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Novoročné prianie

Na prahu nového roka 2021, v prvé hodiny, prichádzame aj my k Vám
drahí veriaci, bratia a sestry s týmto žičením, o ktorom sa nazdávame, že
môže obohatiť život každého jedného z nás:

Prajeme Vám oči, ktoré si všimnú aj malé veci; malé veci každodenného
života, ktoré svedčia o Božej veľkosti a o jeho láske a starostlivosti.
Prajeme Vám uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli vyslovené.
Prajeme Vám ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú pomáhať.
Prajeme Vám v pravý čas správne slovo.
Prajeme Vám milujúce srdce, ktorým sa dáte viesť.
Prajeme Vám radosť, lásku, pokoj a pokoru.
Prajeme Vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli a dodávali Vám
odvahu. Ľudí, ktorí Vám pomôžu ďalej, keď ste smutní, unavení a
vyčerpaní.
Prajeme Vám dostatočný oddych a prácu, ktorá Vám urobí radosť.
Prajeme Vám dobré srdce, ktoré je plné radosti a túto lásku dáva ďalej.
Prajeme Vám, milí priatelia, aby Pán času a všetkého dobra bol neustále s
Vami.

Všetko dobré v novom roku 2021 praje o. Marcel a redakcia časopisu
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1. čítanie: Sir 3, 3-7. 14-16
Ž: 128, 1-2. 3. 4-5
Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú
po jeho cestách.
alebo
1. čítanie: Gn 15, 1-6; 21, 1-3
Ž: 105, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9
Refrén: On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu.
2. čítanie: Kol 3, 12-21 alebo Hebr 11, 8. 11-12. 17-19
Evanjelium: Lk 2, 22-40 alebo kratšie Lk 2, 22. 39-40

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Prvorodení synovia mali zásadný význam v živote Izraelitov. Preto sú zasvätení Bohu.
Niežeby Boh chcel dieťa rodičom vziať, ale rodičia ho zverujú Bohu, aby mu bolo k
dispozícii. Dieťa nie je majetkom ani matky ani otca, je vzácnym darom, ktorý majú rodičia
opatrovať. Na prvorodenom synovi bola zvyčajne postavená budúcnosť celej rodiny. Pri
Ježišovi ide o rodinu celého ľudstva.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: z Oktávy Narodenia Pána.

Kde bolo, tam bolo...
Deň “D” - 1 .deň (5. júl 2020)

Spomínam si, keď som si raz plánoval

okružnú trasu po Ondavskej doline cez
Havaj, Stropkov, Giraltovce, Tokajík a okolo
Domaše domov a chcel som vedieť koľko
kilometrov mám do dediny Havaj, počítač to
vyhodnotil ako moju chybu a miesto môjho
Havaj, tam uviedol Hawai (USA) a zrazu mi
nabehla cesta tam a späť okolo 25 000 km
vzdušnou čiarou. V duchu som sa zasmial, že
ak by to bolo možné, ako dlho by som tam
šiel na bicykli. Vrátim sa späť zo svojich
spomienok. Tu chlapci odbočujú smerom na
Medzilaborce. Cesta sa mení k lepšiemu.
Myslím povrchom. Idú po hlavnej ceste,
ktorá spája mestá Stropkov a Medzilaborce.

