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Cvičenie ducha!

Každý kresťan by mal aspoň raz do roka

absolvovať duchovné cvičenia. Tým sa
samozrejme myslí odchod do ústrania, mimo
bežných povinností a starostí, stíšenie sa,
intenzívnejšia modlitba, jednoducho čas
venovaný výlučne Bohu. Boh k nám hovorí každý
deň. My však v hluku tohto sveta často nie sme
schopní počuť jeho hlas. Preto je žiaduce
zanechať všetko a upriamiť pozornosť na to, čo mi
chce Boh povedať. Môže sa totiž stať, že zbehne
celý rok, a niekedy i celý život, a my si
uvedomíme, že sme ani raz nepočuli Boha, že
sme mu ani raz nedali šancu, aby k nám
prehovoril. 
Avšak pre kresťana, ktorý denne praktizuje svoju
vieru, by malo byť samozrejmé každodenné
cvičenie ducha! Dobrý Pán Boh nám dal každý
deň 24 hodín. Teda nie je to len náš prejav lásky,
ale i naša povinnosť, keď mu z tohto času
venujeme patričnú časť. Vyžaduje si to
spravodlivosť! Ak niekoho milujeme, chceme s
ním byť často. Radi ho počúvame. Teda i kresťan
má každý deň využiť na to, aby zistil, čo od neho
chce Boh. Ako na to?
Ruky pri práci, srdce pri Bohu! Plniť si čo najlepšie
svoje každodenné povinnosti a myslieť pri tom na
Pána Boha. Zveriť mu stretnutie, či nepríjemnú
záležitosť. Všetko s Bohom a pre Boha. Ako poteší
manžel svoju manželku, keď jej povie, hoci iba
krátko, že ju miluje! A Boh, ktorý je nekonečná
Láska, najväčší Milovník ľudí sa nemá tešiť, keď
mu hoc aj tisíc ráz za deň vyznáme svoju lásku?!
Iba krátko, ale úprimne, niekedy až detsky. Istému

svätcovi raz Boh povedal, že za každý láskyplný
pohľad na bohostánok dá človeku väčšiu slávu v
nebi...Iba za malý pohľad! Čo potom za naše
modlitby, dobré skutky, či obety, vykonané z
lásky?! 
Jedna definícia duchovných cvičení hovorí, že je
to čas, v ktorom má človek zážitok, skúsenosť s
Bohom. Je teda ťažké pre kresťana mať každý deň
nejaký, hoci maličký, zážitok s Bohom? Veď On
stojí každé ráno pri nás s otvorenou náručou,
plnou svojich milostí. Celá jeho láska je len pre
nás. Teda nedostatok zážitkov je len a len našou
chybou. To my sme tí, čo majú tvrdé srdce. To my
sa pozeráme všade inde, len nie na Boha. Som si
istý, že keby Boh našiel aspoň malú škáru vo
dverách nášho srdca, aspoň malý náznak našej
ochoty, udialo by sa mnoho zázrakov v našich
životoch. 
Čo teda robiť? Naším cieľom je nebo, videnie
Boha z tváre do tváre naveky. A jedinou cestou do
neba je Ježiš. Musíme teda stále viac poznávať
túto cestu. Zamilovať si ju a radostne po nej
kráčať. Každý deň musíme kontrolovať, či
kráčame správnym smerom. Musíme sa s ním
rozprávať a tak s ním prehĺbiť priateľstvo, aby keď
dôjdeme na koniec cesty, mohol nás Ježiš
spokojne predstaviť svojmu Otcovi ako svojich
verných priateľov.
Cvičme sa v láske k Bohu, aby sme ho boli schopní
milovať večne! Ak niekto každý deň cvičí v
telocvični, po čase vidno výsledok - nárast svalov.
Teda i duchovné cviky musia prinášať ovocie –
nárast lásky k Bohu a ľuďom. Nech nám v tom
Boh pomáha!                                 (Martin Miškuf)
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MÁRIA, MATKA NOVÉHO
IZRAELA

