
Slovo na úvod 
 

„Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.“  
 

Všimol si si niekedy, ako malé dieťa 
s dôverou skočí do bazéna, do otvorené-
ho náručia svojej mamy alebo otca? Ve-
diac, že na rodiča sa môže spoľahnúť, 
bez strachu mu dôveruje! Tento obraz 
radostnej slobody nám pomôže pochopiť 
pocit bezpečia a pokoja, ktorý sme ako 
Božie deti dostali všetci. Keď nás Ježiš 
vyzýva, aby sme boli ako deti, myslí tým, 
že máme opäť získať detskú nevinnosť. 
Keď sme boli deťmi, zdalo sa nám jedno-
duché veriť v dobrého Boha, ktorý nás 
stráži a posiela svojich anjelov, aby nás 
ochraňovali. Ale keď sme vyrástli, tieto 
utešujúce predstavy nám postupne vy-
bledli a stratili sme zmysel pre zázraky. 
Skúšaní životom stávame sa necitlivými 
ohľadom Božej blízkosti či existencie 
strážnych anjelov. Pod tlakom neodvrat-
nej dospelosti začíname veriť (alebo re-
zignujeme k presvedčeniu), že nám nemá 
kto pomôcť, ak si nepomôžeme sami. 
Myslíme si, že sme pánmi svojho osudu. 
Nedovoľ, aby sa to stalo aj tebe! Nechaj 

Ježiša, aby v tebe prebudil tú radosť 
a nevinnosť, ktorú si prežíval ako dieťa 
- rovnakú radosť a nevinnosť, akú si pocí-
til, keď si prvýkrát zakúsil Božiu lásku. 
Kresťanská zrelosť nie je záležitosťou 
väčšej nezávislosti od Boha. Práve na-
opak! Ani v dospelosti nie sme schopní 
prežiť čo len jediný deň bez Božieho mi-
losrdenstva a milosti. Od tvojho prvého 
dychu po posledný sa Boh stará o tvoje 
zdravie, vzťahy, financie... o celý tvoj ži-
vot! Dnes popros Ducha Svätého, aby 
v tebe vykonal mimoriadne dielo. Popros 
ho, aby ti pomohol vidieť všetko, čo sa 
dnes bude diať, očami dieťaťa, ktoré sa 
spolieha na Otcovu lásku. Vedz, že tvoj 
nebeský Otec si želá, aby si za ním pri-
šiel s každou starosťou (aj tou najmen-
šou) a ver, že jeho anjeli ťa strážia. Dovoľ 
mu ubezpečiť ťa o svojej láske a starostli-
vosti. 
 

 
O. Rastislav Ivanecký, farár 

č. 15 

Ročník VI. 
 

1. 10. — 22 10. 2017 



MEDAILÓNIK SVÄTÝCH 

2 

OKTÓBROVÉ ZDRAVAS 

                         Sv. Bruno – kňaz 
 
 

 

 
Narodil sa okolo r. 1030. Navštevoval kláštornú 
školu, pokračoval v štúdiu filozofie a teológie         
v Tourse a Paríži. Po vysvätení za kňaza aj vyu-
čoval a stal sa vedúcim vyšších teologických štú-
dií. Ale keď pôsobil neskôr v Kolíne, rozhodol sa 
pre iný život. Vybudoval tu šesť zrubov okolo dre-
venej kaplnky a žil podľa reguly sv. Benedikta, t. j 
ručné práce, štúdium, modlitba, prísne mlčanie; 
býval sám a radostne znášal aj najtvrdšie nedos-
tatky. Založil prvú kartúzu (kláštor rádu kartuziá-
nov) neskoršie Grande Chartreuse. Pápež Urban 
II. ho povolal ako poradcu do Večného mesta, 
arcibiskupstvo síce odmietol, ale sprevádzal pá-
peža na úteku pred cisárom Henrichom IV. Napo-
kon zatúžil opäť po osamelosti domova a v La 
Torre vybudoval druhú kartúzu. Zomrel 6. októbra 
1101 v nedeľu ráno.   
          
                  Spracovala   A. Mydlová 

  Marko Bajus 
 

Októbrové Zdravas 
 
Zdravas do lupienkov 
jesenných kvetov dýcham 
a rosou očí polievam, 
aby duša rástla do hĺbky. 
 
