
Poverello

V dnešnom evanjeliu Ježiš na ad-
resu zákonníkov a farizejov hovorí: „Preto
robte a zachovávajte všetko, čo vám pove-
dia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo ho-
voria, a nekonajú“. Ako máme tieto Ježišove
slová chápať a ako máme podľa nich dnes
žiť? Odpoveď spočíva v tom, že si musíme
uvedomiť jedno, a to, že Boh nepočúva iba
naše slová, ale vidí hlavne naše skutky.
Ježiš veľmi trefne odhaľuje pretvárku tých,
ktorí boli poverení učiť, viesť a vychovávať
vyvolený národ. No ich učenie je v zásad-
nom protiklade s ich skutkami. Ježiš, ktorý
učí láske, pravde a spravodlivosti, ktorý je
milosrdný k zástupom, odkrýva pýchu tých,
ktorí boli poverení k tomu, aby iných viedli a
dávali im príklad. 

Nielen slová, ale hlavne skutky...
Ako však poukazuje Ježiš, ich život

a konkrétne skutky sa nezhodovali s tým, čo
hlásali. Takéto správanie sa ale netýka len
ľudí, ktorí žili v časoch Ježiša Krista. Farizej-
stvo totiž nevymrelo, ale jestvuje aj dnes –
nielen v našom okolí, ale môže byť zakore-
nené aj v nás samých. Práve preto sú Ježi-
šove slová stále aktuálne a platné do konca
čias pre všetkých, ktorí žijú falošnú nábož-
nosť. Konanie farizejov totiž nie je zamerané
na pravú oslavu Boha, ale hlavne na ich do-
konalé prezentovanie sa pred ľuďmi. „Radi
majú popredné miesta na hostinách, prvé
stolice v synagógach, pozdravy na uliciach

a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.“ Ruku na
srdce, koľkí z nás sa chovajú podobne?
Jedno hovoríme a opak konáme. Nemusí to
tak byť vo všetkom v našom živote, no určite
si každý z nás musí priznať, že sa aj my nie-
kedy stávame farizejmi, ktorí nie sú hodní
nasledovania. Práve preto nás Ježiš v dneš-
nom evanjeliu usmerňuje a opäť nám uka-
zuje správnu cestu. Cestu odstránenia
pýchy z našich sŕdc a uvedomeniu si slov:
„Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený.“ Pokora je krásna
čnosť, ale náročná. Pokorný človek nepo-
zerá na iných, nezávidí iným, nehľadá na
nich chyby, ale buduje svoj vzťah k Bohu
nielen svojimi slovami, ale hlavne skutkami,
ktoré sú v zhode s Ježišovým učením. Preto
sa všetci snažme o to, aby sme neboli pre
tento svet farizejmi, ktorí konajú inak, ako
hlásajú, ale snažme sa o to, aby sme boli
pravými kresťanmi, ktorí sú hodní nasledo-
vania.

Anna Vozárová
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Farská púť z Vranova do Lúrd a Fatimy 15. – 23.10.2017
V nedeľu podvečer 15.októbra farníci z vranovských farností Sv.Františka z Assisi, Naro-

denia Panny Márie a Fatimskej Panny Márie vyrazili s požehnaním duchovných otcov a doprevá-

dzaním pána dekana na miesta zjavení Panny Márie. 

Po nočnej jazde nás  nasledujúce ráno privítalo talianske mesto Padova, pôsobisko sv.

Antona Paduánskeho. Po rannej svätej omši sme absolvovali prehliadku Baziliky sv. Antona, Baziliky

sv. Justíny a chrámu kde pôsobil svätec kapucín, veľký spovedník Leopold Mandič. 

Ďalší deň nasledoval presun s príchodom vo večerných hodinách do La Salette – miesta

zjavenia Panny Márie malým deťom – Melánii a Maximinovi v roku 1846. Hora La Salette je miestom,

kde Panna Mária pripomína svetu, že zachovávanie Božieho zákona je podmienkou pretrvania

a šťastného života. 

Museli sme však pokračovať nočným presunom a nasledujúce ráno nás už vítali svetoz-

náme Lurdy. Po ubytovaní nasledovala obhliadka mesta - miest spojených so životom sv. Bernadety.