Jedna z nás

Jeden z titulov, ktorý sa k Márii veľmi hodí,

je Matka Cirkvi. Ježiš nám dal Máriu za
matku na Kalvárii prostredníctvom Jána. Čo
vlastne máme na mysli, keď ju voláme
Matkou Cirkvi? 
Žijeme vo svete, ktorý sa stal skrze
sofistikované komunikačné prostriedky
jednou globálnou dedinou. Napriek tomu sa
človek cíti možno väčšmi sám než
kedykoľvek predtým. Uprostred obrovského
davu sa cíti stratený a má pocit, že k nikomu
nepatrí. Paradoxne sa to stáva aj v rodinách.
V tých rozvrátených nemajú deti už v útlom
veku žiadny pocit spolupatričnosti. Preto v
súčasnosti cítime oveľa väčšou potrebu
spoločenstiev, človek môže mať
prinajmenšom pocit, že niekam patrí, že je
niekde začlenený. Úlohou Cirkvi je
zhromažďovať týchto ľudí do jednej rodiny a
ponúknuť im pocit spolupatričnosti. Jednou
z prekvapujúcich a zároveň veľmi smutných
skutočností je aj to, že veľa ľudí Cirkev
opúšťa. Otázkou zostáva prečo? Čo im v nej
chýba? Čo im Cirkev nedáva? Jedným z
vysvetlení je aj to, že sa stáva združením
nekonečných dialógov, organizácií,
akadémií, skupín, funkcií, štruktúr, synod,
sociologických experimentov, štatistík. V
dobe modernizácie hrozí riziko, že čoraz
menej a menej ľudí sa bude stretávať
osobne. Všetci sa stávajú číslami
počítačového systému. Je možno novou
výzvou nanovo odkryť a otvoriť práve

rozmer modlitby a spoločného stretávania
sa, rozmer mystický. 

Mária je Kráľovná!
Mária má v Cirkvi svoje osobitné miesto a
poslanie. Každý z nás má v Cirkvi svoje
miesto a službu. Sme apoštolmi, pastiermi,
evanjelizátormi, učiteľmi, prorokmi,
zasvätenými pannami, mučeníkmi, matkami
či otcami v rodinách, politikmi. Srdcom
Cirkvi je však Mária – je Kráľovnou
apoštolov, Kráľovnou mučeníkov, Kráľovnou
panien. Mária je kráľovnou každej jednej
úlohy, ktorá v Cirkvi existuje. V nej je všetko
skryté a v nej sa všetko sústreďuje. 
Ak hovoríme, že svätí sú svetlom, lampou,
žiarivou hviezdou odrážajúcou Ježiša –
pravé Svetlo, potom Mária je slnkom. Matka
Tereza je lampou pre tých, ktorí pracujú
medzi chudobnými. Páter Pio je lampou
tým, ktorí trpia. Tomáš Akvinský je lampou
pre teológov. František z Assisi je lampou
pokory a jednoduchosti. Ján Pavol II. je
lampou ekumenizmu. Všetci svätí sú
lampami, ktoré vnášajú svetlo do určitej
oblasti. 
Mária je Matkou Cirkvi, pretože vrhá svetlo
do každej oblasti Cirkvi, tajomného
Kristovho Tela. Často kladieme dôraz na
organizované a viditeľné výsledky
organizácií našej Cirkvi. Ale od Márie sa
učíme niečo iné – Mária je matka, ktorá
dáva zrod a rast novému životu v Ježišovi.
Mária sa stáva Matkou mystického a
duchovného života nás, Cirkvi. 
Dôležité sú obidva aspekty Cirkvi. Aj
hierarchický, štrukturálny aj mystický,
charizmatický. Je potrebné ich nie
oddeľovať, ale spájať. Ježiš je pastier, učiteľ,
evanjelizátor. No na jeho misiu ho
pripravovala Mária. 

(Dominika Čechová)
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1. čítanie: Prís 31, 10-13.19-20.30-31
Žalm: Ž 128, 1-2.3.4-5
Ant.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. 
2. čítanie: 1 Sol 5, 1-6
Evanjelium: Mt 25, 14-30

Krátke zamyslenie na evanjelium: Dnešná doba je
zvláštna. Na jednej strane sa považuje za dobu
veľkej slobody a na strane druhej má svoje typické
tabu. Jedným z nich je slovo smrť a koniec sveta. Aj
keď nie raz sa v dejinách niekto pokúsil ľudí šokovať hrozbami blízkeho príchodu Pána. Čo
teda znamenajú slová o poslednom súde? Predovšetkým výzvu. Správny ekonóm nie je ani
tak ten, ktorý rozumne zareaguje v okamihu krízy, ale predovšetkým ten, ktorý kríze
dlhodobo predchádzal a prezieravo sa na ňu pripravil. Potom sa nie je treba báť. Preto sv.
Pavol tak krásne hovorí: „Vy všetci ste predsa synovia svetla a synovia dňa, noc ani tma
nemá nad vami právo!“ Skutočne žiadna tma nemá právo nad tými, ktorí patria svojím
duchom, životom, skutkami, srdcom Pánovi. 

