č.
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SLOVO NA ÚVOD
Tohto roku budeme sláviť Svetový deň
misií (SDM) už po 91.-krát. Komu vďačíme za
to, že sa tento deň slávi v Cirkvi?
V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských
misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi
Piovi XI. návrh sláviť v celej Cirkvi každý rok
predposlednú októbrovú nedeľu ako Deň misií, počas ktorého si kresťania pripomenú
a oživia misijný záväzok vyplývajúci z krstu
a podporia aj finančným darom rozvoj misijnej
činnosti vo svete. Pápež bol týmto návrhom
nadšený: „Táto myšlienka je dar z neba“. Odvtedy sa SDM stal vynikajúcim nástrojom pre
napĺňanie základného poslania Cirkvi – systematické ohlasovanie evanjelia celému stvoreniu. Vďaka SDM sa jednak významne pozdvihlo misijné povedomie kresťanov a vďaka
zbierke na misie sa vytvoril Fond solidarity
(FS), z ktorého sa organizuje pravidelná pomoc na rozvoj mladých misijných spoločenstiev. Je nesporné, že slávenie SDM prináša
pre celú Cirkev bohaté ovocie. Sú to v prvom
rade modlitby celej Cirkvi, ktorá sa ako jedna
veľká rodina schádza v chrámoch sveta, aby
vyprosovala pomoc Ducha Svätého a priaznivé podmienky pre ohlasovanie evanjelia. Misijné projekty financované z FS tiež pomáhajú
ľuďom v núdzi v oblasti zdravotnej, sociálnej
a vzdelávacej.

Ďalším prínosom SDM je, že za ten dlhý čas
je obrovské množstvo vybudovaných objektov
cirkevnej infraštruktúry, množstvo kostolov, kaplniek, kláštorov, misijných staníc, pastoračných
centier, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie a rozvoj mladých cirkevných spoločenstiev.
SDM podporuje asi 44 000 škôl, 5 500 nemocníc
a iných sociálnych zariadení, ktoré sa starajú
každoročne o viac než 3 milióny chudobných detí,
sirôt a starých ľudí, podporujú takmer 70 000
bohoslovcov v 754 misijných seminároch a 2 000
novokňazov. Slávenie tohoročného SDM sprevádza motto z posolstva Svätého Otca Františka:
„Misie sú v srdci viery“, veď „evanjelium lásky
nás Kristus posiela ohlasovať v sile Ducha
Svätého.“
Spoliehať sa iba na ľudské sily a múdrosť by
bolo vopred odsúdené na neúspech. Pamätajme
aj my túto nedeľu v našich modlitbách pred milostivým obrazom Vranovskej Panny Márie na
všetkých misionárov pracujúcich na celom svete
a zvlášť na nášho farníka Dariusa Čarša, pracujúceho na misiách Mexiku.

O. Rastislav Ivanecký OSPPE

MISIONÁROM
Batôžtek zviazal a pobral sa do diaľavy...
Slzy mu na odchod marš smutný zahrali
a srdce s radosťou boľavou búšilo.
No snenie o kráse slzy vysušilo.
S úsmevom hrejivým privítal krásu tú:
zem divú, úrodnú, hýrivú, pažravú,
z mora vĺn v pevninu vábivo vysutú.
Lež človek divoch je, bez lásky, bez mravov.

V zármutku pokornom dívam sa do neba,
kde stále nové Ťa zástupy velebia.
Ó, Bože láskavý, krížom spoj diaľavy,
nech slovo Kristovo svet celý zaplaví.
Prevzaté v plnom znení z Misijného kalendára
na rok1947, str. 28.

Pod nebom, pod šírym v brázdu pluh postavil,
uniesol posmechy, choroby, útrapy.
Veď človek na svete toľko sa natrápi,
by kremeň tvrdých sŕdc lúč lásky roztavil.
Nám slabým zbabelcom úzkosť vždy zviera hruď,
keď mamon klamlivý na chvíľu odletí.
Ony však závojom šťastia sú odetí,
keď slovo počúva divoch aj ľudožrút.

