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Dať Bohu to najcennejšie

Máme tu záver cirkevného roka, ktorý sa v

našej farnosti nesie ešte v špeciálnej
príležitosti začatia používania nových
liturgických nádob a predmetov, ktoré sme
boli kúpiť v Ríme. Ak ste si našli čas  pozrieť si
ich, verím, že sa vám páčia a že ste spokojní.
Vďaka všetkým možným okolnostiam a
hlavne osobám, máme tieto liturgické veci vo
veľmi dobrej cene a aj kvalite. Verím, že ak sa
nič neočakávané nestane, všetko by nám
malo slúžiť na dlhé roky. Počas plánovania
tejto cesty ako aj rozmýšľania o tom, čo kúpiť
som si uvedomoval požiadavku Boha dávať
mu to najlepšie a najkvalitnejšie v rámci
svojich možností. Sv. Písmo je plné príbehov
a viet o tom, že Bohu patrí to najlepšie. Stačí
si spomenúť už v raných dejinách ľudstva na
príbeh Kaina a Ábela, synov Adama a Evy, kde
Boh Ábelovu obetu prijal, ale Kainovu nie.
Pointa bola v tom, že Ábel dával ako pastier
na oltár z toho najlepšieho - z tých
najtučnejších, kým Kain z plodín - nie tých
najlepších. Citát zo Sv. Písma hovorí jasne:
"Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi
z poľných plodín. Aj Ábel obetoval podobne z
prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A
Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na
Kaina však a na jeho obetu nezhliadol." (Gn
4,3-5) Na inom mieste v knihe Exodus Boh
dáva príkazy a jeden z nich znie: "To

najlepšie, prvotiny tvojej pôdy, prinesieš do
domu Pána, svojho Boha!" (Ex 23,19) Na
ďalších miestach nájdeme veľmi podobné
príkazy a ešte viac zdôrazňujúce tento
princíp: "Zo všetkých svojich desiatkov dáte
vždy na pozdvihovaciu obetu pre Pána to
najlepšie zo všetkého ako svätú náležitosť."
(Nm 18,29) Alebo: "Iba ak odovzdáte
najlepšie, neprivoláte si previnenie na seba,
neznesvätíte posvätné dary Izraelitov a
nezomriete za to." (Nm 18,32) A na dôvažok:
"Vtedy budete na mieste, ktoré si vyvolí Pán,
váš Boh, aby tam spočívalo jeho meno,
prinášať všetko, čo vám prikazujem: žertvy
celostné, obete, desiatky, ponuky svojich rúk
a všetko, čo je najlepšie zo sľubov, ktoré
urobíte Pánovi." (Dt 12,13) Ježiš k tejto
rovine pridáva ešte ďalšiu - naše srdce: "Keď
teda prinášaš dar na oltár a tam si
spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,
24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď
sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom
príď a obetuj svoj dar." (Mt 5,23-24) Snažím
sa pristupovať k všetkému v našom kostole
práve z tohto uhla pohľadu. Pretože Boh si
zaslúži to najlepšie, čo máme, tak z nášho
vnútra ako aj z našich vecí v rámci našich
možností a slabostí. Je to totiž prejavom
uvedomovania si našej závislosti na Ňom a
nášho vzťahu k Nemu. 

(Marek Kunder)
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Hľadáš duchovné povolanie vo
svojom živote ?

Kongregácia otcov Rogacionistov sa

venuje pomoci mladým chlapcom od 18-30
rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre
duchovné povolanie (kňazské, rehoľné), no
nie sú však rozhodnutí. Preto pri tejto
kongregácii vzniklo Centrum pre duchovné
povolania mladých  v Taliansku a taktiež
jeho kancelária vo farnosti sv. Mikulaša v
Prešove, ktorá  pozýva chlapcov, ktorí sa
rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom
živote, stráviť v modlitbe, meditácii a
komunikácii s kňazmi na polročný duchovný
a formačný pobyt v jednom z našich

Inštitútov Otcov Rogacionistov v Assisi
alebo v Desenzane del Garda, ktorý by si
mohol absolvovať začiatkom roka 2014.
Takto spoločne, ale hlavne Ty sám, budeš
mať možnosť  rozhodnúť sa  v tejto
komunite o zasvätení svojho života Kristovi.
V prípade, že v sebe cítiš potrebu rozhodnúť
sa o ďalšom smerovaní Tvojho života, pošli
nám svoj životopis, kópiu krstného listu a
birmovky, kontakt (e-mail, telefón) na
adresu: Centrum pre duchovné povolanie,
RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01
Prešov. Následne Ťa pozveme na osobné
stretnutie do Prešova, na ktorom sa ďalej
dohodneme o Tvojej možnosti pobytu.