Otváram srdce Márii 
úplne dokorán 
a s pokorou prosím, 
aby prijala môj dar. 
 
Ty, Matka, predsa vieš, 
rozumieš reči kvetov, 
ty vieš, čo chcem povedať, 
keď v slzách kľačím pred tebou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.:https://pt.aleteia.org/2017/09/13/o-significado-de-cada-parte-da-ave-maria/
https://pt.aleteia.org/2017/09/13/o-significado-de-cada-parte-da-ave-maria/ 



3 

 

 RUŽENEC  AKO  ÚKON  SVÄTEJ SYMPATIE 

 „Ruženec je evanjeliová modlitba. 
V ruženci sa príhodne po poriadku uvažuje 
o základných spasiteľných udalostiach, ktoré 
sa uskutočnili v Kristovi, od panenského 
počatia Božieho Slova a tajomstiev Ježišov-
ho detstva a života až po vrcholné veľkonoč-
né udalosti, to jest požehnané umučenie 
a slávne vzkriesenie, ich účinky v rodiacej sa 
Cirkvi na Turíce a v samej Panne Márii, keď 
po tomto pozemskom vyhnanstve bola 
s telom i dušou vzatá do nebeskej vlasti. /.../ 
Okrem toho Kristovo tajomstvo sa predkladá 
tým istým spôsobom, ako ho chápe sv. Pavol 
v slávnom hymne v Liste Filipanom. /.../ Ru-
ženec sa teda opiera o evanjelium – je to 
plne kristologická modlitba. 
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa mod-
lia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, 
v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom 
združení. Na získanie odpustkov sa stanovu-
je:  
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť 
desiatkov. 
2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjíma-
nie o tajomstvách. 
3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť ta-
jomstvá podľa zaužívaného zvyku.“ 
 Hore uvedený text je iba stručným výťa-
hom z poznámok k modlitbovej spiritualite 
posvätného ruženca, ako sú uvedené 
v Direktóriu liturgických čítaní na r. 2017.   
 Naše rozjímania o ruženci môže prehĺbiť 
táto modlitba pápeža sv. Jána XXIII.: 
 Mária, tvoje meno je na mojich perách 
a v mojom srdci už od mojich prvých liet. Už 
v detstve som sa naučil milovať ťa ako mat-
ku, vzývať ťa v nebezpečenstvých 
a dôverovať v tvoje orodovanie. 
 Mária, v duši mi čítaš túžbu po poznaní 
pravdy, po čnostnom živote a túžbu, aby 
som bol múdry a spravodlivý, silný a trpezlivý 
a aby som bol bratom všetkých.   
 Mária, pomôž mi v mojom rozhodnutí, 
aby som žil ako verný učeník na zveľadenie  

kresťanskej spoločnosti a na radosť svätej Ka-
tolíckej cirkvi. 
 Mária, pozdravujem ťa ráno i večer. Na 
celodennej ceste ťa vzývam. Od teba čakám 
oduševnenie a posilu, aby som si verne plnil 
sväté povinnosti svojho pozemského povolania: 
aby som oslávil Boha a dosiahol večnú spásu. 
 Mária, tak ako ty v Betleheme a na Golgote 
i ja chcem zostať stále pri Ježišovi. On je ne-
smrteľný Kráľ vekov a národov. Amen.  
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         APOŠTOLÁT KAPLNIEK PANNY MÁRIE FATIMSKEJ... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
...vznikol vďaka iniciatíve Združenia heroldov 
(hlásateľov)  evanjelia v roku 2001 a stre-tol 
sa s veľkým  záujmom veriacich. V súčasnosti 
okolo 500.000 rodín prijíma kaplnku doma raz 
za mesiac v tých krajinách, kde pôsobia herol-
dovia evanjelia. 

 Keď štatúty Združenia heroldov evanjelia 
boli schválené v Ríme v roku 2001,  pápež 
Ján Pavol II. požehnal sochu Panny Márie 
Fatimskej spolu s  prvou  Kaplnkou jej Nepo-
škvrneného srdca, povzbudzujúc ich, aby boli 
„heroldmi evanjelia  prostredníctvom Nepo-
škvrneného srdca Panny Márie.“ Nadväzujúc 
na zasvätenie tretieho tisícročia Nepoškvrne-
nému srdcu Panny Márie pápežom, apoštolát 
Kaplniek má za účel posilniť vzťahy rodín 
s Najsvätejšou Pannou, venujúc zvláštnu  po-
zornosť tým rodinám, ktoré z rôznych dôvodov 
prestali chodiť do kostola. Je to apoštolát ro-
dín v rámci Novej evanjelizácie, ku ktorej nás 
vyzýval sv. Ján Pavol II. 