„DVOJMEDAILÓNIK“ SVÄTÝCH
V prvej polovici novembra nám liturgický kalendár predkladá k zamysleniu a nasledovaniu
dvoch svätcov rovnakého mena z rôznych
spoločenských vrstiev; okrem mena majú spoločné ešte niečo...
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Sv. Martin z Porres, rehoľník
Laický brat, ktorý sa narodil v roku 1569
v Lime, v Peru ako nemanželský syn španielskeho šľachtica – kolonizátora a africkej domorodkyne. Pokrstený bol v Lime pri tej istej krstiteľnici, pri
ktorej o sedem rokov neskôr pokrstili aj sv. Ruženu Limskú. Zomrel 3. novembra 1639 v Lime. Od
útleho detstva musel trpieť tým, že bol mulat. Ako
pätnásťročný vstúpil do dominikánskej rehole ako
laický brat, až ako 24-ročný dostal súhlas na zloženie rehoľných sľubov. Obetavo sa staral ochorých a chudobných. U brata Martina si boli všetci
rovní. Od Boha dostal mimoriadne dary, ktoré
použil výlučne pre službu blížnym, najmä chudobným a prenasledovaným. No najväčším zázrakom
bola jeho obdivuhodná pokora, mimoriadne asketický život (jedol iba to, čo bolo nutné pre život).
Je znázorňovaný ako mulat s krížom a ružencom.
Pius XII. ho v januári 1945 vyhlásil za nebeského patróna všetkých diel sociálnej sta-

kov, krajčírov, mlynárov a pastierov. Už ako dieťa
mal prianie stať sa pustovníkom. No otec túžil,
aby jeho syn išiel v jeho šľapajach ako vojak.
Ako 15-ročného, schopného a vojenskej
služby súceho syna vyslúženého vojaka, bol
zaradený do jazdeckého pluku v galskej armáde.
Nie celým srdcom, ale spoľahlivo si plnil svoje
povinnosti ako vojak, aj keď sa stal dôstojníkom
cisárskej jazdy. Medzi surovými pohanskými
Sv. Martin z Tours, biskup
vojakmi si zachoval čisté kresťanské srdce,
Narodený okolo roku 316 v Sabarii (dnešné k podriadeným bol láskavý, k nadriadeným úctiSzombathely) v Maďarsku. Zomrel 8. novembra vý. Hoci vedeli, že je naklonený kresťanom, vážili
397 pri Tours vo Francúzsku. Je patrónom voja- a ctili si ho aj pohania. Najznámejšou udalosťou
z jeho života je zázrak s plášťom, o ktorý sa dokázal podeliť s mrznúcim žobrákom. Kresťanstvo
a vojenská služba sa v jeho očiach nedali spojiť,
preto odmietol aj ponúkanú cisársku peňažnú
odmenu a požiadal o prepustenie z armády.
Utiahol sa do pustovne v Ligugé pod vedením sv. Hilára, biskupa, ktorý bol jeho učiteľom,
ale aj vzorom v kresťanstve. Proti jeho vôli bol
vysvätený za biskupa, ale až do najvyššej staroby žil veľmi prísnym, asketickým životom v modlitbách. Býva znázorňovaný, ako sa delí o svoj
plášť.
rostlivosti v Peru – je patrónom a ochrancom
sociálnych pracovníkov nielen v Peru, ale aj
v iných krajinách Nového sveta. Za svätého ho
vyhlásil Ján XXIII. v roku 1962 a pápež Pavol
VI. vyhlásil sv. Martina de Porres za nebeského patróna televízie a škôl celého Peru.

Voľne spracované podľa: Kamil Mečiar, Životy víťazov
a z inej literatúry.
J. M.

