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Dnes mi písali z Ukrajiny, že
im mám zavolať. Ja som im zavolal,
chceli odo mňa, aby som prišiel na
dovolenku k ním, tak ako to bývalo
zvykom v posledných rokoch. Pri
téme návštevy Ukrajiny som ich musel poprosiť o pochopenie, aby akceptovali moje rozhodnutie využiť
čas dovolenky výhradne na Slovensku. Snáď si nevyrobím medzinárodný problém v komunikácii s mojimi
dobrými spolupracovníkmi v oblasti
charity, keďže ide aj o ľudí
v dôchodkovom veku. Je to ďalší
dôsledok koronakrízy v mojich plánoch. Všetko zlé je na niečo dobré
a zlo vírusu sa tento rok pretaví
v mojom prípade do udržiavania domácich vzťahov. V letnom období
Vám ponúkneme tipy na trávenie
voľného času na Slovensku.
Vodná nádrž Veľká Domaša
V Ondavskej vrchovine sa nachádza
zelená perla východného Slovenska –
Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži na
reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje úžitkovú
aj pitnú vodu. Je ideálnym miestom
na rekreáciu, dovolenky a vodné
športy. U turistov je obľúbená kvôli

čistej zelenej až zelenomodrej vode,
ktorá dosahuje počas sezóny (od júna
do polovice septembra) teplotou 23
°C.
Rekreačné strediská
Na brehoch priehrady sa nachádza
päť rekreačných stredísk a každé z
nich ponúka možnosť ubytovania v
hoteloch, penziónoch alebo stanovanie v kempingoch. Okrem toho disponujú stravovacími zariadeniami,
upravenými plážami, požičovňami
športových potrieb a ihriskami.
Rekreácia a rybolov
Zalesnená západná strana a lúky na
východe sú vyhľadávaným miestom
hubárov a poľovníkov. Nádherné
tiché zákutia vytvárajú ideálne podmienky pre rybárov. V priehrade žije
23 druhov rýb. Bohaté možnosti rybolovu poskytuje aj priľahlá vyrovnávacia nádrž Malá Domaša pri obciach
Malá Domaša a Slovenská Kajňa. Pri
návšteve Domaše si môžete vychutnať plavbu loďou Bohemia.
Bardejov
Pýchou nielen Šariša, ale aj celého
Slovenska je starobylý BARDEJOV,
ktorý patrí bezpochyby medzi naj-

krajšie slovenské mestá. Právom ho v
roku 2000 zaradili do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Bardejov sa tiež hrdí
prívlastkom najgotickejšie mesto
Slovenska.
Malebné námestie s farebnými meštianskymi domami, majestátna Bazilika Minor sv. Egídia, Židovské suburbium, historická radnica, Katov dom,
zachovalé mestské hradby s baštami... Na pomerne malom území je
sústredené obrovské množstvo cenných a pozoruhodných pamiatok.
Uprostred centra sa vyníma Bazilika
Minor sv. Egídia, pred ktorou je možné obdivovať pôvodnú dvojicu zvonov Ján a Urban. Bazilika sv. Egídia
pochádza z polovice 14. storočia a
obsahuje jedinečnú kolekciu 11 neskorogotických krídlových oltárov. K
mimoriadne obľúbeným patrí výstup
na vežu baziliky. V roku 1903 rozhodla mestská správa zriadiť v radnici
múzeum, ktorého zbierky boli sprístupnené verejnosti v roku 1907.
Dnes Šarišské múzeum spravuje vyše 700 000 zbierkových predmetov z
najrozličnejších oblastí múzejnej práce. Okrem kamenných hradieb sa
zachovala aj brána a sedem
bášt. Fortifikačný systém Bardejova
patrí k najdokonalejším a najzachovalejším opevneniam miest v Európe.
Jasovská jaskyňa
Jasovskú jaskyňu sprístupnil rád
premonštrátskych kanonikov už v
roku 1846. Patrí medzi jaskyne, ktoré

sú súčasťou zoznamu svetového
prírodného dedičstva UNESCO, (od
roku 1995: Domica, Gombasecká,
Jasovská a Ochtinská aragonitová
jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa
od roku 2000), a ako jedna z najvýznamnejších bola vyhlásená v roku
1996 Ministerstvom životného prostredia SR za národnú prírodnú pamiatku.
Prehliadková trasa v jaskyni
Dĺžka: 720 m
Doba trvania: 45 min
Priemerná teplota: 8,8 – 9,4°C
Jaskyňu vytvorili ponorné toky rieky
Bodvy v druhohorných triasových
vápencoch v piatich vývojových
úrovniach.
Jaskyňa je známa:
 výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, pozoruhodnými
skalnými tvarmi (pagodovité stalagmity, stalagnáty, „kamenné“
vodopády, bubny, brčká) a vývojom podzemných priestorov,
 širokým druhovým zastúpením
netopierov (zimuje tu až 19 druhov z celkového počtu 24 druhov
žijúcich na Slovensku – z nich
podkovár južný /Rhinolophus euryale/ v oblasti Jasova dosahuje
severnú hranicu svojho rozšírenia.),
 viacerými archeologickými nálezmi,
 zaujímavou históriou (o tom, že
jaskyňu poznali už v historických
dobách, svedčí aj bratrícky nápis
v Husitskej sieni z roku 1452).

