
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník XII./2020 Číslo 52

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu

(na slávnosť Krista Kráľa)

K: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím

oltárom: 
Ľ: Tvoji sme a tvoji chceme zostať. 
K: Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, 
Ľ: každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. 
K: Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.
Ľ: Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu. 
K: Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným
synom a dcéram; 
Ľ: daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. 
K: Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo; 
Ľ: priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden
pastier. 
K: Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo
všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: 
Ľ: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky. 
V: Amen

Zdroj: (Modlitebník pre verejné pobožnosti; pripravil Marcel Stanko)
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Svedectvo Janky

Záhorákovej

V živote človeka sa vyskytnú z času na čas

situácie, ktoré si nemôže a ani nevie
naplánovať, o ktorých netuší, ako sa budú
vyvíjať. Medzi takéto situácie  patrí určite aj
náhle ochorenie. To preverí naše fyzické i
psychické sily. A zároveň sa môže stať krásnym
svedectvom o ochote, láskavosti a nezištnej
pomoci ľudí.
Aj ja by som sa chcela teraz s vami podeliť o
takéto krásne svedectvo, ako si ľudia z našej
farnosti dokážu nezištne pomáhať. Tento
príbeh nie je vymyslený, ani nadnesený. Ako
mnohí viete, naša rodina bola v karanténe od
21.10. – 5.11.2020, poniektorí o týždeň dlhšie
a niektorí ešte v karanténe stále sú. Tým, u
ktorých bol priebeh choroby oveľa ťažší ako
by ktokoľvek čakal, sa zdravotný stav pomaly,
vďaka Bohu, zlepšuje. Starší synovia, ktorí
prekonali koronavírus s ľahším priebehom, sa
po 3-týždňovej izolácii, aj vďaka vypočutým
modlitbám, vrátili v piatok v poriadku domov.
Karanténa pre nás okrem iného znamenala,
že sme boli odkázaní na pomoc iných, cudzích
ľudí, pretože naši najbližší boli pozitívni. No
náš starostlivý Otec nás nenechal v tejto
ťažkej situácii samých a poslal nám ľudí s
veľkým srdcom, ochotných nezištne pomôcť a
poslúžiť. V prvom rade by som rada
poďakovala Lucii a Marekovi Janoškovým,
Monike Fejkovej, Martine Petríkovej a Miške
Musákovej Adamovej, vďaka ktorým sme
neostali hladní, Blanke Hladovej a mojim
kolegyniam v lekárni, ktoré kedykoľvek boli
ochotné poskytnúť  potrebnú zdravotnú
starostlivosť všetkým nakazeným v našej
rodine.
Ako mnohí viete, dňa 31.10.2020 odišiel k
nášmu nebeskému Otcovi môj 99-ročný
dedko Michal Moskaľ. Bolo veľmi ťažké prijať
celú túto situáciu, lebo sme sa s ním nemohli
stretávať v jeho posledných chvíľach života.

Vďaka nášmu duchovnému otcovi Marcelovi
bol môj dedko zaopatrený a krátko pred
svojím odchodom prijal Eucharistiu, našu
najväčšiu posilu. Keďže sme boli celá jeho
najbližšia rodina v karanténe a príčinou
dedkovej smrti bol COVID-19, nekonali sa ani
modlitby pri zosnulom. No vďaka Martine
Petríkovej, pani Baníkovej a pani Musákovej
sme sa spojili každý večer v modlitbe cez
Messenger a prosili tak nebeského Otca, aby
vo svojej veľkej láske a milosrdenstve prijal
dušu nášho dedka k sebe. Ďakujem aj
manželom Zubkovým, ktorí viedli modlitby
pred pohrebnými obradmi a vďaka súčasným
technológiám a šikovnosti strýka Petra
Zahorjana, sme sa mohli s dedkom rozlúčiť a
zúčastniť sa na obradoch online.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám ponúkli
svoju pomoc v akomkoľvek smere, za každý
telefonát, povzbudivé slová, oporu... Aj ich
pomoc si veľmi vážime. Naše veľké ĎAKUJEM
patrí všetkým, ktorí sa prihovárali svojimi
modlitbami za uzdravenie nás, mojich rodičov
a mojich detí. Hlavne za môjho otca, ktorý
túto chorobu prekonával s ťažkými príznakmi.
Nech vám to náš nekonečne milujúci Otec
mnohonásobne vynahradí všade tam, kde to
najviac potrebujete.