Ešte dobre, že je nedeľa, k tomu ešte aj
štátny sviatok a tak je pokoj od nákladných
vozidiel, ktoré tu cez bežný deň premávajú v
dosť hojnom počte. Za sebou už majú okolo
60 km. Počasie im zatiaľ praje. Nie je horúco,
sem tam zafúka vetrík na osvieženie. Ideálne
počasie na bicykel. 
O 9:30 vyráža od nášho kostola
motorizovaná jednotka v deväťmiestnom
minibuse Toyota Proace Verso v zložení o.
Marcel Stanko a  Marianka Durkajová. Na
túto cyklopúť dostali členovia motorizovanej
jednotky aj špeciálne biele trička s logom
Cykloklubu Fatimskej Panny Márie, pod
logom osobne každého meno -  o. Marcel /
Marianna Durkajová / CykloMAMA a pod
menom zaradenie – motorizovaná jednotka.
Naša CykloMAMA si na oblečenie svojho
trička ešte bude musieť chvíľu počkať. 
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Naši cyklopútnici pokračujú smerom na
Medzilaborce. Za dedinou Malá Poľana na
samom vrchole kopca ďalšia zmena okresu –
Medzilaborce. Dole kopcom vchádzajú
chlapci do dediny Rokytovce. Hore kopcom
opúšťajú túto dedinu a opäť dole kopcom
vchádzajú do Krásneho Brodu. Zaujímavé.
Tu je v každej doline dedina. Na vrchole
kopca nie je žiadna. U nás, kde je skoro
všade rovina, taký jav nesledujem. Ale tu je
to tak. Určite prvý a jednoznačný znak prečo
tomu tak je – je voda. Kde je voda, tam je
život. Cez každú dolinu preteká potok. Druhý
znak, ale ten až tak nezaváži, je ochrana pred
vetrom a inými poveternostnými vplyvmi,
ktorým by museli čeliť na vrchole kopca.
Naši cyklisti prechádzajú dedinou,
respektíve jej časťou, lebo z dediny toho
veľa nevidia a za mostom odbočujú doľava,
smerom na Medzilaborce. Je to naozaj veľká
dedina. Asi po dvoch kilometroch opúšťajú
dedinu. Za sebou už majú 70 km.
Naša motorizovaná jednotka ide do
Medzilaboriec najkratšou trasou, čo je 70
km. Nebudem tu písať, kade všade
prechádzali, ale spomeniem poslednú
dedinu našich cyklopútnikov – Krásny Brod.
To, čo naši chlapci nevideli sú ruiny
gréckokatolíckeho kláštora - monastyra,
ktoré sa nachádzajú ešte pred dedinou po
pravej strane cesty z Humenného. Monastyr
Zostúpenia Svätého Ducha patril baziliánom
– mužská gréckokatolícka rehoľa.  Trochu sa
pri ňom zastavím. 
Monastyr Zoslania svätého Ducha
(Monastyr Sošestvija sviatoho Ducha) v
Krásnom Brode patrí medzi jeden z
najstarších a najvýznamnejších monastyrov
(monastyr – kláštor mníchov východného
obradu) na Slovensku.  Je označovaný aj ako
„rusnácky Devín”. Jeho začiatky sú však
zahalené rúškom tajomstva, legiend,
hypotéz a  Cyrilometodejskej tradície.
Počiatky monastyra začínajú v 14. storočí,

kedy došlo k zázračnému uzdraveniu
slepého žobráka. Tradícia hovorí, že pri
prameni, ktorý sa nachádzal v Krásnom
Brode, sa zázračne vyliečil slepý pútnik
Michal Spalinský, ktorý potom namaľoval
obraz. Novo postavený monastyr zasvätený
Svätému Duchu sa tak stal miestom, kde sa
ľudia chodili liečiť a neskôr aj stretávať na
jarmokoch. Krásnobrodský monastyr sa stal
významným centrom duchovnosti a kultúry.
Monastyr bol trikrát zničený. 
Prvýkrát v roku 1603 grófom Valentínom
Drugethom. V 16. storočí patrilo toto
územie Drugethovcom z Humenného, ktorí
boli v tom čase kalvínmi. Valent Drugeth išiel
v roku 1603 na sviatok Zoslania Svätého
Ducha okolo monastyra, kde bolo veľa ľudí,
kvôli čomu sa mu splašili kone, koč sa
prevrátil a gróf si zlomil ruku. Od zlosti
prikázal monastyr vypáliť. Ruka sa mu však
dlho nehojila, a tak sľúbil, že ak vyzdravie, dá
postaviť nový monastyr, čo sa aj stalo. Keď
sa vyliečil, obrátil sa na katolícku vieru a v
roku 1605 obnovil monastyr. V roku 1614
bol posvätený nový chrám, ktorý vybudovali
pri monastyre. 
Druhýkrát bol monastyr zničený počas
stavovského povstania, ktoré viedol
František II. Rákoczy v rokoch 1703-1711.
V rokoch 1752 – 1761 bol postavený nový
veľký monastyr a murovaný chrám. V tom
čase bola postavená aj nová kaplnka
Pokrova, v ktorej od nepamäti bola
umiestnená čudotvorná ikona presvätej
Bohorodičky v barokovom tepanom
striebornom obale. Tvrdí sa o nej, že sa vždy
zachránila z ohňa (nikde som nenašiel
zmienku o tom, či sa jedná o ten istý obraz,
ktorý namaľoval uzdravený slepý žobrák).
Kaplnka Pokrova bola do terajšej podoby
prebudovaná v roku 1759. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Kto je dôležitejší?