(Jozef Mihaľ )
tel. 0911.487 341, 
konkatedralapo@gmial.com 

Deviatnik k sestre Zdenke
Druhý mesiac

Obety všedného dňa

„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži
na dobré.“ (Rim 8,28a)
„S bázňou a chvením pracujte na svojej
spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete
aj konáte, čo sa jemu páči.“(Flp 2,12-13)

Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej

Zdenky:
Moja obeta, moja svätá omša sa teraz iba
začína. Od Pánovho oltára idem k oltáru
svojej práce. Všade musím vedieť
pokračovať v obeti oltára. A nebáť sa začať
ju radostne, pre Boha, ktorý obveseľuje
moju mladosť. Aká to radosť: ustavične
spievať Glória,  a takto ohlasovať Krista
skôr príkladom ako slovami. Krista musíme
vyznávať svojím životom, prinášať mu

svoju vôľu ako obetu i krotenie svojich
zmyslov a srdca. Každý úsek môjho života
zaplním ochotou prijímať účinkovanie
Boha a jeho milosti v mojej duši. Prvá
obeta na Kalvárii bola krvavá i bolestná, Aj
tá moja obeť bude ma stáť veľa, ale chcem
byť veľkodušná... Nechcem konať svoju
obetu bez Ježiša v srdci, ale všetko „skrze
Krista“.
Ježišu, ty večný Veľkňaz, sestra Zdenka sa
denne spájala s tvojou obetou a usilovala sa
o rast v duchu obety, preto si prijal aj jej
túžbu obetovať sa za záchranu kňazov.
Na jej príhovor pomáhaj nám vydávať
svedectvo o svojej viere, o príslušnosti ku
katolíckej Cirkvi a modlitbou i obetami
podporovať kňazov v ich sviatostnom
poslaní, lebo v tebe je všetka moc a sláva na
veky vekov. Amen.
Sláva Otcu...
Blahoslavená Zdenka – oroduj za nás!

(Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: brožúra Novéna k blahoslavenej Zdenke
Schelingovej, Trnava 2003
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Modliť sa ako Ježiš

Myslite to vážne

JJežiš nepovedal svojim učeníkom len to,

aby sa modlili v skrytosti; povedal im tiež,
aby sa modlili úprimne. „Nehovorte
prázdne reči.“ Možno aj: „Dávajte si pozor
na frázy. Nemajte vo zvyku hovoriť slová,
ktoré nemajú zmysel.“ 
Ako ľahko sa dá pri modlení používať
posvätný žargón! Vytváranie fráz sa zdá byť
tak vhodné, duchovné, zbožné, že mnohí
ľudia sa ich učia zostavovať a začnú to
nazývať modlitbou. Možno si ani
neuvedomujú dôsledky toho, čo hovoria.
Napríklad: „Drahý Pane, prosím, poď so
mnou na prijímací pohovor do práce.“
Alebo: „Buď som mnou na tomto výlete.“
Spočiatku sa táto modlitba môže zdať svätá.
No v konečnom dôsledku nemá, žiaľ,
zmysel. Prečo žiadame Boha, aby urobil to,
čo práve robí? V Matúšovi 28,20 Ježiš
hovorí: „A hľa, ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta.“ V Liste Hebrejom
13,5 Boh hovorí: „Nezanechám ťa, ani
neopustím.“ V Jánovi 14,18 hovorí Ježiš
svojim učeníkom: „Nenechám vás ako
siroty, prídem k vám.“ Jedno z Ježišových
mien, Emanuel, znamená „Boh s nami“. Ak
sme členmi Božej rodiny, nemusíme ho
žiadať, aby bol s nami. Skôr by sme sa mali
modliť za to, aby sme si boli vedomí jeho
prítomnosti a boli si ňou istí. Žiadať Boha,
aby bol s nami, keď on s nami už je, je

