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MÁRIE

NÁJDE VIERU MEDZI
NAMI?
Ak sa vráti Syn človeka, nájde ešte vieru na

zemi? Táto veta sa nachádza v sobotňajšom
evanjeliu, 15. novembra. Prečo Ježiš predniesol
tieto slová? Určite preto, aby poukázal na
dôležitosť viery, ale aj aby nás pripravil na svoj
druhý príchod a ukázal, že mu bude
predchádzať strata viery, alebo veľký odpad od
viery. 
Matka Božia vo Fatime predpovedala, že príde
doba, keď sa stratí pravá viera. Nehovorí, že sa
stratí viera ako taká, ale pravá viera. I v
Medžugorí raz povedala: „Drahé deti, vaše
kostoly sú plné neveriacich ľudí...“ Prečo tak
tvrdo? Veď sú pokrstení a chodia do kostola.
Áno, ale často vidíme, že to nestačí.
Prichádzajú iba zo zvyku, ich srdce je ďaleko od
Boha. Ich viera už stratila iskru. Už to nie je tá
pravá a úprimná viera.
Čo teda znamená pravá viera? Myslím si, že to
znamená úplne a bez výhrady sa odovzdať
Bohu. Veriť mu a spoľahnúť sa na Jeho lásku vo
všetkom. I keď z ľudského hľadiska už nie je
žiadne východisko, žiadne riešenie. Vtedy treba
najviac veriť, že Boh to môže všetko vyriešiť. A
už sa môžeme pýtať, ako je to v našom
prípade? Prežívam skutočnú a pravú vieru?
Spolieham sa vždy a vo všetkom len na Boha?
Zdá sa to jednoduché, ale nie je to vždy tak.
V našom živote často nastane chvíľa, keď akoby
sa nám zrútil celý svet. Keď si nevieme rady.
Vtedy sa buď dostaneme do úzkych a do

depresií, v ktorých budeme prežívať nepokoj a
neistotu, alebo povieme: „Tak dobre, Pane,
urob ako Ty chceš! I keď neviem, čo a ako to
bude ďalej, neviem čo ma čaká, neviem, či to
zvládnem, ale stačí, keď to vieš Ty, Bože. Ty sa
o to postaraj, Tebe dôverujem!“ Ten druhý
postoj je správny, hoci často prichádza až
vtedy, keď človek „vyskúša“ všetko ostatné. 
Ale človek je tvor slabý. Sám nikdy nedokáže
takto dôverovať a veriť Bohu. Preto potrebuje
niekoho, kto mu pomôže. Najlepším
pomocníkom na ceste viery je pre kresťana
Panna Mária. Ona je prvá veriaca. Ona je tá,
ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.
Ona je teda Matkou a Učiteľkou viery. Svätý
Ľudovít Grignion hovorí: „Je aj bezpečnejšia a
ľahšia cesta viery. Je to cesta s Matkou Božou.
Ak by ste museli zjesť zelený, nezrelý orech,
zistíte, že je horký. Ale kto ide s Matkou Božou,
má to omnoho ľahšie. Ona totiž ten orech
osladí, ocukrí a ten istý orech sa vám zdá
omnoho sladší.“ 
Teda, keď sa vráti Syn človeka, nájde ešte vieru
na zemi? Nájde ju ešte v mojom srdci? Keď sa
držím Božej Matky, môžem spokojne povedať,
že áno, lebo ona nedovolí, aby sme zblúdili.
Držme sa Márie. Ona je Istota. Prečo sa
spoliehať na nestále a málo dôveryhodné veci,
keď tu máme Matku a Kráľovnú, ktorá je
ochotná nám pomáhať. 
Mária, ujmi sa svojich detí. Veď ich po správnej
ceste, ktorá smeruje k Tvojmu Synovi! 