Bohatý poobedňajší program začal svätou omšou, pokračoval ponorením sa do vlastného vnútra

a adorovaním pred najsvätejšou Oltárnou sviatosťou. Eucharistická procesia vyvrcholila požehnaním

prítomných veriacich. To všetko bolo umocnené atmosférou ohromných priestorov podzemnej Bazi-

liky Pia X. V nočných hodinách vytrvalci absolvovali aj sviečkový sprievod s modlitbou sv. ruženca.

Ďalší deň sme začali rannou sv. omšou v Jaskyni zjavenia. Po nej sme si pozreli slovenskú

verziu filmu zo života sv. Bernadetty . K našej duchovnej obnove následne prispela aj Krížová cesta

pod vedením nášho pána dekana, s výjavmi jednotlivých zastavení v nadživotných veľkostiach.

Mnohí z nás putujúcich využilo možnosť kúpeľa v bazénoch s Lurdskou vodou, čo bol ďalší nevšedný

zážitok. 

Po náročnej piatkovej ceste sme v neskorých večerných dorazili do konečného cieľa nášho

putovania – do Fatimy. Poďakovaním za šťastný príchod bola ranná svätá omša v kaplnke Anjo da

Paz. Nasledovala návšteva Múzea Fatimského Sanktuária. Poobede sme pod vedením pána dekana

absolvovali Krížovú cestu po Ceste pastierikov do Aljustrelu. Vrcholom dňa bol v neskorý večer me-

dzinárodný ruženec v Kaplnke zjavenia, kde sme sa skrz našich spolupútnikov aj aktívne zapojili do

modlitby sv. ruženca. Po ňom nasledoval sviečkový sprievod so sochou Panny Márie za účasti ve-

riacich zaplneného obrovského námestia Cova da Iria, ktorí sa modlili v rôznych jazykoch, so spo-

ločným spevom Ave Maria.

Nedeľu sme zasvätili Panne Márii a jej posolstvám. Začali sme svätou omšou, so sprie-

vodkyňou sme navštívili Baziliku Ružencovej Panny Márie, kde sú hroby vizionárov. Novšiu históriu

predstavuje Bazilika Najsvätejšej Trojice s modernou architektúrou. 

Spestrením záveru našej púte bola návšteva Lisabonu so slovensky hovoriacou sprievod-

kyňou s prehliadkou niektorých zaujímavých miest.  

Celé naše putovanie okrem dobrej organizácie bolo umocnené najmä každodennou svätou omšou

celebrovanou pánom dekanom, vynikajúcimi homíliami aktuálnymi vo vzťahu k priestoru a času, me-

ditáciami,  spoločnými modlitbami v autobuse, spevmi, dobrými vzťahmi a príjemnou atmosférou.Pán

Boh zaplať za získané milosti. Tešíme sa na ďalšie putovanie po zaujímavých miestach.

pútnik Ladislav Sztraka



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-

júcej nedeli prosíme rodiny drábovú, Gombi-

tovú a Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku

tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola daroval Bohu známy

80,-€, Bohu známy  50,-€ a  Bohu známy

darca 20,-€. Úprimná vďaka za tieto dary.

3. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach vás pro-

síme, bratia a sestry, o finančnú zbierku na

potreby nášho charitného domu vo Vranove

nad Topľou. Ide o mimoriadnu zbierku pomoci

na vykrytie bežných nákladov, keďže financo-

vanie charitného domu z inštitúcií je v posled-

nom čase nedostatočné a dlhšie je nízky počet

klientov.

4. V utorok 7. novembra sa naša farnosť za-

pojí do celodennej poklony Najsv. Sviatosti

oltárnej v rámci košickej arcidiecézy. Poklona

začne vo farskom kostole po rannej sv. omši a

bude trvať do večernej sv. omše. Prosíme čle-

nov jednotlivých ruží Živého ruženca, aby sa

zapísali na jednotlivé hodiny adorácie počas

celého dňa.

5. V utorok po večernej sv. omši bude v Kate-

chetickej miestnosti Biblické stretnutie. 

6. Vo štvrtok dopoludnia budú v našom far-

skom kostole dekanátne rekolekcie. Z tohto

dôvodu ranná sv. omša nebude, ale nahradí

ju sv. omša o 9.00 hod., pri ktorej bude apli-

kovaný úmysel z rannej sv. omše.

7. V piatok po večernej sv. omši budú noví bir-

movanci prvého ročníka prípravy, rozdelení

do skupiniek, v ktorých sa budú stretávať so

svojimi animátormi. Účasť všetkých birmovan-

cov na večernej sv. omši je teda nutná ( najmä

prvoročiakov ! ).  