John Hinckley mladší postrelil v marci

1981 amerického prezidenta Ronalda
Reagana, ktorý musel byť v dôsledku
zranenia niekoľko týždňov hospitalizovaný.
Aj keď bol R. Reagan hlavou štátu, jeho
pobyt v nemocnici len vo veľmi malej miere
ovplyvnil život národa. Vláda i parlament
fungovali ďalej.
Predstavte si však, že by sa rozhodli
štrajkovať smetiari. Obyvateľom dedín by
to zrejme až tak neprekážalo, no horšie by
na tom boli obyvatelia miest, a najmä
veľkomiest. Možno si pamätáte na zábery v
televíznych novinách, na ktorých bolo
vidieť, ako sa celé mestá doslova topia v
špine a neporiadku. Na chodníkoch kopy
rozkladajúcich sa odpadkov, ktoré sú každý
deň toxickejšie. Takýto trojtýždňový
celonárodný štrajk by ochromil krajinu.
Kto je teda dôležitejší? Prezident alebo
smetiar?
Podobne aj v cirkvi, nazvanej Kristovo telo,
má každý jednotlivec svoje nezastupiteľné
miesto. Aj zdanlivo bezvýznamní jednotlivci
sú bytostne dôležití. Sv. Pavol nám
pripomína: „Preto oko nemôže povedať
ruke: Nepotrebujem ťa!, ani hlava nohám:
Nepotrebujem vás! Ba skôr je to tak, že tie
údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú
nesmierne potrebné.“ (1 Kor 12, 21.22)

Boží  hlas

Každý z nás počuje hlas! Nie, nechcem

povedať, že sme sa všetci zbláznili a máme
halucinácie. Jednoducho máme sklon
meniť sa na toho, koho počúvame. 
Ak si myslíš, že Boh počuje tvoje modlitby
len vtedy, keď sa správaš slušne a dobre,
zrejme ho nepočúvaš tak často, ako by si
mal.
Keď si myslíš, že „niekým“ sa staneš vtedy,
keď si ťa všetci budú všímať, nepočúvaš
veru Boží hlas pozorne.
Ak ťa to, čo si myslia o tebe ostatní, dokáže
postaviť na nohy alebo úplne zlomiť, potom
počúvaš niekoho iného, ale nie Boha. 
Boh povedal, ba vyhlásil do celého sveta, že
máš veľkú cenu. Si pre neho nesmierne
vzácny. Verejne vyhlásil, že si jeho dieťa.
Teraz záleží len na tebe, či chceš byť jeho
dieťaťom. Ak áno, máš istú budúcnosť.
Budeš patriť do spoločenstva členov
Božieho kráľovstva. Medzi tých, čo
prežívajú radosť z vedomia, že sú Božími
deťmi, vykročia do sveta a urobia všetko
pre to, aby sa stal lepší a krajší. Nie je to
vždy ľahké, ale určite to stojí za to. Ako sa
rozhodneš?

Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci: Príbehy na každý

deň
(spracovala Anna Sabolová ml.)

poďakovanie
Na konci kalendárneho roka chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom pri plnení

pastoračných úloh vo farnosti. Sme spolupracovníkmi Života. Ďakujem. Zvlášť v tomto
vianočnom čase ďakujem obetavým pekárkam a pekárom vianočných oblátok pod
vedením pani Márie Artimovej. Spolu napiekli 37 100 kusov oblátok a pre farnosť nimi
získali po odpočítaní nákladov finančné dary vo výške 3722,90 €.  Úprimná vďaka za vašu
prácu aj za obetu vašej domácej elektriny.  
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Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií
prostredníctvom internetu

Pred niekoľkými týždňami sa na internete

objavila informácia, že Svätý Otec chystá
ďalšie mimoriadne Urbi et Orbi. A treba to,
samozrejme, čo najrýchlejšie zdieľať. Dnes
každý, kto o tom počul vie, že to nebola
pravda. Niekto z dlhej chvíle vypustil
dezinformáciu, a "chytili" sa tisíce ľudí. Sám
som tú správu dostal aspoň z desiatich
strán. Neviem koľkokrát som musel
opakovať, že také podujatie sa nechystá.
Hoci oficiálne stránky Vatikánu nič také
neavizovali, málokto sa nad tým trápil. A
nepravdu zdieľalo množstvo ľudí. Iste, nič
mimoriadne sa nestalo. Údajné Urbi et Orbi
nebolo, a život ide ďalej. 
Horšie je, že aj závažnejšie dezinformácie
úspešne prenikajú do našich životov vo
viacerých oblastiach. Internet ponúka
obrovské množstvo správ. Na niečo také
sme v minulosti neboli zvyknutí. Toľko je
toho k dispozícii, že je problém si vybrať. A
správne vyhodnotiť, čo stojí za našu
pozornosť, a čo nie. Navyše, mnohí majú
dodnes tendenciu posudzovať správy
spôsobom, na ktorý si zvykli za totality. Že
oficiálne zdroje sú iba propaganda, a
pravdu treba hľadať inde. Informáciu, ktorá
ide "proti prúdu", považujú automaticky za
lepšiu. 
Lenže, situácia je dnes zložitejšia.
Hľadačom "skutočnej pravdy" vďačne
vychádzajú v ústrety tzv. alternatívne
médiá. A bude trvať dlho, kým niektorí
pochopia (ak vôbec), že zďaleka nie všetky
súčasné "protiprúdy" sú skutočne

objektívne. Hoci často potvrdzujú to, čo si
myslíme alebo želáme, aby bolo pravdivé.
A o to ťažšie sa v nich orientuje. Keď vaši
priatelia rozširujú viacero dobrých,
zaujímavých článkov z nejakého webu,
budete mať prirodzene sklon tej stránke
veriť. O to viac, ak v princípe zdieľa aj váš
pohľad na svet a ponúka potvrdenie pre to,
čo si myslíte. Lenže, práve tu je kameň
úrazu.
Tak ako sme napríklad ľahko schopní
rozlíšiť, že tzv. liberálne médiá sa v otázkach
viery a náboženstva nedajú pokladať za
"bernú mincu", oveľa menej si dokážeme
všimnúť, že weby, ktoré navonok vystupujú
kresťansky, ba odhodlane katolícky, môžu
byť v skutočnosti takisto nespoľahlivé.
Dokonca aj skryte protipápežské alebo
protikoncilové, a v niektorých prípadoch
rovno schizmatické. Presviedčam sa o tom
denne v mailovej pošte. 
Čerstvým prípadom je spochybňovanie
stanoviska KBS k očkovaniu. Pisatelia, ktorí
urputne argumentujú proti, mi posielajú
citáty od "Byzantského katolíckeho
patriarchátu", neraz v úplnom nevedomí,
že toto spoločenstvo ku Katolíckej cirkvi
nepatrí, a dokonca otvorene bojuje proti
pápežovi. Podobne mi prichádzajú články z
gloria.tv, ktorá v nijakom prípade
nereprezentuje katolícku vieru a náuku.
Mená a heslá v názvoch, žiaľ, nič
negarantujú. 
Kto chce vedieť, čo naozaj hovorí a učí
Katolícka cirkev, musí dať pozor, aby sa
nenechal pomýliť. Dnes vyšlo so schválením
pápeža Františka stanovisko Kongregácie
pre náuku viery ohľadom očkovania proti
Covid-19. Vysvetlenie súvisiacich
morálnych otázok v ňom potvrdzuje to, čo
sa píše v stanovisku Konferencie biskupov
Slovenska. Roma Locuta... Samozrejme,
budeme svedkami toho, že ani to niektorí
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neprijmú. Kto ale chce počúvať Katolícku
cirkev, tu má katolícky pohľad. Kto chce byť
pápežskejší ako pápež...
Čo sa teda týka spoločenstiev a webov,
ktoré sa katolícky len tvária, treba si
uvedomiť, že ich taktika je navzájom
príbuzná: nabrať "na palubu" čo najväčší
počet fanúšikov, ktorým ponúkajú
zaujímavé alternatívne informácie, a potom
s nimi "odplávať" tam, kde ich chcú dostať.
Dané stránky sú plné prekladov zo
zahraničných alternatívnych webov a
poskytujú široký priestor pre blogy, za
ktorých obsah redakcie nezodpovedajú:
umožňujú im však, aby intenzívne
masírovali mienku čitateľov. A z takýchto
lodí sa po čase ťažko vystupuje. 
Opakovane dostávam žiadosti, aby som
upozornil na to, kde hľadať objektívne
informácie, a kde byť opatrný. Samozrejme,
úskalím takého upozornenia je, že weby, na
ktoré poukážem, sa ohradia proti
vytváraniu "indexov", a budú zdôrazňovať
slobodu slova. Prípadne opakovať, že
"oficiálne zdroje" informácie len filtrujú,
atď. Takže toľko: mám zásadu nikomu
nebrániť, aby čítal a zdieľal to, čo chce. 
Pripomeniem však staré známe: "Povedz
mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si." Inými
slovami, dobre si vyberaj zdroje, ktorým
dôveruješ a overuj si informácie, neuspokoj
sa s tým, čo potvrdzuje tvoj názor. 
V tomto duchu, v úplnej slobode,
poukážem na stránky, ktoré na základe
mojich skúseností odporúčať nemôžem,
hoci mi práve z nich dopisovatelia
opakovane citujú. Respektíve, môžem