(Martin Miškuf)
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MÁRIA BOJUJE S
NEPRIATEĽOM

Neustály boj

Medzi Máriou a Zlým prebieha neustále

boj. V Knihe Genezis Boh oznamuje
nepriateľstvo medzi diablom a ženou
(porov. Gn 3,15). Žena, o ktorej sa tu hovorí,
predstavuje Cirkev – Cirkev, ktorá sa ešte len
má narodiť. No ide aj o zápas medzi diablom
a Máriou, pretože Mária je Matkou Cirkvi a
má v nej veľmi dôležité miesto a osobitné
poslanie. V jednote s Ježišom mu rozšliape
hlavu aj Mária. Diabol sa pred ňou trasie.
Keď sa pri exorcizme spomenie Mária,
diabol sa veľmi rozzúri. Diabol vie, že Ježiš je
Boží Syn. Sám to verejne vyhlásil, keď Ježiš v
Kafarnaume vyhnal z muža nečistého
ducha. „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?
Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: „Boží
Svätý“ (Mk 1,24). Hlboko vo svojom vnútri
vie, že proti Ježišovi nič nezmôže, pretože je
Boh. Vie, že Ježiš ho porazil. Je to realita,
ktorú musí akceptovať. Ale nedokáže
pripustiť, že poraziť ho môže aj Mária,
ľudská bytosť, ktorej prirodzenosť je nižšia
ako prirodzenosť anjelov. Diabol pokúšal
Máriu v mnohých smeroch a rôznymi
spôsobmi. Ježiša pokúšal, aby sa nenechal
ukrižovať. Diabol robil všetko možné, len
aby ho naviedol na neposlušnosť. Pokúšal
ho skrze ľudí, ktorí ho chceli urobiť kráľom,
a tak rozrušený Ježiš utekal na horu, aby sa
tam modlil (porov. Mt 14, 13-23; porov. Jn
6,15). Pre Ježiša by bolo bývalo ľahšie stať
sa kráľom, než sa dať ukrižovať. Satan
pokúšal Ježiša aj vtedy, keď nahovoril Petra,
aby Ježišovi povedal: „Nech ti je milostivý

Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16,22)
Opäť dúfal, že tým Ježiša odradí od úmyslu
dať sa ukrižovať. Ale Ježišova reakcia Petra
zaskočila: „Choď mi z cesty, satan!“ (Mt
16,23) Keď Ježiš visel na kríži, diabol ho
pokúšal skrze zločinca ukrižovaného na
vedľajšom kríži: „Nie si ty Mesiáš? Zachráň
seba i nás!“ (Lk 23,39) Ale najsilnejšie a
najväčšie pokušenie Ježiš zažíval v
nasledujúcej situácii: „A zasa ho diabol vzal
na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky
kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu:
„Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou
a budeš sa mi klaňať.“ (Mt 4, 8-9). V
skutočnosti mu Satan hovoril: „Pozri na
tieto mestá – sú moje. Sú moje, pretože
ľudia počúvajú mňa a nie Boha, a preto ja
som knieža a pán týchto miest. Viem, prečo
si tu. Prišiel si, aby si tieto mestá vykúpil. Ale
za akú cenu? Tvojou krvou. No ja som
pripravený dať ti ich zadarmo! Nemusíš ísť
na kríž. Stačí, aby si ignoroval Otcov plán a
klaňal sa mne, aby si poslúchal mňa.“ Diabol
robil všetko, aby naviedol Ježiša na
neposlušnosť voči Bohu. A čo bolo hlavným
pokušením pre Máriu? Neposlúchnuť Boha
a vzbúriť sa proti nemu! Je možné si
predstaviť, čo jej diabol asi hovorí: „Nerob,
čo ti prikazuje. Nebuď hlúpa, nepodriaďuj
sa mu. Vari nevidíš, že ťa nechráni? Nevidíš,
že namiesto toho, aby Ježišovi poskytol
ochranu, posiela vás do vyhnanstva do
Egypta? Vari nevidíš, že Boh tvojho syna
neochraňuje? Odrádzal ju mnohorakými
spôsobmi. Ale Mária nikdy nepodľahla jeho
pokušeniam, nedala sa nimi zlákať. To v
diablovi vzbudzuje hroznú zlosť. On,
ktorému sa podarilo tým či oným spôsobom
naviesť na hriech každého človeka, zlyhá
práve pri Márii. To je dôvod, prečo sa jej
diabol bojí až tak, že nemôže zniesť ani zvuk
jej mena. Má z nej strach aj preto, že je taká
pokorná. 