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť 

Lukáš MUrÍN
a  dominika SoTÁkoVÁ

ohlasujú sa prvýkrát

Michal SLaMka
a  Ivana TUTkoVÁ
ohlasujú sa tretíkrát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Svätý Martin z Tours, biskup
Pôvod mena z latinčiny Martinus – zasvä-

tený bohovi Marsovi, bojovný.

Narodil sa v roku 316 v Sabarii na území

dnešného Maďarska. Otec bol vojenským tribuná-

lom. Ako 15-ročný vstúpil do armády Konštantína II.

Žobrákovi, ktorý prosil o almužnu pri brá-

nach mesta Amiens, dal polovicu svojho plášťa.

V nasledujúcu noc sa mu ukázal Kristus odetý do

tohto plášťa. 

Pod vplyvom tejto udalosti prijal krst a

opustil vojsko. Vtedy mal 18 rokov. Navštívil svojich

rodičov, priviedol ich ku kresťanstvu. Potom sa vy-

bral k svätému Hilárovi, biskupovi Poitiers a stal sa

jeho žiakom. Neskôr odišiel ako pustovník na ostrov-

ček Gallinaria v blízkosti Janova.

V roku 361 založil prvý kláštor     v Galii.

O desať rokov neskôr ho ľud zvolil za biskupa Tours.

Ako pastier diecézy viedol prísny rehoľný život. Kláš-

tory, ktoré zakladal, spájali koncepciu mníšskeho ži-

vota s misijnou prácou. 

Sám vykonal veľa misijných ciest. Zomrel

8. novembra 397 v Candes počas dušpastierskej

cesty. Jeho telo previezli po Loare do Tours a pocho-

vali 11. novembra. Ako prvý vyznávač začal byť

uctievaný ako svätý v západnej cirkvi.

V ikonografii je zobrazený v odeve bi-

skupa alebo ako žoldnier, ktorý dáva plášť žo-

brákovi. Jeho atribútmi sú džbán, hus na knihe,

hus pri jeho nohách, kôň, kniha, model kostola,

žobrák pri jeho nohách.

L. Horná

Liturgický program na 31. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT dlhé 18.00 9.30

rod. oblasť 11.00

deŇ LITUrGIckÝ  kaLeNdÁr ČaS ÚMYSLY

Po
6. 11.

PoNdeLok

31. TÝŽdŇa cez rok

(Rim 11,29-36; Ž 69; Lk 14,12-14)

6.30

18.00

+ Anna, Jozef

+ Mária, Michal

Ut

7. 11.

UTorok

31. TÝŽdŇa cez rok

(Rim 12,5-16; Ž 131; Lk 14,15-24)

6.30

18.00

+ Jozef, Helena

+ Ján, Zuzana, Michal

St

8. 11.

STreda

31. TÝŽdŇa cez rok

(Rim 13,8-10; Ž 112; Lk 14,25-33)

6.30

18.00

+ Andrej

+ Mária

Št

9. 11.

VÝroČIe PoSVIackY 
LaTerÁNSkeJ BazILIkY, 

sviatok

(Ez 47,1-12; Ž 46; Jn 2,13-22)

9.00

18.00

+ Anton, Vladimír    
rekolekcie

ZBP Mária, 75.r.ž.

Pi

10. 11.

SV. LeVa VeľkÉHo, PÁPeŽa 

a UČITeľa cIrkVI, 

spomienka

(Rim 15,14-21; Ž 98; Lk 16,1-8)

6.30  

18.00

+ Helena, Mikuláš

+ Anna

So

11. 11.

SV. MarTINa z ToUrS,
BISkUPa, 

spomienka

(Rim 16,3-27; Ž 145; Lk 16,9-15)

7.00

18.00

+ Ján

+ František

Ne

12. 11.

TrIdSIaTa drUHÁ Nedeľa 
V cezroČNoM oBdoBÍ

(Múd 6,12-16; Ž 63; 1Sol 4,13-18; 

Mt 25,1-13)

8.00

9.30

11.00

18.30

Poďakovanie za 85.r.ž. – Mária

ZBP Peter

Za farníkov

ZBP Martina s rod.

Nedeľa  12.11.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Novák
Sabolová

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Novák
Fecenková

Chytra
Josipčuková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




