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Bratia a sestry. Mesiac jún je každo-
ročne charakteristický ako mesiac Božského
Srdca Ježišovho. Zároveň sa práve v tomto
mesiaci konajú v našich diecézach kňazské
vysviacky. Pred niekoľkými dňami boli vysvä-
tení štyria noví kňazi pre potreby našej arcidie-
cézy. Je to zaiste veľká radosť pre nás
všetkých, lebo do služby ohlasovania Božieho
kráľovstva prichádzajú ďalší posvätní služob-
níci.  Zároveň však vnímame, že v posledných
rokoch nastáva výraznejší pokles povolaní, tak
k služobnému kňazstvu, ako aj do rehoľného
života. Dôvodov je určite viac. Naša spoločnosť
je  stále  viac  sekulárnejšia  a  konzumnejšia,
zmenili  sa  priority  mnohých  mladých  ľudí,
chýba väčší zmysel prijať na seba celoživotný
záväzok a možno aj ochota vzdať sa osobných
ambícií,  ako  ich  pozná  mentalita  dnešného
sveta.

Prosme o dobrých kňazov

Napriek tomu však aj do tejto neľah-
kej  situácie  znovu  zaznievajú  slová  Pána
Ježiša: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotní-
kov na svoju žatvu“. Ježiš nás teda vyzýva, aby
sme prosili Nebeského Otca, darcu tých naj-
lepších  darov,  o  nové  duchovné  a  kňazské
povolania. Pretože ani po niekoľkých storo-
čiach nestratili na aktuálnosti slová arského
farára, sv. Jána Vianneya, že kňaz je „láskou
Ježišovho Srdca“. Áno, každý kňaz je Božím
darom pre nás. Žiadny kňaz totiž neprijíma
kňazstvo len pre seba, ale v prvom rade pre
službu  ľuďom.  Má  im  sprítomňovať  Boha
v jeho nekonečnom milosrdenstve, ktoré sa

ukazuje v mnohých podobách. Stať sa kňazom
však neznamená len skončiť teologickú
fakultu, zložiť skúšky a nabrať teoretické po-
znatky o Bohu. Nie je to škola ako každá iná.
Nie  je  to  zamestnanie,  akých  sú  vo  svete
stovky. Nie, nechce sa tým povedať, že kňaz
je niekto viac, ako ostatní ľudia. Jedno má však
v sebe dôležité, že totiž je osobitne povolaný
a volaný samým Bohom osobne a po mene.
A to je veľký dar a tajomstvo, ktoré každého
kňaza presahuje.

Skúsme v tomto mesiaci viac myslieť
na našich kňazov. Modlime sa za nich, mod-
lime sa aj v našich rodinách za to, aby z nich
vyšli tí, ktorí budú ochotne pracovať  v Pánovej
žatve.  V  neposlednom  rade  sa  zamyslime
možno aj nad tým, prečo z našej farnosti už
dlho nevyšlo kňazské, či rehoľné povolanie.
Pridajme do svojho života viac pokory, viac
obety  a  odpúšťania,  ako  aj  úprimnej  snahy
napomáhať novým kňazským povolaniam
a tým podporovať vitalitu celej Cirkvi. O toto
všetci spoločne prosme.

Štefan Albičuk, dekan
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Oltáriky – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Vo štvrtok, po sviatku Najsvätejšej Trojice, katolícka cirkev oslavuje prikázaný

sviatok Božieho tela, ľudovo nazývaný oltáriky. V tento deň sa slúžia omše a konajú
procesie po mestách a dedinách so zastaveniami pri štyroch oltároch, ktoré symbolizujú
štyri svetové strany.