(Dominika Čechová)
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1. čítanie: Ez 47, 1-2. 8-9.12
Žalm: Ž 46, 2-3.5-6.8-9b
Ant.: Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,
posvätný stánok Najvyššieho.
2. čítanie: 1 Kor 3, 9c-11. 16-17
Evanjelium: Jn 2, 13-22

Krátke zamyslenie na evanjelium: Väčšinou je
nedeľná cesta do kostola celkom automatická.
Určite vieme o kostole v inej obci, či meste, ale je
nám cudzí, nie je to „náš kostol“. Chrám je však omnoho viac ako len zhromaždenie
veriacich z nášho okolia. Chrám je znamením cirkvi – spoločenstva tých, ktorí idú za Bohom.
Cirkev – chrám je znamením Božej blízkosti človeku. Chrám už nie je miesto, kde si s
obavami kupujeme odpustenie a s napätím čakáme, či bude odpustené (porov. chrám v
chápaní starozákonného Orientu). Chrám je vďaka Kristovej obeti miesto, kde Boh čaká na
svoj ľud a kam my prichádzame domov, k Bohu. Lateránska bazilika je tak predovšetkým
vnímaná ako miesto cirkvi. Preto je tu úzka väzba na pápeža, preto sa tu konali koncily.
Slávime teda sviatok cirkvi – Božieho tela, ktorým je sám Kristus.

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

Poďakovanie

Dovoľte mi, aby som sa v mene všetkých, ktorí sa zúčastnili na púti - Vranov nad

Topľou, Turín, Lurdy, Fatima, Montserrat, Barcelona a Padova veľmi pekne poďakovala
2 ľuďom so srdcom na pravom mieste. Cesta - Púť, ktorá mala 6741 km bola časovo aj
fyzický náročná a pre nás seniorov zvlášť. Napriek všetkému sme to všetci zvládli veľmi
dobre. Vyčerpavajúce informácie v každom a o každom meste a mieste boli
profesionálne podávané. 
Týmito osôbkami sú náš duchovný otec Marek Kunder a MUDr. Janka Jenčová. 
Vďaka týmto skvelým ľuďom, ktorí boli našimi tlmočníkmi, sprievodcami, náš "výlet"
mal aj poznávací charakter, čo im isto zabralo veľa času na prípravu.
Vďaka patrí aj CK PRIMA a taktiež šoférom, ktorí nás bezpečne previezli po všetkých
týchto štátoch.
Za všetkých pútnikov si dovoľujem povedať veľké ĎAKUJEM. 

(M. Artimová)
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Farská púť do Fatimy

Prológ

V dňoch 14. až 25. októbra 2014 sa

uskutočnila naša prvá farská púť do Fatimy.
Niektorí z nás absolvovali cestu do Fatimy
lietadlom a my ostatní autobusom. Cesta to
bola veľmi náročná ale vďaka Pánu Bohu za
veľkú milosť a požehnanie, ktoré nás
sprevádzali počas celej cesty. Veríme, že
všetci ste boli s nami všade tam, kde sme
boli. Niektorí v modlitbách, nech ich za to
odmení náš Pán, niektorí v myšlienkach.
Veríme, že všetci ste chceli ísť s nami, no nie
všetci sme mohli ísť. Tým starším to možno
už nedovolilo zdravie, tým mladším
pracovné a tým ešte mladším zase školské
povinnosti a v poslednom rade aj finančné
možnosti každej jednej rodiny. Ponúkam
Vám, ako jedno veľké ďakujem za Vaše
sprevádzanie modlitbami, za to, že ste na
nás stále mysleli, takú malú cestopisnú
prechádzku, ktorá vyšla z môjho pera.