jedným z príkladov „tárania“. Alebo: Osoba
má pred sebou jedlo, ktoré je kalorickou
nočnou morou. Masť ešte buble, soľ sa
trbliece a presladený nápoj to má celé
zaklincovať. „Drahý Pane,“ modlí sa osoba,
„požehnaj toto jedlo ako pokrm pre naše
telá, nech nám dá silu plniť tvoju vôľu.“
Apoštol Pavol hovorí v 1. Liste Korinťanom
6,20, že Božou vôľou je, aby sme oslavovali
Boha vo vlastnom tele. A týka sa to tiež
„vkladania“ správnych vecí do nášho tela.
Nežiadajme Boha, aby požehnal nezdravé
jedlo a zázračne ho premenil na pokrm
vysokej výživnej hodnoty. Takéto správanie
sa dá porovnať so správaním piatačika,
ktorý sa modlí po teste z geografie: „Drahý
Pane, prosím, nech sa Krakov stane hlavným
mestom Maďarska. S Bohom to takto
nefunguje. 

Modlite sa srdcom
Boh nechce, aby sme si pripravovali
dojemné frázy. Nechce, aby sme vyslovovali
slová skôr, ako sa nad nimi zamyslíme. Túži,
aby sme sa s ním zhovárali ako s priateľom
alebo otcom – skutočne, úctivo, osobne,
vážne. Napríklad: „Bože, mám veľkú radosť
z dnešného dňa. Veľmi sa teším, že tu dnes
môžem byť so svojimi priateľmi, jesť pokrm
a rozprávať sa s nimi o tebe. Viem, že si
prítomný pri tomto stole a veľmi sa z toho
teším. Chcem ti povedať, že ťa milujem a že
urobím pre teba všetko, o čo ma požiadaš.“
Boha nezaujímajú otrepané frázy. Žalm 62,9
hovorí: „Pred ním si srdce otvorte.“
Rozprávajte sa s ním. Povedzte mu: „ Pane,
dnes sa cítim takto. Prednedávnom som
rozmýšľal o tomto. Tejto veci sa obávam. To
ma deprimuje. Z toho sa veľmi teším.“
Rozprávajte sa s Otcom úprimne. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Hybels, B.: Dopraj si prepych modlitby  
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Dodatočné Oznamy
Slávnosť sv. Mikuláša - všetci tí, ktorí ste si už objednali balíčky na Mikuláša ako aj ostatní,
ktorí si ich dnes chcete objednať, zastavte sa v sakristii, lebo sú už k dispozícii kupóny. 
Zbierka "Zachráňme katedrálu" - dnes je zbierka „Zachráňme katedrálu“ na našu katedrálu
- Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
Jesenná zbierka na charitu - na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.
Ospravedlňujem sa, že teraz tak idú tie zbierky jedna za druhou, ale nič s tým neurobím.
Vopred Pán Boh zaplať za podporu. 

Nedeľa Krista

Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou

cirkevného roka. Sviatok Krista Kráľa
zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň
poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa
nedeľa Krista Kráľa slávila na konci
jubilejného roka 1925.Po Druhom
vatikánskom koncile bol tento sviatok
povýšený na slávnosť a bol preložený na
poslednú, tridsiatu štvrtú tzv. "cezročnú"
nedeľu v roku. Týmto chce liturgia poukázať
na eschatologický charakter slávnosti. 
Súčasťou tejto liturgickej slávnosti na konci
cirkevného roka je zasvätenie celého
ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu. 
Týmto gestom sme všetci pozvaní uznať
Ježiša Krista ako jediného Pána a Kráľa v
našom živote, ba na celom svete. Pius XI.,
poukazujúc na Krista Kráľa, hovorí tým, ktorí
si vo svojej pýche namýšľajú a spoliehajú sa
iba na moc a vládu, že jediný Kráľ je Ježiš
Kristus. Dôkaz tohto posolstva slávnosti
Krista Kráľa nachádzame v Dan 7, 1–28. 
Prorok Daniel vidí vo svojom prorockom
videní „Syna človeka“, ktorý prichádza,
zakladá „večné a vesmírne kráľovstvo,
kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo

svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti,
lásky a pokoja“. Prorocké videnie končí
odovzdaním moci Najvyššiemu, ktorého
kráľovstvo je večné. Všetky tieto
starozákonné predobrazy sa napĺňajú na
Ježišovi Kristovi – Kráľovi kráľov.  
Aký je vlastne náš Kráľ ? Naše ľudské
predstavy o kráľoch majú viacero
spoločných čŕt. Najcharakteristickejšia je
snáď despotická vláda nad poddanými,
vláda peňazí a majetku... Kristus a jeho
Kráľovstvo však nemá tieto charakteristiky.
Náš kráľ je bez služobníctva, bez armády...
Jeho jediným žezlom je kríž. Kristus teda
nevlastní žezlo pyšnej moci, ale žezlo služby
a obety – kríž. Veď ak zoberieme do úvahy
biblické texty zo slávnosti, pozeráme na
Ježiša pred Pilátom, ako na „Pánovho
služobníka“, ktorého vedú ako „ovcu na
zabitie“, a ktorý vylieva svoju vlastnú krv,
aby nás priviedol do svojho kráľovstva.   V
každej svätej omši sa modlíme slovami:
„Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na
veky.“ Kiežby tieto slová boli vždy úprimným
vyznaním našej viery. Boží služobník Ján
Pavol II. nás k tomu povzbudil slovami:
„Kresťan je povolaný, aby čítal tieto výrazy a
s jasotom rozjímal o zmŕtvychvstalom
Kristovi, ktorého Boh oslávil nad každé
kniežactvo, mocnosť, silu a panstvo (Ef 1,
21).“
Zdroj: http://www.vyveska.sk/5960/nedela-krista-
krala.html
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Fúz tigra
Mladá žena Yun Ok sa vybrala k

pustovníkovi, ktorý žil na vrchole hory, aby
ho požiadala o čarovný odvar.
„Mám veľmi rada svojho manžela,“
vysvetľovala Yun Ok. „Tri roky bol ďaleko vo
vojne. Teraz sa vrátil, ale sotva so mnou
prehovorí. Ak mu niečo poviem, zdá sa,
akoby nič nepočul. Keď preriekne nejaké
slovo, vždy hovorí s trpkosťou v hlase. Ak mu
predložím jedlo, ktoré nemá rád, odsotí ho
nabok a nazlostený vyjde z izby. Chcela by
som preňho nejaký odvar, aby bol znova milý
a vľúdny ako predtým.“
„Na taký odvar treba priniesť fúz zo živého
tigra. Prines mi ho a ja ti dám, čo potrebuješ.“
„Fúz zo živého tigra!“ zvolala vyľakane Yun
Ok. „Ako sa k nemu dostanem?“
„Ak je odvar pre teba dôležitý, dokážeš to,“
povedal pustovník.
Yun Ok išla domov a tuho premýšľala, ako
získať podstatnú prísadu do odvaru. Raz v
noci potajomky vyšla z domu a v rukách
niesla misku s ryžou a mäsom. Vydala sa na
miesto na úpätí hory, kde žil tiger, a zavolala
naňho. Tiger sa neukázal. Ďalšiu noc sa tam
Yun Ok vrátila, tentoraz sa trochu viac
priblížila k tigrovej skrýši a znova mu ponúkla
misu s potravou. Žena chodila k úpätiu hory
každú noc a vždy sa o kúsok priblížila k skrýši,
takže tiger si postupne zvykal na jej
prítomnosť.
Raz v noci divé zviera vyšlo z úkrytu a v
mesačnom svetle hľadelo žene priamo do
očí. Nasledujúcu noc sa Yun Ok mohla tigrovi
prihovoriť pokojným a milým hlasom.
Zakrátko tiger zožral potravu, ktorú mu
priniesla. Asi po šiestich mesiacoch ho smela