Aj táto situácia nám v našich životoch
ukázala, že nikdy nie sme sami a že Pán sa
vždy postará a vypočuje naše vrúcne
modlitby.
Milujúci Otče, ďakujem Ti za tento milostivý
čas, za Tvoju starostlivosť, za príležitosť
premeniť naše srdcia, za ľudí, ktorých si nám
poslal do cesty a takto si sa v nich sprítomnil.
Ďakujem Ti za všetky vypočuté prosby, za to,
že za každého z nás bojuješ až do konca a že Ti
osobitne na každom jednom z nás záleží. Zošli
svoje požehnanie na všetkých, ktorí nám
pomáhali, na všetkých chorých. A všetkým,
ktorí sú opustení, pošli do života takých ľudí
ako si poslal nám na príhovor presvätej
Bohorodičky Panny Márie. 
Amen.

(pripravila Janka Záhoráková) 
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Kde bolo, tam bolo...

Začiatok ako z rozprávky. Kde bolo, tam

bolo... alebo ako to vlastne bolo. Nie, nie.
Vlastne, ako to malo byť a nebolo a ako to
nemalo byť a bolo.
„Toho roku taký rok!“, hovorí slovenské
porekadlo. Neviem, čo presne vystihuje,
alebo k čomu nás má nasmerovať, ale tento
rok je naozaj akýsi zvláštny. Už v svojich
číslach má tri dvojky. Sú tam dve dvojky a
dve nuly. Prečo tri? Napíšem to ešte raz a
dvojky zakrúžkujem. Sú tam dve dvojky a
dve nuly. Po minuloročnej návšteve
duchovného otca Siniša Tumbas Loketiča zo
Selenča sme sa dohodli, že tohto roku
pôjdeme do Srbska. My starší sme si
začínali pripomínať azbuku – písmo, ktoré
sa používa v Srbsku a naši mladí sa zasa
spoliehajú na angličtinu. V tejto súvislosti
ma napadá jeden vtip, v ktorom matka
vyčíta synovi:
„Mal by si sa začať učiť po anglicky. Už viac
ako 50% obyvateľov našej planéty rozpráva
po anglicky.“
Syn odpovedá: „A to akože nestačí?“ 
Naplánovali sme si trojdňovú cestu tam.
Večer, jeden celý deň a ráno nasledujúceho
dňa by sme boli v Selenči. Potom bicyklami
späť do Maďarska a tam automobilovou
prepravou z juhu na sever krajiny. Odtiaľ už
na bicykloch presun na Slovensko a domov.
Zabralo by nám to týždeň. Rozdelili sme si
úlohy a začali zabezpečovať. Ubytovanie,
sprievodné vozidlo, vozidlo na prepravu
krížom cez Maďarsko, cestovné a úrazové

poistenie, sponzorov, ... Ja som si vzal na
starosť emailovú komunikáciu s
duchovným otcom Simišom Tumbas
Loketičom. Poslal som mu list, v ktorom
som mu napísal, že na jeho osobné
pozvanie by sme radi mali cieľ tohtoročnej
cyklopúte práve v ich meste Selenča.
Poprosil som ho ešte, či by nám vedel
zabezpečiť program, aby sme čo najviac
spoznali jeho súčasné miesto pôsobenia,
Slovákov, ktorí tam žijú, rôzne zaujímavosti
a trochu z histórie. 
Pripojil som tam aj program jednotlivých
etáp a nakoniec som doložil aj v skratke
históriu nášho cykloklubu. Nakoniec som
mu napísal, že sme všetci v sobotu večer
15. 02. 2020 pozerali „Zem spieva“, kde
vystupovali aj rodáci zo Selenča - Súdiovci.
Ak by ste si to chceli pozrieť tu je  odkaz na
internetovú stránku slovenskej televízie:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14986
/213223 Zem spieva III. séria.
Prešiel mesiac a nedostal som žiadnu
odpoveď. Kontaktoval som otca Marcela, že
čo s tým, keď tu...
Prišlo vírusové ochorenie COVID-19,
zatvorili sa hranice, obchody, kostoly, ... a
zrazu všetky naše plány padli. Ostali sme na
nule. Nie. Ostali sme horšie ako na nule.
Nevedeli sme vôbec nič. Nemali sme žiadny
bod, od ktorého by sme sa mohli odraziť.
Nič. Dokonca ani bicyklovať sme sa
nemohli. Ostali sme všetci v očakávaní.
Najhoršie na tom bolo to, že vôbec sme
nevedeli na čo vlastne čakáme, lepšie
povedané, na čo vlastne máme čakať.
Postupne sa situácia začala uvoľňovať. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Koleso dejín