Popri sviatku Božieho Tela sa od 17. storočia slávil aj sviatok Predrahej krvi.
Posledná reforma liturgického kalendára spojila oba sviatky a zaviedla spoločné slávenie
Božieho Tela a Krvi. Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie
a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína v Oltárnej
sviatosti. Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb
a  víno,  veriaci  v  procesii  na  čele  s  kňazom  symbolicky  oznamujú  svetu  nosením
monštrancie s kúskom premeneného chleba – Eucharistia – ulicami dedín a miest.
Postupne sa zastavujú pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Sprie-
vod tak naznačuje Božiu ochotu a ústretovosť aj voči tým, čo ho nepoznajú. Na týchto
miestach sa koná bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou.

Tohto roku pripadol sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vo štvrtok
15. júna 2017. Aj v našom meste sa konala slávnostná eucharistická procesia. Začala
sa svätou omšou v Kostole sv. Františka z Assisi Vranov Juh, ktorú celebroval farár
a dekan Štefan Albičuk. Tu bol zároveň prvý oltárik. Procesia s Oltárnou sviatosťou
pokračovala do Gréckokatolíckeho chrámu sv. pátra Pia z Pietrelciny vo Vranove Juh,
kde bol druhý oltárik. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene
kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievali náboženské piesne. Pri treťom oltáriku
sme sa spoločne zastavili a pomodlili v Bazilike Narodenia Panny Márie Vranov Sever
a pokračovali do Chrámu Najsvätejšej Eucharistie k štvrtému oltáriku. V tomto chráme
bolo udelené záverečné eucharistické požehnanie prešovským arcibiskupom
a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Úprimné  poďakovanie  patrí  všetkým  tým,  ktorí  sa  akýmkoľvek  spôsobom
podieľali na príprave a vďaka ktorým mohlo slávenie prikázaného sviatku Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi prebehnúť dôstojne. B. Ocilková



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny: Nálešníkovú,
Oravcovú a Kislíkovú. Zároveň vyslovu-
jeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k
dnešnej nedeli.
2. Na  kostol  daroval  Bohu  známy  50,-€.
Pán Boh zaplať za finančný dar.
3. V piatok bude slávnosť Najsv. Srdca
Ježišovho. Kto sa zúčastní na sv. omši a
v rámci nej na verejnom recitovaní modlitby
Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok plnomocné odpustky. Vyžaduje
sa byť v stave posväcujúcej milosti (spo-
veď), ísť na sv. prijímanie, Vyznanie viery
a  modlitba  Na  úmysel  Sv.  Otca,  ako  aj
vzbudenie si úmyslu k získaniu odpustkov.
4. V piatok od 16.30 do 18.00 hod.
budeme spovedať na filiálke dlhé pred
nedeľnou odpustovou slávnosťou. Pro-
síme,  aby  ste  sa  vyspovedali  a  tak  du-
chovne pripravili na náš veľký sviatok, aby
sme pri ňom mohli získať úplné odpustky.
5. V sobotu bude slávnosť Narodenia sv.
Jána  Krstiteľa.  Formulár  tejto  slávnosti
však bude len vo farskom kostole. Na fi-
liálke Vranovské Dlhé bude v sobotu sláv-
nostná  sv.  omša  z  titulu  kostola  –  zo
sviatku  Nepoškvrneného  Srdca  Panny
Márie (od 10.00 hod. spoločná modlitba sv.
ruženca  s  kňazom).  Pre  vás,  veriacich  z
Dlhého, je to veľká slávnosť už v sobotu,
preto vás pozývame na sv. omšu.
6. Odpustová  slávnosť  Nepoškvrne-
ného Srdca Panny Márie bude na Vranov-
skom Dlhom v nedeľu o 10.30 hod.
Slávnostným hlavným celebrantom sv.
omše bude vdp. radoslav Bačo, kaplán v
Stropkove. Srdečne pozývame vás, ako aj
vašich blízkych a rodiny.
z dôvodu odpustu na Vranovskom
dlhom nebude budúcu nedeľu sv. omša
vo farskom kostole o 11.00 hod.!!!
Prosíme  tých,  ktorí  ste  dali  úmysel  sv.
omše na 11.00, aby ste prišli do sakristie
dohodnúť čas, kedy bude odslúžená.