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Nehovoríme o tom, či počas tých tridsiatich
rokov prípravy bol Ježiš aktívny alebo
pasívny, ale o tom, že na verejné
účinkovanie ho pripravovala jeho matka. Ak
Máriu potreboval Ježiš, o to väčšmi ju
potrebujeme my, aby pripravila naše srdcia
pre našu špecifickú úlohu. Naša

intelektuálna príprava je dôležitá. No ešte
dôležitejšia je formácia nášho srdca, ktorá
nám dá energiu na to, aby sme mohli slúžiť
Bohu i ľuďom. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Vella, E.: Mária, dokonalá žena

Farská púť do Fatimy

pokračovanie 1. dňa

Po malom oddychu pokračujeme v jazde.

03:20 prechádzame hranicu. Už sme v
Taliansku. 06:50 prichádzame na jedno
obrovské parkovisko, kde okrem veľkého
množstva kamiónov, osobných áut je aj
benzínová pumpa s komplet vybavením,
samostatná budova WC a veľká predajňa s
názvom AUTOGRIL (tieto predajne nás
sprevádzali po celom Taliansku, na každej
väčšej benzínovej pumpe). Sú tu trvácne
potraviny (tovar podobný predajni LIDL),

knihy, časopisy, nevyhnutné drobné potreby
pre motoristov, rôzne prídavné zariadenia k
mobilom, teplý bufet a toalety. Tu máme
dlhšiu prestávku, aby sme si mohli urobiť
rannú toaletu, raňajky a kávu. 08:10
odchádzame. Dávame si rannú ďakovnú
modlitbu a obdivujeme Taliansko. Máme za
sebou prvú noc v autobuse. Už asi 100 km
pred Milánom začína tzv. industriálna zóna,
v ktorej sa nachádzajú po jednej aj druhej
strane diaľnice firmy, väčšie aj menšie a
vedľa nich také malé osady, v ktorých
pravdepodobne bývajú zamestnanci týchto
firiem. 
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Všetko čisté a pekne upravené. Na pravej
strane máme krásny výhľad na Alpy. 09:15
už stojíme v dopravnej zápche pred
Milánom. Hýbeme sa iba krokom.
Využívame tento čas na modlitbu
posvätného slávnostného ruženca. Konečne
sme prešli cez Miláno aj keď industriálna
zóna pokračuje ďalej. O 10:30 máme
poslednú zastávku pred Turínom. 10:50
pokračujeme v ceste. Už sme blízko nášho
prvého cieľa púte. Čaká nás mesto Turín.
Máme toho tak veľa spoločného. Aj keď o
tom toto mesto vôbec nevie. Relikvia Sv.
Dona Bosca v kostole Sv. Joachima a Anny.
Nášho otca Mareka vychovali saleziáni v
Michalovciach. Spomeniem ešte aj iné veci z
tohto mesta, ktoré sú známe asi všetkým
ľuďom. Slávny futbalový klub minulého
storočia Juventus Turín a automobilka FIAT
(v latinčine znamená FIAT – áno, ale  táto
skratka znamená – Fabrica Italiano
Automobilo Torino). A už sme tu. O 12:00
prichádzame pred Hotel Itália, kde sme
ubytovaní.  Za sebou máme 1 427 km. 

T U R Í N
Turín má prívlastok, že je to taliansky Paríž.
Neviem ako vyzerá v skutočnosti Paríž
(nebol som tam), ale prvý dojem na mňa
Turín neurobil. V parkoch bola tráva
nepokosená, zarastená burinou a na
chodníkoch a okolo kontajneroch bol
neporiadok. V autobuse sme sa zhodli, že tu
asi nemajú zamestnancov na VPP
(verejnoprospešné práce). Vrátim sa ale
späť k Hotelu Itália. Vystupujeme z
autobusu a čakáme na šoférov, ktorí nám
otvoria batožinový priestor a vykladajú.
Každý postupne preberá svoju batožinu a tu
sa stala nemilá vec. Počas vykladania
batožiny zmizla s chodníka pred hotelom
taška jednej našej pútničky. Mala v nej
doklady, lieky na 2 týždne a peniaze. Stačila