dôrazne odporúčať, aby si pri nich ľudia
dávali dobrý pozor, a viackrát sa zamysleli,
ktorá vec stojí za zdieľanie: sem v
slovenskom prostredí patria napríklad - aby
to bolo prehľadné: Gloria.tv , Svetlo sveta
(zdieľané Hlavnými správami), Christianitas,
Aliancia za nedeľu. A medzi viac
sekulárnymi: Infovojna, Badatel, Zem a vek,
Slobodný vysielač.
Myslím, že netreba zdôrazňovať, že
informácie, ktoré sú skutočne a spoľahlivo z
prostredia Katolíckej cirkvi, možno nájsť na
Vatikánskom rozhlase, TK KBS, v Rádiu
Lumen, v televízii Lux, v Katolíckych
novinách, v gréckokatolíckom časopise
Slovo, či v novom Rádiu Mária Slovensko.
Samozrejme, existuje aj veľké množstvo
ďalších dobrých portálov, ktoré prinášajú
informácie z prostredia viery a
náboženstva. Mojím cieľom nie je robiť tu
ich zoznam, ani "cenzúrovať" tie, ktoré som
spomenul vyššie. 
V záplave toho, čo nám internet prináša a
čo ovplyvňuje naše zmýšľanie - v súčasnom
kontexte navyše v priamom súvise so
zdravím - však pokladám za potrebné
upozorniť. Nie ukladať, ale predkladať:
predložiť do pozornosti na zvažovanie pre
toho, kto má záujem dať si poradiť a je
ochotný uvažovať. Aby sme omylom
neuverili správam, ktoré sa ako pravdivé a
katolícke len tvária. A aby sme si vyberali
objektívne informácie, a na ich základe
mohli robiť správne rozhodnutia.
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová ml.)

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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vv čASEčASE oDoD 28.12.2020 28.12.2020 DoDo 03.01.202103.01.2021

Kostol sa až do odvolania bude otvárať polhodinu pred začiatkom sv. omše.

Úplné odpustky: Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky pri verejnej pobožnosti
zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Zaopatrovanie chorých: Návšteva chorého v domácnosti je možná v prípade ohrozenia života
(volajte na číslo: 0908 047 220). Ak chcete zavolať kňaza ku vážne chorému príbuznému vo
vranovskej nemocnici, volajte na číslo: 0918 802 079.  