14. 10. 2014 – deň prvý
Od 14:00 hod. sa pomaly schádzame k
nášmu kostolu. Niektorí nedočkaví tam už
prišli skôr. Všetci sme v očakávaní. Telom
nám prechádzajú zimomriavky. Tešíme sa a
zároveň máme strach, čo nás vlastne na
takej dlhej púti čaká. O 14:10 hod.
prichádza autobus. My s trochou zmätku ale
naši šoféri kľudne s dlhoročnou
skúsenosťou pomaly nakladajú naše
batožiny. Keď už máme všetko naložené
ideme do kostola. Tu máme pútnickú svätú
omšu, po nej pri autobuse požehnanie od
otca Antona, lúčenie s príbuznými a
ostatnými farníkmi a nasadáme do
autobusu. 15:25 vyrážame – SMER  FATIMA.
Prvý cieľ našej cesty je talianske mesto

Turín. Po pár kilometroch nám otec Marek
rozdáva žlté šatky s logom a názvom našej
farnosti. Všetci si ich vešiame okolo krku.
Vyzeráme ako skauti. Jedna pani z
príležitosti svojho životného jubilea nás
počastovala 41-ročnou vodkou. Nie som v
tomto smere gurmán, ale poviem Vám, toto
bola delikatesa. Myslím, že nám všetkým
malý pohárik padol veľmi vhod. Na
uvoľnenie, hlavne tej žalúdkovej cestovnej
nervozity. Však to možno poznáte. 16:30
prechádzame hranice s maďarskou
republikou. Ako prvé nás víta mesto
Sátorajujhely. Po takej malej svetskej
rozprave prechádzame aj na svätú.
Začíname Korunkou k Božiemu
milosrdenstvu a pokračujeme mariánskymi
piesňami. Cesta nám naozaj v takom duchu
rýchlo uteká a už tu máme prvú prestávku.
Zhruba po 3 a pol hodiny cesty stojíme na
benzínovej pumpe OMV asi 75 km pred
Budapešťou. O 19:40 vchádzame do centra
Budapešti aj s druhým desiatkom
bolestného ruženca. Po ruženci nás otec
Marek a Janka Jenčová informujú o
zajtrajšom dni. Otec Marek nás informuje o
Sv. Don Boscovi a Turínskom plátne, Janka
zase o Bazilike Jána Krstiteľa, o kostole
Panny Márie, kde je najstaršia zachovaná
kaplnka Panny Márie v Turíne, o Bazilike
Panny Márie Pomocnice a Oratóriu. Po
večernej modlitbe máme voľný program.
Nie dlhý, lebo o 22:55 prichádzame na
slovinskú hranicu. Tu máme prestávku až do
23:30 a pokračujeme ďalej v ceste.
Slovinsko nás víta dažďom. Najprv iba
takým malým, hustým ale potom sa zmenil
na silný. Mal som pocit, že azda padá aj
kamenec. 02:55 máme ďalšiu prestávku.
Našťastie už je po daždi. Všetko je poriadne
mokré. Voda stojí skoro všade. 

(Peter Tóth)
dokončenie v nasledujúcich vydaniach
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Poľovník
Jeden mladý Ind sa vybral k rieke na divé

kačky. Vyzbrojil sa prakom a na brehu si
nazbieral niekoľko žabíc. Začal ich hádzať
celou silou. Mieril najmä na kačky, ktoré si
nerozvážne voľkali na brehu rieky.
Vyhodené kamene žblnkli a skončili v
hlbokej vode. Iba dvoma žabicami smrteľne
zasiahol dve kačky, ale aj tieto kamene
skončili v rieke.
Mladík sa vrátil do mesta s dvoma kačkami v
batohu a s jednou žabicou v ruke.
Neďaleko bazáru ho zastavil klenotník a
prekvapene zvolal: „Chlapče, veď ty máš v
ruke diamant, ktorý má hodnotu najmenej
tisíc rupií!"  Mladý poľovník zbledol a zúfalo
zvolal: „Som ja ale hlupák! Diamanty som
použil na to, aby som zabil dve kačky... Keby
som sa bol na ne dobre pozrel, bol by som
teraz boháčom a takto mi ich všetky
odniesla voda!"

Každý náš deň je ako vzácny diamant.

Dôležité je uvedomiť si to a nepremárniť

poľovačkou.