Každý rok prichádzali tisíce veriacich –

tohto roku v obmedzenom predpísanom
počte – do Trnavy uctiť si počas Veľkej
novény milostivý obraz žehnajúcej Panny
Márie Trnavskej v Bazilike sv. Mikuláša, o
ktorej sa traduje, že krvavými slzami
odvrátila od Trnavčanov viacero hrozieb.
Nielen od tureckých vpádov, ale aj pred
šíriacou sa morovou epidémiou. Tradícia
procesie – nesenia obrazu Trnavskej Panny
Márie siaha až do roku 1710, do času
vypuknutia morovej epidémie. Vtedy sa na
sviatok Obetovania Panny Márie 21.
Novembra zhromaždilo v Bazilike sv.
Mikuláša všetko zdravé obyvateľstvo a po
prosebnej svätej omši vyšla z chrámu
procesia. Ešte v ten deň morová epidémia
ustúpila. Vďaka tejto udalosti sa Trnava
stala známym pútnickým miestom a v roku
2008 bola vyhlásená za mariánske pútnické
miesto Trnavskej arcidiecézy. Tohtoročné
príhovory jednotlivých dní novény sa niesli v
duchu odkazu Veľkého pápeža Jana Pavla II.,
ktorého sté narodeniny si pripomíname
práve tento rok. Otcovia biskupi a
arcibiskupi veľmi fundovane predstavovali
veriacim pápeža z rôznych oblastí, ktorým
sa zvlášť venoval. Grécko-katolícky otec
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa zameral vo
svojom príhovore na tému manželskej lásky
podľa učenia Jana Pavla II. Príhovor bol
dlhší, ale stojí za to vypočuť si ho aj cez
archívne záznamy.
Čisté srdce a čistá  láska, ktorá sa musí
pestovať aj v manželstve, taktiež  kráľovské
poslanie rodiny cez službu blížnym bolo
charakteristické pre osobu našej

blahoslavenej Anky Kolesárovej a jej
najbližších. Zdravá kresťanská rodina je
základom pre dobré manželstvá a duchovné
povolania. Isto si vieme Anku predstaviť aj
ako vzornú, milujú manželku, aj ako horlivú
rehoľníčku či apoštolku na misiách. Práve v
nedeľu 22. novembra na sviatok Krista Kráľa
si pripomíname deň jej tragického odchodu
do večnosti.
Nemáme inej pomoci, nemáme inej nádeje,
ako nás to učia dejiny, len návrat k pravej
hlbokej úcte k našej Nebeskej Matke Panne
Márií a k jej Synovi JEŽIŠOVI KRISTOVI
–KRÁĽOVI.
Slávnosť Krista Kráľa veriacim každoročne
pripomína, že Kristus je „Alfa a Omega,
Počiatok i Koniec“. Evanjelium tejto nedele
sa akoby vracalo späť, na Golgotu. Na kríži,
nad ktorým bol nápis „Toto je židovský kráľ“,
Ježiš najvýraznejšie potvrdzuje, že jeho
kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je to
kráľovstvo lásky, pravdy, života a svätosti. Aj
keď je dnešná slávnosť v liturgickom
kalendári pomerne nová, má pevný biblický
základ, ktorý spočíva v Modlitbe Pána –
„...príď kráľovstvo Tvoje...“
V kresťanskej ikonografii je Kristus Kráľ
zväčša vyobrazovaný so žezlom v ruke,
zväčša v podobe kríža. Nielen kríž, ale už
samotné slovo žezlo, vyjadruje službu.
Grécky výraz skeptron, pochádza totiž zo
slovesa skeptesthai, čiže podopierať,
pomáhať. Kristus Kráľ nevlastní žezlo pyšnej
moci, ktorou druhých zráža a ponižuje, ale
žezlo služby, ktorým druhých podopiera a
dvíha. Druhý význam termínu skeptron je
palica pútnika alebo pastiera.
Kristus Kráľ nesedí pohodlne na tróne, ale
ako obetavý pastier predpovedaný
prorokom Ezechielom hľadá svoje stratené
ovce, zranené obväzuje, slabé posilňuje.
Ježiš ako pútnik neustále kráča k tým, čo ho
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1. čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17
Ž: 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6
Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2. čítanie: 1 Kor 15, 20-26. 28
Evanjelium: Mt 25, 31-46

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježiš je kráľ! Ale udalosti sveta stále znova ukazujú ľahkosť ľudskej zlovôle, bezduchosť
rozhodovania i slepotu davov. Je teda kráľom? Jeho vláda nie je postavená na moci vojsk,
rozkazoch ani propagande. Nevíťazí násilím, jeho moc je v Duchu a v pravde. Koľko ľudí
vyslobodil z prázdnoty života či účasti na zle... Niekto to zakúsil v mladosti, iní po mnohých
rokoch. Ježišova smrť a vzkriesenie premohli vládu smrti. Preto je Pánom, Pánom dejín i
nášho osobného príbehu. Dnes je dôvod chváliť Boha za jeho víťazstvo.  