iba chvíľka. Keď nechala tašku nestráženú a
podišla na 2 metre k autobusu po svoju
batožinu. 
Chvíľka, ktorú využil zlodej. S otcom
Marekom odišli nahlásiť krádež na Políciu a
niektoré dievčatá odišli hľadať do okolitých
kontajnerov, či náhodou zlodej tašku s
liekmi a dokladmi  neodhodil.  Bezvýsledne.
Obišli kontajnery v okrubu pol kilometra a
nič. My ostatní, rozladení z uvítania v Turíne
odchádzame na hotel. Ubytovaní sme na
všetkých štyroch podlažiach. Máme oddych
do 14:30. Počas nášho oddychu odišla Janka
J. aj s Dominikou Čechovou a kúpili nám
lístky na električku. O pol tretej sa
schádzame pred hotelom. Dievčatá nám
rozdávajú lístky na električku a poslušne ich
nasledujeme. Aby sme sa nehľadali, všetci
máme okolo krku žlté šatky. Tie nás zdobili
počas celej našej púte. V meste, kde je veľký
pohyb ľudí, je to perfektné identifikačné
znamenie. Stačí, že som uvidel v dave žltú
šatku a vedel som, ktorí sú naši. Električkou
sa presúvame ku katedrále Svätého Jána
Krstiteľa. Vedľa katedrály je samostatne
stojacia veľká vysoká zvonica. Pred vstupom
nás čaká veľké a dlhé schodisko, až potom je
vstup do katedrály. Najvyššia časť katedrály
je práve v rekonštrukcii. Vchádzame dnu. V
tichosti a úctivosti si prezeráme celú
katedrálu. Každý, kto môže fotiť, fotí. Hlavná
časť katedrály sa skladá z troch lodí. Tá
stredná je hlavná a najširšia. Bočné lode sú
plné oltárov, kde sú reliéfy, mozaiky,
nástenné maľby, obrazy, ... Úžasné. Na
takých stavbách ma stále fascinuje ako
dokáže Boh v ľudskej hlave vytvoriť takéto
diela. Neverím, že k takému výtvoru
dospeje človek sám bez Božej pomoci. Veď
to je On, ktorý koná všetky veci zázračné. 

(Peter Tóth)
dokončenie v nasledujúcich vydaniach
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Pevnosti, ale nie z

kameňa

Bol raz jeden mocný kráľ. Vedel, že počet

dní jeho života sa neúprosne zmenšuje. Čo by
sa stalo s jeho ríšou, keby bol nútený zanechať
ju, obkľúčenú nepriateľmi z každej strany? Čo
by urobil mladý princ, neskúsený syn, ktorý sa
mu narodil v neskorom veku? Kam by sa
uchýlil? Takéto myšlienky mučili starého
kráľa, a preto raz povedal princovi: „Syn môj,
ja tu už nebudem dlho kraľovať a neviem, čo
sa stane po mojej smrti. Okolo trónu je
mnoho nepriateľov. Bojím sa o ríšu, ktorú som
vybudoval aj pre teba. Umieral by som
spokojnejšie, keby som vedel, že máš
bezpečné útočisko, ktoré ťa zachráni v
prípade nebezpečenstva. Preto ti radím, aby
si prešiel kráľovstvom a na obranu hraníc si v
ňom vybudoval čo najviac pevností." Mladík
sa hneď poslušne vydal na cestu. Prešiel celou
krajinou, a kde našiel vhodné miesto, dal
postaviť pevné a mohutné pevnosti. Pevnosti
sa dvíhali v hĺbke lesov, v neprístupných
dolinách, na vrcholoch kopcov, v púšťach, na
brehoch riek a na svahoch pohorí. Stálo to
mnoho peňazí, ale princ nedbal na výdavky.
Po určitom čase sa vrátil do kráľovského
paláca svojho otca. Unavený, schudnutý, ale
spokojný, že načas splnil úlohu, bežal sa
ukázať otcovi.
„Tak, syn môj, ako sa ti darilo? Urobil si, čo
som ti povedal?" spýtal sa ho kráľ.
„Áno, otec," odpovedal princ. „V celej krajine
sa vypínajú nedobytné pevnosti, v púšťach,
na pohoriach, v hlbokých lesoch."
Ale starý kráľ, najmocnejší, akého dejiny kedy
poznali, miesto toho, aby synovi zablahoželal
za jeho úsilie, potriasol hlavou s prejavom