           Po požehnaní  farárom alebo biskupom 
sú kaplnky odovzdané skupinám, ktoré tvorí 
30 rodín, prihlásených na ich prijatie doma raz 
za mesiac. Každá skupina má svojho dôverní-
ka alebo koordinátora, ktorý dbá o to, aby 
putovanie kaplnky malo správny priebeh.   

 Počas prítomnosti kaplnky v dome prijímajúca 
rodina sa večer zhromaždí, aby predniesla svoje 
prosby najsvätejšej Panne, pomodlila sa sv. ruže-
nec, trávila čas v stíšení, sústredení a pomodlila 
sa modlitbu zasvätenia Panne Márii. Nasledujúci 
deň rodina odprevádza kaplnku do ďalšej rodiny. 
 Apoštolát Kaplnky Nepoškvrneného srdca 
Panny Márie je šírením kultu Božej Matky, kto-
rá  počas zjavenia v júni 1917 žiadala to, čo je 
najmilšie Bohu – odovzdanie sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie.   

Obraz sme dostali zo zahraničia, zatiaľ je na Slo-
vensku jediný.  

Podrobnejšie  informácie o možnosti zapojiť sa podá o. 
Rastislav a  p. Bačová.   
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VIEME, ŽE... ?  
*   Dňa 12. septembra t. r. veriaci prítomní na večernej sv. omši boli účastní mimoriadnej udalosti.    
O. Rastislav Ivanecký OSPPE vykonal slávnostný obrad posvätenia obrazu Kaplnky Nepoškvrneného 
srdca Fatimskej Panny Márie. Prítomným vysvetlil podstatu tohto úkonu a podal potrebné informácie 
o Apoštoláte Kaplnky Nepoškvrneného srdca Panny Márie. 

* Dňa 13. septembra t. r. po poludňajšej svätej omši v našej bazilike bola nevšedná, milá návšteva. 
So svojimi učiteľmi prišli žiaci Základnej školy z Radatíc (neďaleko Prešova). Viedol ich miestny p. 
farár vdp. Marek Hospodár. Žiakom sa ochotne venoval o. Leander. Oboznámil ich s Rádom sv. Pav-
la Prvého pustovníka, porozprával im o najdôležitejších udalostiach v histórii rádu. Predovšetkým im 
odokryl umelecké, ale hlavne duchovné bohatstvo,  ktorým oplýva náš chrám. Výklad bol pre žiakov 
pútavý a s radosťou  využili súhlas vyjsť hore na kazateľnicu i na chór.     

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA OKTÓBER 
 

Všeobecný: Prosme, aby sa rešpektovali a chránili práva pracujú-
cich, a aby nezamestnaní    dostávali možnosť podieľať sa na vytvá-
raní spoločného dobra. 
 

Úmysel KBS: Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám uvedomovali potrebu podieľať              
sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou a konkrétnou pomocou.  
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Pochválený buď Ježiš Kristus 

 Drahí bratia a sestry, členovia Bratstva anjelov 
strážnych, blíži sa  sviatok anjelov strážcov, ktorý 
tohto roku oslávime v pondelok 2.10. 2017. Je to  je-
den zo sviatkov, kedy ako členovia bratstva môžeme 
získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmie-
nok a zároveň je to jeden z dvoch dní v roku, kedy 
môžeme medzi seba prijať aj nových členov.  
         Dovoľte mi pri tejto príležitosti Vás  pozdra-
viť,  zvlášť v čase, kedy sa blíži  záver 100. výročia 
od zjavení Panny Márie vo Fatime. Posolstvo Panny 
Márie však týmto výročím nekončí, ale pokračuje 
ďalej, pretože jej výzva, aby sme obetovali každé 
svoje utrpenie Bohu za odčinenie hriechov, ktorými 
ho ľudia urazili, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov, 
je aktuálna aj pre každého jedného z nás aj dnes a to 
tu a teraz.   
Krátka modlitba na konci každého desiatka sv. ružen-
ca: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň 

nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosr-
denstvo“  je výslovne prosba, ktorú nás naučila nebeská Matka a ktorou môžeme pomáhať pri záchra-
ne ľudských duší.  
 Pre nás členov bratstva je v rámci spomínaného výročia Fatimy oslovujúce ešte aj to, že zjave-
niam vo Fatime predchádzali zjavenia anjela, ktorý naučil deti nasledujúcu modlitbu: Ó, môj Bože, 
verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria 
v Teba, neklaňajú sa Ti,  nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svä-
tý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána 
Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa 
Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca 
a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.  
Táto modlitba by nám, členom bratstva anjelov strážnych, nemala byť cudzia a mali by sme ju zahr-
núť medzi svoje modlitby.  
  A nakoniec, drahí bratia a sestry, chcem Vás  povzbudiť, aby sme neúnavne dennodenne 
pozývali  k spolupráci  našich anjelov strážcov. Nech sú naše srdcia otvorené Bohu, pretože tak budú 
silnejšie ako všetky zbrane sveta. Naplno dôverujme Ježišovým slovám, že zlo už nemá posledné 
slovo, lebo On premohol svet. Nebojme sa a nepochybujme! Nepoškvrnené Srdce jeho Matky a našej 
nebeskej Matky Márie nás povzbudzuje, aby sme verili a dúfali vo finálne a trvalé víťazstvo nášho 
Boha.  
   Dňa    13. 09. 2017              O. Gregor Wach OSPPE  

LIST PRE ČLENOV  BRATSTVA  ANJELOV STRÁŽCOV  
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 V nadväznosti na článok v č. 14 o pekle 
ako mieste trápenia a múk bez konca ešte raz 
sa zastavíme pri tejto téme, pretože „mnohí 
pochybujú a v hlbinách duše si želajú, aby to 
nebola pravda. Na veci sa však nič nemení. Iní 
zase namietajú, že z druhého sveta sa ešte nik 
nevrátil a túto skutočnosť nepotvrdil. 
 Ale áno! Cirkevné dejiny a dejiny svätých 
poznajú viaceré zaručené prípady, kde jedinci 
existenciu pekla hodnoverne potvrdzujú. Svätá 
Terézia z Avily, ktorú Svätý Otec Pavol VI. 
povýšil za učiteľku Cirkvi, je jedna z viacerých, 
ktorí boli v pekle, peklo videla i skúsila. Jej 
svedectvo je absolútne spoľahlivé 
a vierohodné. Môžeme si ho prečítať v jej auto-
biografii, v 32. kapitole Knihy života. 
 Alebo svedectvo svätej Márie Faustíny 
Kowalskej. Je také presvedčivé, že vylučuje 
akúkoľvek pochybnosť. Kto pozná jej život, 
nemá ani najmenšiu pochybnosť o viero-
hodnosti jej výpovede. Mohli by sme menovať 
ďalších svedkov existencie pekla, napríklad 
blahoslaveného Antonia Baldinucci SJ a iných. 
Prijatie tohto faktu Cirkvou je dôkazom, že 
o posmrtnom zatratení zmýšľa tak, ako je to 
uvedené v Novom zákone a v tradícii už po 
celé storočia. 
 Predstavy ľudí o pekle sú rôzne. Faktom je, 
že peklo je stav večnej straty Boha a večnej  