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára

potrebujú. Sviatok Krista Kráľa zaviedol
pápež Pius XI. a stanovil preň pôvodne
poslednú októbrovú nedeľu. Prvýkrát sa
nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého
roka 1925 a bola spojená s modlitbami a
poklonami, ktoré mali v srdciach veriacich
vzbudzovať predsavzatia, aby naprávali svoj
život, aby Krista lepšie prijímali za svojho
Pána a Kráľa. Liturgickou reformou po

Druhom vatikánskom koncile bol tento
sviatok povýšený na slávnosť – najvyšší
stupeň slávenia a preložili ho na poslednú,
34. cezročnú nedeľu v liturgickom roku.

Zdroj: www arcibiskupský úrad Trnava, Jan Pavol II.-
Familiaris consortio, www tkkbs.sk                                             

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 

Z farskej matriky

V mesiaci október prijala sviatosť krstu Karolína

Babenská.

Rozlúčili sme sa s Jánom Ondekom, Máriou Šimkovou,
Ľubomírom Bamburákom, Jozefom Paľkom,
Ladislavom Uhlíkom a Michalom Moskaľom.

Sobáše neboli žiadne.
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„Znovuobjaviť nádej a solidaritu“ –
posolstvo biskupov Európskej únie

Brusel 18. novembra (RV) Predsedovia

biskupských konferencií krajín Európskej
únie adresovali európskym inštitúciám a
členským štátom EÚ posolstvo nádeje s
výzvou k solidarite v súčasnej krízovej dobe.
Posolstvo vydané v stredu 18. novembra s
názvom „Znovuobjaviť nádej a solidaritu“
podpísalo 25 predsedov biskupských
konferencií vrátane Mons. Stanislava
Zvolenského. Zdôrazňujú kresťanský
pohľad na krízu, korešpondujúci s
presvedčením otcov zakladateľov
zjednotenej Európy, „že Európa sa svojimi
krízami vyformuje“:
„V našej kresťanskej viere v
zmŕtvychvstalého Pána máme nádej, že
Boh môže obrátiť na dobré všetko, čo sa
deje, aj to, čo nechápeme a čo sa môže zdať
zlé a táto viera je  definitívnym základom
našej nádeje a univerzálneho bratstva.“ Ako
píšu biskupi, na základe tejto viery sa v
ekumenickom duchu usilujú o bratstvo,
ktoré nikoho nenecháva pomimo:
„Ako Katolícka cirkev v Európskej únii, spolu
s inými sesterskými cirkvami a cirkevnými
spoločenstvami, ohlasujeme a
dosvedčujeme túto vieru a spoločne s
členmi inými náboženských tradícií a ľuďmi
dobrej vôle sa usilujeme vytvárať
univerzálne bratstvo, ktoré nikoho
neponechá bokom. Viera nás volá vyjsť zo
seba samých a vidieť v tom druhom, zvlášť
v trpiacom a vysúvanom na okraj našich
ulíc, brata a sestru, a byť ochotní dať za nich

aj život.“
Predsedovia členských biskupských
konferencií COMECE potvrdzujú svoje úsilie
utvárať Európsku úniu podľa hodnôt jej
zakladajúcich otcov a ponúkajú zásady
sociálnej náuky Cirkvi ako bázu pre
budovanie nového modelu ekonomiky a
spoločnosti po pandémii:
„Potvrdzujeme naše úsilie v prospech
budovania Európy, ktorá priniesla pokoj a
blaho nášmu kontinentu a jeho
zakladajúcim hodnotám solidarity, slobody,
nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti,
demokracie, právneho štátu, rovnosti a
obrany a podpory ľudských práv.“
Východisko z krízy nie je len otázkou
materiálnou, zdôrazňujúc biskupi:
„Budúcnosť Európskej únie nezávisí len na
ekonomike a financiách, ale aj na
spoločnom duchu a na novej mentalite.
Táto kríza je duchovnou príležitosťou k
obráteniu.“
Jedným z princípov, ktoré nachádzajú
oporu v sociálnej náuke Cirkvi, je solidarita
v zmysle „konať spoločne“ a „ byť otvorení
pre integráciu všetkých“, osobitne tých na
okraji. V tomto zmysle má byť budúca
vakcína na COVID-19 prístupná pre
všetkých, predovšetkým pre chudobných,
pripomínajú biskupi:
„Princípy sociálnej náuky Katolíckej cirkvi,
medzi ktorými ľudská dôstojnosť,
solidarita, ako aj preferenčná voľba pre
chudobných a udržateľnosť, môžu byť
sprievodcom na budovanie odlišného
modelu ekonómie a spoločnosti po
pandémii.“
Vo svojom posolstve ďalej biskupi krajín EÚ
pripomínajú potrebu venovať pozornosť
spoločnému prístupu v otázke migrácie a
klásť dôraz na oblasť náboženskej slobody.
Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)