nesúhlasu.
„Nie na to som myslel, syn môj. Musíš sa
vrátiť a začať znova. Pevnosti, ktoré si
vybudoval, ťa v prípade nebezpečenstva
nezachránia: budeš sám a tie múry a kamene
ťa nezachránia pred nástrahami a úskokmi
tvojich nepriateľov. Musíš si vybudovať skrýše
v srdciach počestných a dobrých ľudí. Musíš
ich hľadať a získať si ich priateľstvo. Len tak
budeš vedieť, kam sa uchýliť v ťažkých
chvíľach."
Princ sa vydal znova na cestu. Už nie po
púšťach, zrázoch, divokých horách, ale po
cestách za ľuďmi a medzi nimi budoval
útočisko, ako si predstavoval otec, starý kráľ,
plný múdrosti.
To si vyžadovalo veľa úsilia a námahy. A princ
to neoľutoval.
Lebo keď po nejakom čase starý kráľ zatvoril
oči a opustil tento svet, princ sa už nemusel
báť nijakých nepriateľov.
Raz jedna mladá žena dostala kyticu
nádherných ruží s lístkom, na ktorom bolo
napísané: „Od osoby, ktorá ti chce dobre,
ktorá ta má rada." Bez podpisu.
Bola slobodná. V myšlienkach prebehla
mužmi, s ktorými sa stretla vo svojom živote:
staré vyhasnuté plamene, nové známosti.
Bola to azda mama, otec? Nejaký kolega zo
zamestnania? Mysľou jej rýchlo preletel celý
ten zoznam. Nakoniec zatelefonovala
priateľke, aby jej pomohla rozriešiť tajomstvo.
Priateľkina veta ju priviedla na myšlienku.
„Povedz, neposlala si mi tie kvety ty?"
„Áno, ja."
„Prečo?"
„Lebo poslednýkrát, keď sme sa zhovárali, si
nemala dobrú náladu. Chcela som, aby si
jeden deň myslela na všetkých ľudí, ktorí ťa
majú radi."
A koľko pevností si dnes vybudoval ty?

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Bruno Ferrero:  Niekedy stačí jeden slnečný lúč
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Stretnutie Taizé v Prahe

Desaťtisíce mladých z celej Európy sa na

sklonku tohto roka zídu v Prahe. Od 29.
decembra 2014 do 2. januára 2015 sa tam
bude konať európske stretnutie mladých
organizované ekumenickou komunitou
Taizé. Stretnutie má byť znakom pokoja a
zmierenia, a to obzvlášť na sklonku roka, v
ktorom si pripomíname sté výročie začiatku
prvej svetovej vojny, a zároveň roka, ktorý je
tiež poznamenaný konfliktom medzi
Ukrajinou a Ruskom ako aj európskymi
voľbami. Na stretnutí sa zúčastnia aj viacerí
biskupi a duchovní pastieri z rozličných
krajín.  Mladí ľudia vo veku od 17 do 30
rokov budú mať príležitosť stráviť koniec
roka pri modlitbe, stretnutiach, vzájomnom
zdieľaní sa a solidarite. Dôležitou charakteristikou tohto stretnutia mladých je
ekumenizmus – zúčastňujú sa ho katolíci, protestanti aj pravoslávni, ktorí sa spoločne
trikrát denne spolu s bratmi komunity Taizé schádzajú k modlitbe. Počas stretnutia sú
mladí ubytovaní prevažne v miestnych rodinách a v rámci stretnutia sa podieľajú aj na
rozličných workshopoch sociálneho charakteru.

25. výročie pádu Berlínskeho múru

Pri stretnutí s veriacimi na nedeľnej modlitbe Anjel Pána pápež František pripomenul

25. výročie pádu Berlínskeho múru a odkaz tejto historickej udalosti pre súčasnosť:
„Drahí bratia a sestry, pred 25 rokmi, 9. novembra 1989, sa rúcal Berlínsky múr, ktorý na
toľký čas rozťal mesto na dvoje a bol symbolom ideologického rozdelenia Európy a celého
sveta. Tento pád nastal nečakane, no umožnilo ho dlhé a namáhavé úsilie mnohých, ktorí
za to bojovali, modlili sa a trpeli, niektorí až po obetovanie života. Medzi nimi zohral úlohu
protagonistu svätý pápež Ján Pavol II. Modlime sa, aby s pomocou Ducha Svätého a za
spolupráce všetkých ľudí dobrej vôle, sa stále viac šírila kultúra stretávania, schopná
zboriť všetky múry, ktoré ešte rozdeľujú svet, a aby viac nebolo prenasledovania a
dokonca zabíjania nevinných z dôvodu ich vierovyznania a ich náboženstva. Tam, kde je
múr, je uzavretosť srdca. Potrebné sú mosty, nie múry!“                  (dodal Martin Miškuf)