Smutný prípad
Raz jeden kráľ, aby potrestal svojho syna,

poslal ho do vyhnanstva do ďalekého kraja.
Princ trpel hladom a zimou. Stratil všetku
nádej, že dosiahne kráľovské odpustenie.
Roky sa míňali. Jedného dňa kráľ vyslal k
synovi svojho posla s rozkazom, aby splnil
všetky jeho túžby a žiadosti. Vyslanec to
povedal princovi. Princ sa na neho zadivene
pozrel a povedal len: „Daj mi kúsok chleba a

teplý plášť." Úplne zabudol, že je princom a
že sa môže vrátiť do paláca svojho otca a žiť
ako kráľ.
Nie je tento prípad smutným prípadom

našich súčasníkov, ktorí úplne zabudli, že sú

Božími deťmi? 16. (15.) žalm nám ponúka

krásnu modlitbu: „Ochráň ma, Bože, k tebe

sa utiekam.Hovorím Pánovi: ,Ty si môj Pán.

Pre mňa niet šťastia bez teba.' Svätým a

slávnym mužom v krajine patrí moja plná

priazeň. Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa

ženu za cudzími bôžikmi. Nebudem vylievať

krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na

pery. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve."

Výchova

„Keď som bol mladík," povedal ktosi
priateľovi, „môj otec ma upozornil, aby som
sa vyhýbal niektorým miestam v meste.
Povedal mi: ,Nikdy nechoď na diskotéku,
synku.'
,Prečo, otče?' pýtal som sa. ,Lebo by si tam
videl veci, ktoré vidieť nemáš.'
,To, samozrejme, vzbudilo moju zvedavosť.
A pri prvej príležitosti som na tú diskotéku
šiel.'
,A videl si tam čosi, čo si nemal vidieť?' pýtal
sa priateľ.
,Áno,' povedal muž. ,Videl som tam svojho
otca.'
Dieťa stálo na postieľke v červenom

pyžame, prstom namierilo na mamu a hrdo

povedalo: „Ja nechcem byť inteligentné.

Nechcem byť dobre vychované. Chcem byt

ako otec!"

Príklad nie je jednou z mnohých metód

výchovy. Je metódou jedinou.

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Bruno Ferrero:  Niekedy stačí jeden slnečný lúč
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Náboženská sloboda upadá

Vo Francúzsku bola 3. novembra

zverejnená správa asociácie Pomoc Cirkvi v
núdzi o stave náboženskej slobody vo svete.
Tento dokument jasne poukazuje na
celkové zhoršenie stavu náboženskej
slobody, a to najmä pre kresťanov. Zo 196
krajín sveta je v 81 náboženská sloboda
obmedzovaná. To je jeden z
najvýznamnejších a najdramatickejších
údajov správy, ktorá hovorí o úpadku
náboženskej slobody. V 20 krajinách
neexistuje takmer žiadna sloboda
praktizovania viery, 14 z nich sú krajiny
prevažne moslimské. Podľa správy sú
kresťania stále najviac prenasledovanou
náboženskou menšinou. Správa tiež so
znepokojením konštatuje tlak na Západe
ohraničiť náboženstvo „na súkromnú sféru“,
tiež nárast prípadov antisemitizmu, zatiaľ čo
mnohí moslimovia sú obeťami násilia a
prenasledovania zo strany iných moslimov.
Správa poukazuje na to, že zodpovednosť za
zvrátenie tohto znepokojujúceho trendu je
predovšetkým na samotných náboženských
komunitách. Preto vyzýva náboženských
vodcov, aby sa rázne postavili proti násiliu
páchanému v mene náboženstva.