mladá žena jemne pohladiť. Nakoniec raz v
noci Yun Ok pohladila hlavu šelmy a
odhodlane povedala: „Ach, tiger, veľkodušné
zviera, potrebujem jeden z tvojich fúzov,
nehnevaj sa na mňa!“ 
A odstrihla mu jeden fúz. Tiger sa
nenahneval. Yun Ok zišla po chodníku.
Nekráčala, ozlomkrky bežala do
pustovníkovho domu a v ruke pevne stískala
fúz.
„Učiteľ! Mám ten fúz z tigra! Teraz môžete
pripraviť odvar, aby bol môj manžel opäť milý 
a vľúdny!“
Pustovník vzal fúz, preskúmal ho a hodil do
ohňa v kozube.
„Ale, pane!“ zvolala s úzkosťou mladá žena.
„Čo ste to urobili?!“
„Rozpovedz mi, ako si ho získala,“ vyzval ju
pustovník.
„Každú noc som išla k úpätiu hory s misou
potravy. Najskôr som sa držala obďaleč,
potom som sa každý raz o kúsok priblížila a
získala som tigrovu dôveru. Láskavo som sa
mu prihovárala upokojujúcim tónom, aby
som ho uistila, že neprichádzam v zlom. Bola
som trpezlivá. Každú noc som mu priniesla
potravu, hoci som vedela, že ju nebude žrať.
Nevzdávala som sa a každú noc som sa k
nemu vrátila. Nikdy som nehovorila ostro,
nikdy som mu nedohovárala...“
„Výborne, skrotila si tigra a získala si jeho
dôveru a prítulnosť.“
„Ale vy ste fúz hodili do ohňa!“ zvolala Yun
Ok. „Všetko bolo márne!“
„Nie, fúz už nepotrebujem. Yun Ok, dovoľ,
aby som sa ťa niečo opýtal: Je azda tvoj muž
divší ako tiger? Všíma si vari menej ochotu a
starostlivosť? Ak si schopná vľúdnosťou 
a trpezlivosťou získať lásku a dôveru divokej
šelmy, určite dokážeš to isté so svojím
manželom, nemyslíš?“
Ak chceme, aby nás ľudia milovali, musíme
byť milí. (Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Bruno Ferrero: Nebo v našom dome



Nový predseda Konferencie biskupov
Spojených štátov má slovenský pôvod 

USA 18. novembra (RV) Nový predseda

Konferencie biskupov USA (USCCB) Mons.
Joseph Kurtz, arcibiskup Louisville,
Kentucky, má slovenský pôvod a
komunikuje aj po slovensky. Jeho starí
rodičia sa prisťahovali do USA zo Zemplína.
Arcibiskup Kurtz je známy svojím
pastoračným a sociálnym cítením, čo
mnohí spájajú s tým, že vyrastal v baníckom
prostredí oblasti v Mahanoy City na
východe Pennsylvánie. Do funkcie
predsedu USCCB bol zvolený 12. novembra
na plenárnom stretnutí amerických
biskupov v Baltimore. 
„Náročná úloha, ktorá pred nami stojí,
spočíva v pohostinnosti voči ľuďom a
osobitne v službe tým, ktorí nedokážu
pozdvihnúť hlas a sú zraniteľní, čo sa
priamo týka našej práce s prisťahovalcami a
našej služby chudobným," povedal pre
médiá po svojom zvolení. Zároveň potvrdil
aj dôraz na „obranu práv nenarodených a
tiež starých ľudí.“ 
Joseph Kurtz po kňazskej vysviacke počas
12 rokov úspešne pôsobil vo farnostiach
diecézy Allentown. Má magisterský diplom
v odbore sociálnej práce a stál v čele
diecézneho strediska sociálnej pomoci. Na
svojej fare sa staral aj o vlastného brata
postihnutého Downovým syndrómom. 
Šesťdesiatsedemročný arcibiskup, ktorý v
úrade predsedu USCCB vystriedal
newyorského kardinála Timothyho Dolana,
bol doteraz podpredsedom biskupskej
konferencie.     
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KBS pozýva všetkých ľudí dobrej vôle
do projektu adventných zamyslení 

Bratislava 19. novembra (TK KBS)

Konferencia biskupov Slovenska (KBS)
spustí prvý ročník projektu adventných
zamyslení do e-mailu. Ide o projekt, ktorý
podporila na svojom poslednom
plenárnom zasadnutí. Je určený pre
všetkých ľudí dobrej vôle. Od prvej
adventnej nedele až do 1. januára 2014
budú môcť záujemcovia každý deň získať na
e-mail zamyslenie jedného z biskupov, ktorí
sú dnes v službe, na adventnú alebo
vianočnú tému. 
Tento projekt bude aktívny aj na sociálnych
sieťach. Oficiálne kontá sú zriadené na
Facebooku (adventné zamyslenia 2013) a
Twitteri. Všetci fanúšikovia projektu na
sociálnych sieťach môžu veľmi jednoducho
šíriť informácie o projekte medzi svojimi
priateľmi zverejnením informácií na svojich
profiloch a povzbudzovať ich, aby sa
zúčastnili na tomto projekte. 
Autormi myšlienok, ktoré sa budú dať
odoberať po on-line registrácii na
internetovej stránke advent.kbs.sk, do e-
mailu, sú všetci aktívne činní slovenskí
biskupi. Väčšinou nadväzujú na evanjelium
dňa. Spolu pôjde o vyše 30 myšlienok. Prvá
z nich je naplánovaná na 1. decembra.
Registrovať sa dá aj po tomto termíne. Tí,
čo nemajú možnosť dostávať zamyslenia na
e-mail, ich môžu od 1. decembra (každý
deň ráno) nájsť aktualizovane na stránke
projektu. 