blaženosti. Zatratenec v okamihu smrti spozná 
Boha a jeho spravodlivosť. Ňou zasiahnutý upad-
ne do večnej tmy a nikdy viac nebude môcť vidieť 
Boha ani rozumom, ani svetlom slávy, ktorú zís-
kavajú len tí, čo budú spasení. Peklo je tma rozu-
mu, ktorý nemôže vidieť Boha. Peklo je stav duše 
bez nádeje, ktorá si uvedomuje, že vlastnou vi-
nou sa navždy pozbavila večnej blaženosti. Stav 
beznádeje plodí zúfalstvo, zúfalstvo z výčitiek 
svedomia, ktoré človeka vnútorne spaľujú, ale 
nikdy nespália. 
 Hrôzu pekla nemožno ani opísať, ani pocho-
piť. Vieme však, že takýto stav existuje. Hovorí 
nám to rozum a nekonečná Božia spravodlivosť. 
Ostáva pravdou, že do pekla sa dostávajú aj tí, 
ktorí v peklo neveria alebo nechcú o ňom vedieť. 
Ak počas terajšieho života vedome a dobrovoľne 
popierame existenciu pekla, to znamená, že ne-
rešpektujeme a zosmiešňujeme  všetko, čo súvisí 
s Bohom a náboženstvom, teda sa ho zriekame. 
Je teda Boh nespravodlivý, ak nás po smrti pone-
chá v stave odvrátenia sa od neho, teda v stave, 
ktorý sme si sami zvolili? 
 V tomto zúfalom stave nám na tomto svete 
prichádza na pomoc Milosrdenstvo Božie.“  
(To bude témou  ďalšieho pokračovania.) 
 
Spracované z uvedenej publikácie. Krátené. 

Liturgický kalendár 
 1. 10. – Ne: 26. nedeľa Cez rok 
     Spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša,  sa v tomto roku neslávi  
 2. 10.  – Po: Sv. anjeli strážcovia; spomienka 
 4. 10.  – St: Sv. František Assiský; spomienka 
 5. 10.  – Št: Sv. Faustína Kowalská, panna; ľubovoľná spomienka 
                Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania 
 6. 10.  – Pi: Sv. Bruno, kňaz; ľubovoľná spomienka; Prvý piatok v mesiaci 
 7. 10.  – So: Ružencová Panna Mária, spomienka ; Prvá sobota v mesiaci 
 8. 10.  – Ne: 27. nedeľa Cez rok                       
11. 10. – St: Sv. Ján XXIII., pápež; ľubovoľná spomienka 
14. 10. – So: Sv. Kalixt I., pápež a mučeník; ľubovoľná spomienka 
15. 10. - Ne: 28. nedeľa Cez rok, sv. Terézia z Avily sa v tomto roku neslávi  
17. 10.  -  Ut : Sv. Ignác Antiochijský , biskup a mučeník 
18. 10. - St.: Sv. Lukáš, evanjelista; spomienka 

TVOJE DNI SÚ SPOĆÍTANÉ – 5. časť 



Informačný bulletin 
Vydáva Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie vo Vranove n/T — Sever 

Mariánske námestie 1496/127, Vranov nad Topľou. 
Určené pre vnútornú potrebu farnosti. 

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

    Z farskej matriky 

 
Niektoré významnejšie dni 

24. septembra 1047 – umrel sv. Bystrík, mučeník, druhý nitriansky biskup. 
30. septembra 1897 – so slovami „Môj Bože, milujem ťa“ zomrela sv. Terézia z Lisieux (sv.               
  Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej tváre).   
4. októbra 1897  – sv. Terézia bola pochovaná na cintoríne v Lisieux.  
8. október 2006  – deň smrti biskupa Pavla Hnilicu  
9. októbra 1958  – zomrel pápež Pius XII. 
11. októbra 1887  – narodil sa Mons. Miloš Klement Mlynarovič OFM, pápežský prelát,                      
  duchovný pastier slovenských cirkevných osád v USA. 
11. októbra 1962  – pred 55 rokmi pápež Ján Pavol XXIII. v Ríme otvoril 21. ekumenický                     
  koncil – Druhý vatikánsky koncil. 
17. októbra 107  – pred 1910 rokmi umrel sv. Ignác Antiochijský, biskup, mučeník. 

KRSTY: Marko Mako, Darius Butkovský, 
Filip Hajník, Adela Micheľová,  
  
POHREBY: (37) Peter Lamač, (91) Cecília 
Kudziová, (81) Anna Bielová, (86) Mária Na-
lešníková   

OHLÁŠKY 
•  Peter Pavur, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Simona Panyková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa tretíkrát 
•  Ján Fedorišín, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Nižnom Hrušove, 
Mária Danišová, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa druhý- a tretíkrát 
• Dušan Rakoci, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci  v Banskom, 
Miroslava Štofanová, narodená v Humennom a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa druhý- a tretíkrát 
• Ján Jackovič, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Daniela Šandrejová, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa druhý- a tretíkrát 
• Peter Jacko, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Katarína Štefanková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa prvý- a druhýrát 