stran
a 7

VV čASEčASE OdOd 23.11.2020 23.11.2020 dOdO 29.11.202029.11.2020
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 29.11. - 5.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Vasiľová.
Úmysly sv. omší na voľné termíny v decembri 2020 ale aj jubileá v novom kalendárnom roku
2021 bude možné zapísať v pondelok po sv. omši v kostole. Nejubilejné úmysly sa zapisujú
mesiac dopredu, a to v pondelok po tretej nedeli v mesiaci po večernej sv. omši. Úmysly
zapisuje výlučne kňaz.
Zbierka na charitu bude na budúcu nedeľu.
Adventné vence: Na budúcu sobotu večer a v nedeľu pri sv. omšiach požehnáme adventné
vence, ktoré si prinesiete do kostola. Môžete ich položiť vpredu k oltáru.  
Protiepidemické opatrenia: Na základe uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej
rady okresu Vranov nad Topľou zo dňa 18. 11. 2020  vzhľadom na nepriaznivý vývoj ochorenia
COVID-19 v našom okrese bude platiť do 30. 11. 2020 v kostoloch nášho dekanátu dočasné
obmedzenie počtu veriacich na sv. omšiach takto: 1 osoba na 15 m2. Pre náš farský kostol to
znamená 40 ľudí okrem službukonajúcich (počíta sa aj s priestormi chóru, chodby pri fare a
miestnosti pre deti). A preto aj sv. omše v nedeľu budú tri (07:30, 09:00, 10:30), k tomu v
sobotu večer sv. omša s platnosťou na nedeľu. Ak je slúžený váš úmysel sv. omše, môžete u
p. kostolníka Grominu (0917 970 869) nahlásiť, koľkí z príbuzenstva sa plánujete zúčastniť
slávenia, aby vám rezervoval miesto. Stále pritom platia všetky hygienické opatrenia (povinné
sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk). 
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby
návštevy bohoslužieb zvážili. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.
Prísny pôst: Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich
piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie
pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi
ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme
postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia
dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. Keďže tradícia Cirkvi
hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a
almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané
zachovávať prísny pôst.

Kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad Topľou-

Čemerné, IČO: 35507918, DIČ: 2021647683, 
IBAN: SK17 0200 0000 0000 8944 3632

Marcel Stanko, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.
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LITURgIcKýLITURgIcKý PROgRAMPROgRAM OdOd 23.11.2020 23.11.2020 dOdO 29.11.202029.11.2020

„Štát neznáša dvoch.“ (Lucius Seneca)

PPONdELOKONdELOK 23.11.202023.11.2020
Sv. Klementa I., pápeža a

mučeníka (ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 1800 + Mikuláš (nedožitých 80 r.) 

a Mária 

UU TOROKTOROK 24.11.202024.11.2020
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a

spoločníkov, mučeníkov

(spomienka) 

Sv. omša: 800 ZBP Emília s rodinou

SS TREdATREdA 25.11.202025.11.2020
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny

a mučenice (ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 1800 ZBP Helena Konečná (70 r.) 

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 26.11.202026.11.2020 Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 + Ján Jenčo   

PP IATOKIATOK 27.11.202027.11.2020 Sv. omša: 1800 + z rodiny Diľovej a Gonosovej    

SS OBOTAOBOTA 28.11.202028.11.2020

Večerná sv. omša z nedele

Sv. omša: 1800 ZBP Marián a Viera Smolákoví 
(20 rokov manželstva)      

NN EdEĽAEdEĽA 29.11.202029.11.2020

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

Sv. omša: 730 na úmysel celebranta

Sv. omša: 900 za dobrodincov rekonštrukcie 
starého kostola   

Sv. omša: 1030 za farnosť   