Ocenenie pre kardinála Korca

Nitriansky samosprávny kraj ocenil za

rok 2013 tri osobnosti, ktoré významným
spôsobom prispeli k jeho rozvoju. Bol
medzi nimi aj nitriansky emeritný biskup
Ján Chryzostom kardinál Korec. Poslanci o
ocenených rozhodli minulý mesiac.
Kardinálovi Korcovi, ktorý si cenu osobne
prevzal, udelili cenu za celoživotný
neohrozený zápas za slobodu,
spravodlivosť, ľudské práva a dôstojnosť
človeka, zachovanie svojbytnosti a
identity slovenského národa a jeho
historických, kresťanských, duchovných a
kultúrnych tradícií.



vv čASEčASE OdOd 17.11.2014 17.11.2014 dOdO 23.11.201423.11.2014

Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Nutárovu, rod. Bindasovu, rod. vasiľovu - Sadová ul.

Upratuje sa v sobotu ráno o 800.   
vedenie modlitieb pred sv. omšami - V týždni od 23.11. – 29.11. vedie modlitby horliteľka p.
Ľubka Chomjaková.   
Nácvik detského speváckeho zboru - nácvik detského speváckeho zboru bude klasicky v

sobotu o 1330 v pastoračnom centre.
Nácvik mládežníckeho zboru - nácvik mládežníckeho speváckeho zboru má pravidelné

nácviky v piatok o 1630 v pastoračnom centre. Nácviky v iných termínoch sú podľa potreby a
okolností. 
Konferencia pre podnikateľov - pozývam podnikateľov z vašej farnosti na konferenciu pre
podnikateľov s kardinálom Petrom Turksonom 1. decembra v Bratislave. Kardinál príde
predstaviť dokument Povolanie podnikateľa. Pricestuje do Bratislavy, aby sa stretol so
slovenskými podnikateľmi a hovoril s nimi o ich povolaní. Kardinál prikladá veľkú dôležitosť
úlohe podnikateľa. Podnikanie nazýva „noblesným“ povolaním. Podnikateľa nazýva
„inovátor“, je pozvaný spolupracovať s Bohom na dotváraní sveta. Je povolaný k tomu, aby
uspokojoval potreby ľudí a robil svet lepším. Kto z vás má záujem, prosím vás, ozvite sa. 
Zbierka na dokončenie nášho nového kostola - dnes je 3. nedeľa v mesiaci a tak je zbierka
na dokončenie nášho nového kostola a pastoračného centra. Pán Boh zaplať za všetky vaše
milodary. 
Rozpis lektorov: 
Slávnosť Krista Kráľa: 8.00 hod. – rod. P. Bindasa, 10.00 hod. – rod. Kľučárova, 18.30 hod. –
rod. Onderkova.
Predmanželské ohlášky:
Stanislav Kozlovský, syn Jána a Valérie rod. Petrusovej z Čemerného a Jana Kozenková, dcéra
Jána a Marty rod. Kovaľovej z Vranova – Juh - 3x.

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 17.11.2014 17.11.2014 dOdO 23.11.201423.11.2014

PPONdElOKONdElOK 17.11.201417.11.2014
Sv. Alžbety uhorskej, rehoľníčky
(spomienka)

Sv. omša: 1800 (T)   

Poklona sv. Oltárnej: 1845

UU TOROKTOROK 18.11.201418.11.2014
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a
Pavla, apoštolov (spomienka)

Sv. omša: 630 (T)  

SS TREdATREdA 19.11.201419.11.2014 Sv. omša: 1800 (T)  

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 20.11.201420.11.2014 Poklona sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T) 

PP iATOKiATOK 21.11.201421.11.2014
Obetovanie Panny Márie (spomienka) 

Sv. omša: 1800 (T) 

SS OBOTAOBOTA 22.11.201422.11.2014
Sv. Cecílie, panny a mučenice 
(spomienka)

Sv. omša: 1800 (K)    

NN EdEĽAEdEĽA 23.11.201423.11.2014

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) starý kostol

„Odožeň od seba márne myšlienky. Prinajmenšom ti kradnú čas.“ 
(SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ)