Svätý alojz Gonzaga, 
rehoľník

Pôvod mena z
f r a n c ú z s k e h o
mena Louis –
slávny bojovník.
Alojz Gonzaga sa
narodil v roku
1568 pri Mantove
ako  najstarší  syn
kniežaťa Ferdi-
nanda di Casti-
lione. 

Keď bol páža-
ťom na dvoroch v Mantove, Florencii i Ma-
dride,  vyznačoval  sa  láskou  k  modlitbe,
čistotou  a  miernosťou.  Ako  sedemnás-
ťročný mladík vstúpil do rehole jezuitov v
Ríme, kde si prehĺbil ducha pokánia, po-
kory a poslušnosti. V r. 1590 skončil teo-
logické štúdiá. Zomrel ako klerik 21. júna
1591,  keď  sa  nakazil  morom  pri  opatro-
vaní chorých. 

Blahorečený bol v roku 1605. 
Svätorečený v roku 1726. 

Je patrónom študujúcej mládeže. 
V  ikonografii  je  zobrazený  v  jezuitskom
oblečení, v bielej superpelícii. Jeho atri-
bútmi sú: lebka, dieťa Ježiš na ramenách,
mitra kniežaťa pri nohách, kríž, ľalia.

Lucia Horná

----------------------------------------------------

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Patrik GOMBITA a Gabriela RUSNÁKOVÁPatrik GOMBITA a Gabriela RUSNÁKOVÁ

ohlasujú sa prvý krát

Ľubomír CHLPEK a Petra GAZDOVÁLubomír CHLPEK a Petra GAZDOVÁ

ohlasujú sa druhý krát

zahŕňte týchto do svojich modlitieb

Liturgický program na 11. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT dlhé 18.00 10.30 10.30

rod. oblasť 8.00
školská

8.00

deň LITURGICKÝ  KALENDÁR ČaS ÚMYSLY

Po
19. 6.

PONDELOK 
11. TÝŽDŇA CEZ ROK

(2Kor 6,1-10; Ž 98; Mt 5,38-42)

6.30

18.30

+ Beáta

ZBP  a  dary  D.  Sv.  Mária  a
Ľubomír

Ut

20. 6.

UTOROK 
11. TÝŽDŇA CEZ ROK

(2Kor 8,1-9; Ž 146; Mt 5,43-48)

6.30

18.30

+ Ján, Rudolf, Peter

+ Denisa, Peter

St

21. 6.

SV. ALOJZA GONZÁGU, 

REHOĽNÍKA, Spomienka

(2Kor 9,6-11; Ž 112; Mt 6,1-6.16-18)

6.30

18.30

+ Karolína, Ján

+ Michal

Št

22. 6.

ŠTVRTOK 11. TÝŽDŇA CEZ ROK
(2Kor 11,1-11; Ž 111; Mt 6,7-15)

6.30

18.30

ZBP Helena

+ Jozef, Paulína

Pi

23. 6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA
JEŽIŠOVHO, Slávnosť

(Dt 7,6-11; Ž 103; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30)

6.30

18.30

ZBP Ján

+ Mária, Ján  

So

24. 6.

NARODENIE SV. JÁNA

KRSTITEĽA, Slávnosť

Nepoškvrnené Srdce P. Márie

Slávnosť (VT dlhé)
(Iz 49,1-6; Ž 139; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80)

7.00

18.30

ZBP Lilian

+ Jozef, Jozef

Ne

25. 6.

DVANÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ

(Jer 20,10-13; Ž 69; Rim 5,12-15; 

Mt 10,26-33)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Jozef, Miroslav, Ján

+ Ján

úmysel sv. omše preložený

+ Bartolomej Danč

Nedeľa  25.6.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Benčo
Fecenková

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Kľučár
Kľučárová

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa
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