Kardinál Turkson v Bratislave

Predseda Pápežskej rady pre

spravodlivosť a pokoj kardinál Peter
Turkson opäť navštívi Slovensko. Dňa 1.
decembra vystúpi v Bratislave ako hlavný
hosť konferencie „Hodnoty v podnikaní a v
spoločnosti“. Pri tejto príležitosti bude
predstavené slovenské vydanie
dokumentu Pápežskej rady pre
spravodlivosť a pokoj „Povolanie
podnikateľa“.
Ghanský kardinál na tému etiky
podnikania a kresťanského povolania
podnikateľa prednášal na viacerých
kontinentoch. Pri blížiacej sa ceste do
stredu Európy navštívi okrem Bratislavy aj
Budapešť. V marci tohto roku prednášal v
Bratislave na konferencii „Katolícka cirkev
a ľudské práva“. Organizátori decembrovej
konferencie na pozvánke uvádzajú
nasledujúce slová kardinála Turksona:
„Pokiaľ firma nevytvára zisk, fyzicky

zanikne. Ak však existuje len pre zisk,

zahynie ľudsky, spoločensky a duchovne.

Zisk je ako potrava: organizmus ju musí

prijímať, no nie je najvyšším cieľom bytia.

Zisk je dobrý služobník, ale zlý pán. Veríme,

že sa podarí odstrániť múr medzi

podnikaním a vierou. Naším úsilím je

prispieť k posilneniu veriacich, ktorí sa

venujú podnikaniu.“

(dodal Martin Miškuf)



vv čASEčASE odod 10.11.2014 10.11.2014 dodo 16.11.201416.11.2014

Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Repčinovu, rod. Benkovu – Sadová ul., rod. činčarovu

– Kvetná ul., rod. Berešovu – čemernianska ul. Upratuje sa v sobotu ráno o 800.   

vedenie modlitieb pred sv. omšami - V týždni od 16.11. – 22.11. vedie modlitby horliteľka p.
Anna Moskaľová.    

Nácvik detského speváckeho zboru - nácvik detského speváckeho zboru bude klasicky v

sobotu o 1330 v pastoračnom centre a chcem poprosiť všetky deti, ktoré prídu, aby boli také
dobré si doniesť klbko vlny hocakej farby. Budú to potrebovať.

Pozvánka do kina - všetkých záujemcov o filmy pozývam do kina vo Vranove na ďalší film s
názvom – opri rebrík o nebo, ktorý je českej produkcie a zachytáva kňaza Mariána Kuffu zo

Žakoviec v čase a priestore. Bude premietaný vo vranovskom kine 12.11. (streda) o 1930.
Cena sú 3€. Viac informácií je na plagáte na dverách. 

duchovné cvičenia - od utorka poobedia odchádzam na také individuálne duchovné cvičenia
do zahraničia. Vrátim sa, ak sa nič nestane, na ďalší týždeň v piatok alebo sobotu. Dovtedy sa,
prosím, vo všetkom obracajte na o. Antona. 

Rozpis lektorov: 
33. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – rod. Hudákova, 10.00 hod. – rod. Ľ. Gazdu,
18.30 hod. – rod. čechova.

Predmanželské ohlášky:
Stanislav Kozlovský, syn Jána a Valérie rod. Petrusovej z Čemerného a Jana Kozenková, dcéra
Jána a Marty rod. Kovaľovej z Vranova – Juh - 2x.

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.
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lITURGIcKýlITURGIcKý PRoGRAMPRoGRAM odod 10.11.2014 10.11.2014 dodo 16.11.201416.11.2014

PPoNdEloKoNdEloK 10.11.201410.11.2014
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 1800 (K+T)   

Poklona sv. Oltárnej: 1845

UU ToRoKToRoK 11.11.201411.11.2014
Sv. Martina z Tours, biskupa

(spomienka)

Sv. omša: 630 (T+K)  

SS TREdATREdA 12.11.201412.11.2014
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

(spomienka) 

Sv. omša: 1800 (T)  

ŠŠ TvRToKTvRToK 13.11.201413.11.2014 Poklona sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T) 

PP IAToKIAToK 14.11.201414.11.2014 Sv. omša: 1800 (T) 

SS oBoTAoBoTA 15.11.201415.11.2014 Sv. omša: 1800 (T)    

NN EdEĽAEdEĽA 16.11.201416.11.2014

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 (T)

Sv. omša: 1000 (T)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T) starý kostol

„Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som sa
naučila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti, koho chce...“ (sv. Matka Tereza)