Hájske vodopády
nazývané aj Vodopády Hlboký jarok sa nachádzajú v Hájskej doline (krasovej tiesňave). Dĺžka Hájskej
doliny a krasovej tiesňavy je približne 6,5 km. Vyskytujú sa tu vzácne
rastlinné a živočíšne druhy. Pestrosť
a množstvo flóry je podmienená inverziou vegetačných pásiem. Dolina
od seba oddeľuje dve najvýchodnejšie planiny Slovenského krasu a
to Zádielskú planinu a Jasovskú planinu.
Dĺžka Hájskeho potoka je priblížne
14 kilometrov a je ľavostranným prítokom rieky Turňa. Pramení na rozhraní
Slovenského
krasu

a Volovských vrchov (podcelok Pipitka) pod výhľadovým Jelením vrchom
(947 m.n.m.) a Hačavským sedlom
(814 m n. m.).
Medzi najväčšie a aj najnavštevovanejšie vodopády a kaskády smerom z
obce Háj do obce Hačava patria:
1. Dolný Hájsky vodopád (329 m
n.m.) s výškou 5 m (tento vodopád je
od asfaltovej cesty označený
ako vodopád č.1 a nachádza sa tu aj
turistický rázcestník Hájske vodopády
360 m n.m.),
2. Hájsky vodopád Veľký most (342
m n.m.) s výškou okolo 3,1 m,
3. Malá Hájska kaskáda (349 m
n.m.) s výškou okolo 2 m.

Program bohoslužieb od 13.07.2020 – 19.07.2020
liturgický kal.

miesto

čas

úmysel

Pondelok
13.07.

Babie
Hanušovce

18:00
18:30

+Juraj, Margita, Adrián
ZBP Jozef

Utorok
14.07.

Hanušovce

18:30

+Ján Holinga

Streda
15.07.

Hanušovce

7:00

+Ján Varga

Štvrtok
16.07.

Medzianky

18:00

Za + Annu a Juraja

Hanušovce

18:30

+František, Marián

Piatok
17.07.

Pavlovce
Hanušovce

18:00
18:30

ZBP Bohuznáma rodina
+diakon Michal

Sobota
18.07.

Radvanovce
Hanušovce

18:30
18:30

+Ján, Zuzana, Anna
ZBP Ľubomír

Nedeľa
19.07.

Hanušovce
Babie
Pavlovce
Medzianky
Hanušovce

07:30
09:00
09:00
10:30
10:30

ZBP Marta
+Ján, Anna
ZBP - Márie
+Mirka
+Ladislav Horvat

Program bohoslužieb od 20.07.2020 – 26.07.2020
liturgický kal.

miesto

čas

úmysel

Babie

18:00

Hanušovce

18:30

ZBP Kristína, Tomáš,
Petra
+Andrej Guľvas

Utorok
21.07.

Hanušovce

18:30

+Ján Čorej

Streda
22.07.

Hanušovce

07:00

Za ctiteľov sv. Charbela

Štvrtok
23.07.

Medzianky

18:00

Za + Andrej, Pavlína,
František

Hanušovce

18:30

ZBP Margita Horvátová

Piatok
24.07.

Pavlovce
Hanušovce

18:00
18:30

ZBP Jozef s rodinou
ZBP Marianny

Sobota
25.07.

Radvanovce
Hanušovce

18:30
18:30

ZBP Helena
+Ján, Adam, 1. Výr.

Hanušovce

07:30

Babie
Pavlovce
Medzianky
Hanušovce

09:00
09:00
10:30
10:30

Pondelok
20.07.

Nedeľa
26.07.

ZBP Bronte, Lukáš,
Aiden
Za farnosť
+Oľga, Juraj
Za ZBP pre Annu
ZBP Anny z farnosti

Štatistika z farnosti – za mesiac jún
Do spoločenstva Cirkvi sme prijali:
Imrich Kiňa, Dorota Hajniková, Jonáš Vasiľ, Daniel Puľo
Sviatosť manželstva uzavreli:
Do večnosti nás predišli: Amália Lacková
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