(dodala Anna Sabolová ml.)



VV čASečASe OdOd 25.11.2013 25.11.2013 dOdO 01.12.201301.12.2013
Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
nový kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Šimkovu, rod. Bumberovu, rod. Saxunovu -

Sadová ul. Upratuje sa  v sobotu ráno o 800.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami - V týždni od 1.12. – 7.12. vedie modlitby horliteľka p.
Helena Musáková.
Nácvik detského speváckeho zboru - pozývam všetky deti na nácvik detského speváckeho

zboru klasicky v sobotu o 1330 na faru. Osobitne chcem poprosiť všetky deti, ktoré idú na 1.
sv. prijímanie, aby si našli čas na detský zbor, pretože je to taká vzdialená príprava na to, že
budú spievať a viesť si spevom slávnosť sami a rozospievavajú sa, a takisto my ich
spoznávame lepšie, kto ako spieva. 
dVd z posviacky nového kostola - tí, ktorí ste si doteraz objednali DVD z posviacky nového
kostola, môžete si ich prísť vyzdvihnúť do sakristie. Zatiaľ bolo vyrobených celkovo 100ks,
ostatné kusy sa priebežne doplnia.
Požehnanie adventných vencov - na budúcu nedeľu sa budú požehnávať adventné vence pri
všetkých sv. omšiach vrátane sobotňajšej večer. Ak je to možné aspoň trocha, zadovážte si
adventný veniec, ktorý je krásnym a estetickým prostriedkom k lepšiemu prežívaniu adventu,
zvlášť po tej duchovnej stránke. 
Pripomienka bl. sr. Zdenky - v sobotu pri večernej sv. omši si pripomenieme bl. sr. Zdenku,
ktorej máme relikviu, a to tak pri sv. omši ako aj po nej v krátkej adorácii. Všetkých vás
srdečne pozývam. 
Kalendár s fotkami z posviacky - kalendár na rok 2014 špeciálne z posviacky bude hotový na
budúci týždeň a od 1. adventnej nedele bude k dispozícii.
Rozpis lektorov: 

Nasledujúca nedeľa
8:00 - rod. Grominova; 
10:00 - rod. J. Fenika, 
18:30 - rod. Polákova.

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.

stran
a 7



VYdÁVA

Združenie veriacich PRO NOBiS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0915/947 309; 

Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

liTURGiCKýliTURGiCKý PROGRAMPROGRAM OdOd 25.11.2013 25.11.2013 dOdO 01.12.201301.12.2013

PP ONdelOKONdelOK 25.11.201325.11.2013 Sv. omša: 1800 (T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UUTOROKTOROK 26.11.201326.11.2013 Sv. omša: 630 (K+T) starý kostol

SS TRedATRedA 27.11.201327.11.2013 Sv. omša: 630 (T)

Sv. omša: 1800 (K)  detská

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 28.11.201328.11.2013 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T+K)

PP iATOKiATOK 29.11.201329.11.2013 Sv. omša: 630 (T)

Sv. omša: 1800 (K)  mládežnícka

SS OBOTAOBOTA 30.11.201330.11.2013
Sv. Ondreja, apoštola (sviatok) 

Sv. omša: 1800 (T+K) 

NN edeľAedeľA 01.12.201301.12.2013

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T) starý kostol

„Usiluj sa urobiť z každodennej modlitby osobnú modlitbu, v ktorej prichádzaš z
nepokoja okolo teba a v tebe k samému sebe, zo vzrušeného chvatu k pokoju, z tiesne do

sveta širokých priestorov viery a od seba k Bohu.” (KARL RAHNER)


