Avšak, aj 
napriek tomuto zlepšeniu, jeho telo bolo výrazne 
poznačené následkami dovtedajšieho mučenia. 
7. januára 1969 prekonal srdcový infarkt a o deň 
neskôr zomrel v bratislavskej nemocnici. Už po-
čas pohrebu označil vtedajší provinciál salezián-
skej rehole don Andrej Dermek Titusa Zemana za 
mučeníka. Počas prvých dvoch úspešných vý-
prav sa vďaka donovi Titusovi Zemanovi podarilo 
utiecť spolu 21 mladým kňazom a seminaristom. 
Medzi nimi boli budúce významné osobnosti, ako 

Titus Zeman – mučeník za duchovné povolania 
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Z  publikácie Tvoje dni sú spočítané k výročiu 
fatimských zjavení –  4. časť. 
 Celá ľudská tragédia je skrytá hlboko 
v duchovnej sfére. Ľudstvo čaká rozhodnutie: 
s Bohom – alebo proti Bohu a jeho príkazom? 
Zvolí si večne trvajúce šťastie v nebi, či nepre-
stávajúce trápenie v pekle, večné zatratenie? 
 Pochybnosti a skryté želania, aby táto hroz-
ná pravda a skutočnosť neexistovali, sú dnes 
veľmi rozšírené. Kňazi o pekle už sotva kážu 
a niektorí teológovia existenciu pekla úplne 
popierajú.  
 Francúzsky spisovateľ André Gidé píše: 
„Bohu možno slúžiť iba vtedy, ak v neho veríme. 
Zlý duch nepotrebuje, aby ľudia v neho verili. 
Naopak, najlepšie mu slúžia, ak ho vôbec nepo-
znajú. Diabol má eminentný záujem na tom, aby 
nebol spoznaný. Práve to si praje, aby sa 
v neho neverilo... Vie presne, čo má robiť, aby 
sa vplazil do ľudského srdca.“ 
 V našom každodennom živote máme pred-
pisy a zákony. Ak ich nedodržíme, stihne nás 
trest. Mal by teda Boh, Pán neba i zeme, byť  

k nedodržaniu svojich príkazov ľahostajný? Je to 
nemysliteľné a s jeho dokonalosťou nezlučiteľné. 
 Dôkazom existencie pekla je predovšetkým 
Sväté písmo. Ježiš často hovoril o „mieste utrpe-
nia“, o „večnom ohni, kde bude plač a škrípanie 
zubov.“ Pätnásťkrát hovorí Ježiš v evanjeliu 
o pekle a žiada jasné rozhodnutie pre cieľ života: 
„Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa“... 
((Mt 25, 41). 
 Na základe toľkých jasných výpovedí vo Svä-
tom písme Cirkev už v r. 1215 na IV. lateránskom 
koncile vyhlásila existenciu pekla za dogmu. Táto 
pravda nebude nikdy pozmenená, aj keď v ňu 
milióny ľudí nebudú veriť. Odkaz z II. koncilu 
v Lyone r. 1274 znie: „Každý človek žije len raz 
a osobitný súd v okamihu smrti rozhodne s ko-
nečnou a neodvolateľnou platnosťou o jeho osu-
de.“ 
 
     Text poskytla Helena B. 

Liturgický kalendár 
17. 9. – Ne: 24. nedeľa v Cezročnom období 
19. 9.  – Ut: Sv. Január, biskup, mučeník; ľubovoľná spomienka 
20. 9.  – St: Sv. Ondrej Kim Taegon, Pavol Chong Hasang a spoločníci, kórejskí mučeníci; spom. 
                    Kántry 
21. 9.  – Št: Sv. Matúš, apoštol a evanjelista; sviatok 
22. 9.  – Pi: Sv. Emerám, biskup a mučeník; ľubovoľná spomienka. Kántry 
23. 9.  – So: Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz; spomienka. Kántry 
24. 9.  – Ne: 25. nedeľa v Cezročnom období 
26. 9.  – Ut: Sv. Kozma a Damián, mučeníci; ľubovoľná spomienka 
27. 9.  – St: Sv. Vincent de Paul, kňaz; spomienka 
28. 9.  – Št: Sv. Václav, muč., sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci; ľubovoľná spomienka 
29. 9.  – Pi: Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli; sviatok 
30. 9.  - So: Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi; spomienka 

PEKLO – trápenie a muky bez konca 

 biblista Jozef Heriban alebo spisovateľ Andrej 
Šándor. Bol záchrancom povolaní už tu na 
zemi. A my teraz veríme, že spolu s ďalšími 
mučeníkmi totalitného režimu nám onedlho 
blahoslavený Titus Zeman vyprosí z neba veľa 

ďalších povolaní, či už duchovných alebo 
manželských.  

Spracované podľa materiálov na stránke tituszeman.sk                              

                                                       Patrick Mydla 
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Príspevky, návrhy, podnety nám zasielajte na: aib@bazilikavranov.sk 
Redakcia si vyhradzuje právo v prípade potreby príspevky upravovať. 

    Z farskej matriky 

MYŠLIENKA 
To, že je niečo legálne, ešte neznamená, že je to i správne..... 

Niektoré významnejšie dni 

17. septembra 1952 – narodil sa Mons. Milan Šášik CM, gréckokatolícky biskup, eparcha  
  Mukačevskej grédkokatolíckej eparchie na Ukrajine so sídlom v Užhorode.  
18. septembra 1999  – prijal biskupskú vysviacku Mons. ThDr. Marián Chovanec, 16. diecézny   
    biskup Banskobystrickej diecézy, pedagóg dogmatickej teológie, publicista,  
  ktorý sa narodil 16. septembra 1957.  

KRSTY: Richard Antoško, Tabea-Miriam Hrešková, Ján Polakovič, Juraj Bumbera, Klaudia 
Porvas, Patrik Radvanský, Ester Miltáková, Tomáš Mušinský, Lenka Dutkovičová, Oliver-
Pavol Buc, Jakub Kandra, Liliana Lehanská, David-Peter Jakubo. 
 
POHREBY: (59) Marián Karaba, (90) Michal Šust, (69) Štefan Buzgo, (77) Marta Demčíková    

OHLÁŠKY 
•  Peter Pavur, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Simona Panyková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát 
• Matúš Veliký, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Marta Jacková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát 
• Peter Kalafa, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Petra Ambrušová, narodená a bývajúca v Prahe  
            Ohlasujú sa druhý- a tretíkrát 
• Michal Chovanec, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Juliana Kusková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa tretíkrát 
• Peter Jurov, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Hlinnom  
Kamila Kočišová, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa tretíkrát 
• Samuel Treščák, narodený v Humennom a bývajúci v Strážskom  
Kristína Kozáková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa prvý a druhýkrát 