EŠTE RAZ KU SVETOVÉMU DŇU MISIÍ
Kedy je čas? Mladý človek sa pýtal starca, napoly vážne, napoly žartom, kedy je najvyšší čas, aby
sa obrátil a napravil. Starec mu vraví: „Stačí, keď to urobíš deň pred smrťou.“ „Hej, hej, ale ja neviem, kedy zomriem“, odpovedal mladík. „Nuž tak sa obráť už dnes!“ odpovedal starec a nechal
mladíka stáť.
Prevzaté z Misijného kalendára r. 2000.
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STÁLA AKTUÁLNOSŤ FATIMY

teľné znamenie, ale práve preto to neznamená, že
ho máme prežívať staticky, ako niečo samozrejmé. Lebo krstom sme sa síce stali zasvätenými
Bohu, ale krst iba v spojení s vierou je bránou,
ktorá nám otvára prístup k Bohu. A na tejto ceste
za Bohom naším vzorom je Ježišova matka Panna Mária, ktorá na tejto zemi žila najradikálnejším
a najčistejším spôsobom zasvätenia sa Bohu.
Teda zasvätením sa Panne Márii dovoľujeme Bohu, aby mohol v našom živote viac pôsobiť. Úkon zasvätenia by sme nemali prežívať
ako niečo, čím sa budeme „ukazovať“ pred Bohom alebo pred blížnymi. Nemá totiž ísť
o vonkajší úkon, ale o postoj srdca. Zasvätenie
Už sv. Ján Pavol II. nám v roku 1981 priz nás nerobí „lepších“ kresťanov ani nejde
pomenul, že sa stále nachádzame „v horizono nejakú zvláštnu „poistku“ neba. Je klamlivé
te zápasu medzi dobrom a zlom, medzi prijaa bezcenné, ak s tým nie je spojená zmena zmýštím a popieraním Boha“. Pápež Benedikt XVI.
ľania a túžba konať vo všetkom podľa vôle Boha.
pri návšteve Fatimy v r. 2010 povedal, že
Ak sme si toho všetkého vedomí, ďalšou otáz„prorocké poslanie Fatimy neskončilo“. A pákou môže byť napríklad, či môžeme Panne Márii
pež František dokonca hovorí o tom, že „po
zasvätiť aj iných ľudí? Úkon zasvätenia vo vzťatroške“ už prebieha tretia svetová vojna. Uvehu k druhým je istou formou prosebnej modlitby,
domujúc si toto národy, diecézy i jednotlivci sa
príhovoru, Výslovné zasvätenie nie je možné bez
zasväcujú Nepoškvrnenému Srdcu Panny
osobného rozhodnutia a vôle toho druhého a jeho
Márie. Lebo ak má Nepoškvrnené Srdce Panosobnej účasti na úkone. Môžeme však zasvätiť
ny Márie zvíťaziť, potrebuje k tomu nás.
všetkých, nad ktorými nám bola zverená autorita
Takže si položme niekoľko otázok, predo(napr. rodičom za svoje deti, kňazovi za svoju
všetkým: Čo znamená zasvätiť sa Srdcu
farnosť). Je to ako keď sa v ľudskej rovine angaPanny Márie? Odpoveď: Je to spôsob, ako
žujeme a pomáhame ľuďom; v duchovnej rovine
radikálnejšie žiť svoj krst. Áno, krst je nezmazatým druhým vlastne vyprosujeme Božiu milosť
4
Iba niekoľko dní nás delí od slávenia stého
výročia posledného zjavenia Panny Márie
v portugalskej Fatime (13. októbra). Medzi
mariánskymi zjaveniami, ktoré Cirkev uznala
za pravé a ktoré sme si s osobitnou úctou
pripomínali po celý tento rok, posolstvá
z Fatimy majú závažný charakter. Panna Mária nás v nich prostredníctvom malých nevinných detí varovala pred zlom, ktoré sa šírilo –
a šíri – vo svete a pred vojnou. Ako prostriedok duchovného boja ponúkala (ba priam
prosila o) modlitbu, pokánie a úkon zasvätenia
sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.