Protiepidemické opatrenia: Na základe výsledkov pozitívnych prípadov k 21.12.2020 sa od
23.12.2020 upravujú opatrenia pre okres Vranov nad Topľou: V obciach, kde je percento
pozitívnych prípadov vyššie ako 2,5 % sa nebudú konať verejné bohoslužby až do 7.1.2021. V
ostatných obciach a mestách okresu (platí aj pre mesto Vranov a teda aj našu farnosť) platia
v kostoloch celonárodné opatrenia, t.j. obsadiť je možné maximálne 25 % miest na sedenie,
každá druhá lavica musí byť prázdna a dodržiava sa sedenie šachovnicovým spôsobom. Vo
všetkých kostoloch v okrese je treba dodržať odstup medzi koncom jednej bohoslužby a
začiatkom druhej bohoslužby v rozsahu minimálne 30 minút. Medzi bohoslužbami je treba
zrealizovať intenzívne vetranie kostola a  dezinfekciu lavíc a kľučiek dverí.
Platia aj všetky bežné hygienické opatrenia (povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách,
nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk). V daných okolnostiach treba ešte seniorov
(nad 65 rokov), chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb
zvážili. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

Kedy NETREBA ísť na antigénový test:
1. ak máte príznaky infekčného ochorenia horných dýchacích ciest – nádchu, kašeľ, zvýšenú
teplotu a bolesť hrdla 
2. ak máte iné príznaky ochorenia na COVID 19 – strata čuchu, chuti, bolesti kĺbov, svalov 
3. ak ste boli v blízkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19 (váš rodinný príslušník,
alebo kolega v práci). 
V každom z týchto prípadov ostaňte doma (!), nešírte ochorenie ďalej, volajte svojho
ošetrujúceho lekára a liečte sa. Telefonicky kontaktujte Regionálny úrad verejného
zdravotníctva (RÚVZ), ktorý Vás v prípade potreby objedná na RT PCR test (RÚVZ: 0915 783
454, 057/488 19 51, 057/446 46 31, 0911 393 279).
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LITURgIcKýLITURgIcKý PRogRAmPRogRAm oDoD 28.12.2020 28.12.2020 DoDo 03.01.202103.01.2021

„Duša sa v prítomnosti detí uzdravuje.“ (Fiodor M. Dostojevskij)

PPoNDELoKoNDELoK 28.12.202028.12.2020
Sv. neviniatok, mučeníkov
(sviatok)

Sv. omša: 1800 + Ladislav Uhlík 

UU ToRoKToRoK 29.12.202029.12.2020
Piaty deň v Oktáve Narodenia
Pána 

Sv. omša: 800 + Mária, Štefan, Jozef

SS TREDATREDA 30.12.202030.12.2020
Šiesty deň v Oktáve Narodenia
Pána 

Sv. omša: 1800 + Alfonz Lačný (1. výročie)  

ŠŠ TvRToKTvRToK 31.12.202031.12.2020
Sv. omša z nasledujúcej slávnosti

Sv. omša: 1600 na poďakovanie Bohu 
za uplynulý rok     

PP IAToKIAToK 01.01.202101.01.2021
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY – prikázaný
sviatok
Svetový deň pokoja

Sv. omša: 730 za ctiteľov BSJ a členov 
Ružencového bratstva

Sv. omša: 900 ZBP rod. Vardžiková  

Sv. omša: 1030 za farnosť 

SS oBoTAoBoTA 02.01.202102.01.2021
Prvá sobota v mesiaci

Fatimská sobota: 715

Sv. omša: 800 na odčinenie urážok NSPM   

Sv. omša: 1800 ZBP Dávid (20 rokov), Adrián
a Branislav

NN EDEľAEDEľA 03.01.202103.01.2021

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA

Sv. omša: 730 za farnosť  

Sv. omša: 900 ZBP Jozef, Peter a Pavol 
s rodinami

Sv. omša: 1030 na úmysel ordinára