a ochranu Panny Márie, vyjadrujeme našu
túžbu, aby Boh mohol našim blížnym žehnať,
aby mohol v ich živote slobodne pôsobiť.
Teda ešte raz otázka: Prečo je dôležité
zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie? Odpoveď už poznáme: Aby Boh
mohol v mojom – tvojom živote viac pôsobiť.
Nebojme sa podľa vzoru Ježiša odovzdať
sa Márii. Na povzbudenie si v tejto dobe častejšie pripomínajme slová sv. Maximiliána
Mária Kolbeho: „Pozerajme sa na náš najdokonalejší vzor – na Ježiša. On, Boh, svätosť
sama, sa bezvýhradne odovzdáva Nepoškvrne-

nej, stáva sa jej dieťaťom, chce, aby ho podľa
svojej vôle viedla po tridsať rokov jeho pozemského života. Potrebujeme snáď väčšie povzbudenie? Poďme za príkladom Ježiša!“
Inšpirované, voľne spracované podľa časopisu Immaculata č.
150, str. 6-9.
J. Melková

SLOVENSKÉ PRÍSLOVIA

- Po smrti je neskoro pokánie činiť.
- O mŕtvom len dobre, alebo nič.
- Mŕtveho a neprítomného nehaň!
- Kto umrie, všetko tu nechá, iba dobré a zlé so sebou vezme.
- Kto sa pred smrťou nepolepší, ten sa oneskorí.
- Človek vie, kde sa narodil, ale nevie, kde zomrie.
- Maj každý deň za posledný.

Príslovia o počasí
- Teplý október, studený november.
- Na svätého Lukáša je v hojnosti chlieb i kaša.
- Búrlivý október, sotva bude zima stála.
- Hrmavica v novembri značí úrodný budúci rok.
- Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája.
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KTO NEMAL STARKÚ....
Jaroslav Gál
Kto nemal starkú...
Kto nemal starkú, nepochopí
z návratov radosť domov.
Tu dnu – tu von nás sprevádzala,
v láskavých očiach slzy mala,
medvedie labky pohládzala slovom.
Aj nohám, krôčkom naneisto
dávala rukou istotu.
Keď sa nám zrazu plakať chcelo,
utrela dlaňou mokré čelo.
Kto splatí jej tú dobrotu?
No vídal som ju čoraz menej,
škola – to boli boje s obrom.
No počul som vždy jej teplý hlas,
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aj keď už zbledol a zbelel vlas,
strážila moje dobro.
Zrazu tu boli synček – žena,
čas delil som vždy troma.
Aj pre nich mala pochopenie
a cítil som to šťastné chvenie,
tam vo štvorici doma.
Dnes jej už niet a nepohladí,
tak chodí to vo svete.
Verím, že nič ju neomína
a netlačí ju rodná hlina,
odišla v teplom lete.

TVOJE DNI SÚ SPOĆÍTANÉ – 6. časť

V nasledujúcich riadkoch sa zastavíme pri
téme Milosrdenstvo Božie, ako ho cez sestru
Faustínu Kowalskú z Kongregácie „Matky
milosrdenstva“ oznámil svetu Kristus:
„Prebodnutím môjho srdca na kríži otvoril sa
naširoko Prameň milosrdenstva. /.../ Moje
srdce nevylučuje nikoho. Plamene môjho milosrdenstva ma stravujú. Srdce mám preplnené
veľkým milosrdenstvom voči dušiam, najmä
dušiam úbohých hriešnikov. Kiežby porozumeli, že ja som ich najlepším Otcom, pre nich
prúdila z môjho srdca krv a voda ako
z prameňa, ktorý je plný milosrdenstva.
Dcéra moja, modli sa neprestajne ruženec
k Božiemu milosrdenstvu, ktorý som ťa naučil.
Ktokoľvek sa ho bude modliť, okúsi v hodine
smrti moje veľké milosrdenstvo. Kňazi ho budú
podávať hriešnikom ako poslednú záchrannú

kotvu. Aj ten najzaťatejší hriešnik, keď sa ČO
I LEN RAZ tento ruženec pomodlí, bude účastný
milosti môjho milosrdenstva. Každú dušu, ktorá
sa tento ruženec modlí, uchránim v hodine smrti
ako svoju česť. Prajem si, aby celý svet poznal
moje milosrdenstvo. Nepochopiteľné milosti udelím tým dušiam, ktoré dôverujú v moje milosrdenstvo...
Dcéra moja, ohlasuj celému svetu moje milosrdenstvo. Čím väčší je hriešnik, tým viacej má
dúfať v moje milosrdenstvo. Hriešna duša sa
nesmie obávať priblížiť ku mne, aj keby mala viac
hriechov, ako je piesku na zemi. Všetky hriechy
sa ponoria do môjho milosrdenstva.
Kiežby najväčší hriešnici vložili svoju nádej do
môjho milosrdenstva. Predovšetkým oni majú
dôverovať v moju nekonečnú priepasť lásky.
Nemôžem potrestať ani toho najväčšieho hriešnika, keď sa odvoláva na moje milosrdenstvo.
Ospravedlním ho vo svojom nepreniknuteľnom
a nevyspytateľnom milosrdenstve. Skôr, než
prídem ako spravodlivý sudca, otvorím naširoko
dvere svojho milosrdenstva. Kto nechce prejsť
dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej spravodlivosti.“
Prijať MILOSRDENSTVO BOŽIE je najlepší
prostriedok ako sa vyhnúť večnému zatrateniu.
(Nabudúce o nebi ako cieli nášho života.)
Prevzaté z uvedenej publikácie k výročiu zjavení vo Fatime.

Liturgický kalendár
22. 10. – Ne: 29. nedeľa v Cezročnom období. Misijná nedeľa
23. 10. – Po: Sv. Ján Kapistránsky, kňaz; ľubovoľná spomienka
24. 10. – Ut: Sv. Anton Mária Claret, biskup; ľubovoľná spomienka
25. 10. – St: Sv. Maurus, biskup; ľubovoľná spomienka
28. 10. – So: Sv. Šimon a Júda, apoštoli; sviatok
29. 10. – Ne: 30. nedeľa v Cezročnom období
1. 11. – St: Všetkých svätých; prikázaný sviatok
2. 11. – Št: Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky
3. 11. – Pi: Sv. Martin de Porres, rehoľník; ľubovoľná spomienka
4. 11. – So: Sv. Karol Borromeo, biskup; spomienka
5. 11. – Ne: 31. nedeľa v Cezročnom období
9. 11. – Št: Výročie posviacky Lateránskej baziliky; sviatok
10. 11. – Pi: Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi; spomienka
11. 11. – So: Sv. Martin z Tours, biskup; spomienka
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Farská matrika
KRSTY: Alžbeta Gribová, Jakub Varga,
Zoja Katriňáková, Boris Ajben, Róbert Vaceľ
POHREBY:
(75) Ján Majerník, (55) Peter Vester

OHLÁŠKY
• Jozef Gajdoš, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,

Stanislava Simková, narodená v Svidniku a bývajúca v Radome
Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát
• Dušan Rakoci, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Banskom,
Miroslava Štofanová, narodená v Humennom a bývajúca vo Vranove n/T.
Ohlasujú sa tretíkrát.
• Peter Jacko, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,

Katarína Štefanková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.
Ohlasujú sa tretíkrát.

Niektoré významnejšie dni a výročia
21. októbra 1977 – umrel Pavol Gašparovič Hlbina, kanonik, básnik katolíckej moderny.
24. októbra 1797 – nar. sa Dr. Štefan Moyzes, biskup, národný dejateľ, prvý predseda Matice
slovenskej.
24. októbra 2015 – umrel emeritný nitriansky diecézny biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec SJ.
27. októbra 1907 – pri posviacke kostola v Černovej pri Ružomberku maďarskí žandári
zastrelili 15 ľudí.
27. októbra 2011 – umrel emeritný rožňavský diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok.
31. októbra 1517 – Martin Luther vyvesil na bránu chrámu vo Wittenbergu 95 téz
O objasnení moci odpustkov, čo sa stalo podnetom na vznik reformácie.
5. novembra 1837 – narodil sa P. Arnold Janssen, kňaz, zakladateľ Spoločnosti Božieho slova.
9. novembra 1957 – narodil sa Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, cirkevný historik.
V novembri 1917 – vyšlo prvé číslo časopisu Duchovný pastier.
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.

