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Halloween - prečo sa mu

vyhýbať a nepodporovať?

Slovo Halloween pochádza zo slov„All

Hallows’Eve” = predvečer všetkých svätých. 
Napriek všetkému je toto aj tak pôvodne
pohanský (keltský) sviatok Samhain (čítaj
"souin", "sauin"), ktorý je spájaný s koncom
starého a začiatkom nového pohanského
nového roku. 
Samhain bol prechodom medzi dvoma
hlavnými obdobiami (letom a zimou), pre
Keltov bol začiatkom nového roka. Podľa nich
pri začiatku nového pohanského roku končila
vláda boha slnka a začala vláda boha smrti.
Duše tých, ktorý predchádzajúci rok zomreli,
putovali do ríše smrti. 
Typickým keltským zvykom bolo chystať pre
duše pohostenie. Tento rituál mal zaistiť
obyvateľom domu pokoj od zlých duchov a
ochranu dobrými duchmi. Masky stríg a oheň
mali ľuďom pomôcť zahnať démonov a viesť
dobré duše do ríše smrti. O tom, ako sa
dostal oheň a tekvica medzi symboly
Halloweenu hovorí aj jedna írska legenda.
Legenda rozpráva o mužovi menom Jack O'
Lantern. Jack bol opilec, ktorého nebo
odvrhlo pre podlé správanie. Peklo ho však
nesmelo prijať, pretože od diabla podvodom
dostal špeciálny sľub. Na spôsob nejakého
rítu úbožiak poreže repu a do jej vnútra vloží
jeden žeravý uhlík z tohto miesta večného
zatratenia. S týmto lampášom sa Jack,

prízrak, vráti do sveta živých. Jeho duch
odvtedy putuje po celom svete s lampášom
vyrobeným z tekvice. Takto vznikol zvyk
dávať na okná a rímsy tekvice. Ľudia veria, že
Jack si vezme svetlo a ochráni ich pred zlými
duchmi.
Dnes je to pre satanistov na celom svete
najdôležitejší sviatok roku. Je zasvätený
Satanovi, ohavnosti a absolútnemu zlu. Je
známe, že v USA, Austrálii a inde v tú noc
satanisti vykonávajú rituálne vraždy. Poďme
trochu do histórie: 300 rokov pred Kristom
jedna tajná spoločnosť držala pod svojou
nadvládou keltský svet. Každý rok 31.10., v
deň Halloweenu, oslavovali na počesť svojho
pohanského božstva festival smrti. Členovia
chodili od domu k domu a žiadali dary, neraz
aj ľudské obete, pre svojho boha. V prípade
odmietnutia vyslovovali nad dotyčným
domom zlorečenie smrti, odkiaľ pochádza
výraz „Trick alebo Treat” (zlorečenie alebo
dar), jasnejšie povedané: ak nie dar, tak
zlorečenie. Čo môžeme robiť my, ako sa
ubránime tomuto „módnemu trendu”?
Predovšetkým sa nezľaknúť a neobviňovať
kohokoľvek. Je lepšie ľuďom vysvetľovať, o
čo tu ide. My dospelí máme zodpovednosť
vychovať deti, chrániť ich srdcia, ich oči, ich
duše pred stratou duchovnosti a pomáhať im
zušľachťovať charakter ako aj rast v Bohu.
Vráťme Sviatku všetkých svätých svetlo, život
a radosť z Boha, ktorý vstal z mŕtvych a dal
nám nádej na večný život.     (Marek Kunder)
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Láska prekvitá
„ste tak zakorenení a upevnení v láske... (Ef
3,17)

Najčistejšou a najsilnejšou motiváciou v

živote človeka je láska. Neúnavne dáva zo
seba to najlepšie a pobáda nás, aby sme vo
vzťahoch išli stále hlbšie. Láska dodáva
životu sviežu chuť a obnovuje radosť z
dávania. S ňou nadobúdajú vzťahy hlbší
zmysel. Ak v rodine niet lásky, chýba v nej aj
pravé šťastie. Láska vytvára najlepšie
podmienky pre výchovu detí. Láskyplný
domov je najvhodnejším miestom, kde sa
deti môžu rozvíjať, podobne ako skleník
ideálnym prostredím pre rastliny. Deti sú
nielen plodom lásky, ale mali by sa vo vašej
starostlivej láske neprestajne zakoreňovať.
Každé dieťa už od narodenia dychtivo túži
po láske. Jeho srdce ju nevyhnutne
potrebuje rovnako ako pľúca potrebujú
kyslík. Láska ho napĺňa a posilňuje. Vďaka
nej cíti, že je v bezpečí. Syn, čo vyrastá v
milujúcej rodine, je vo dne odvážnejší a v
noci pokojnejšie spí. Dcéra zakorenená v
láske viac žiari, keď sa jej darí, a menej sa
bojí zlyhania. Úspech sa totiž znásobí, ak ho
spolu oslávite. Zlyhanie sa zas znáša ľahšie,
ak sa človek má o koho oprieť. Láska, ktorú
prejavujete svojim deťom, je oveľa
cennejšia než akékoľvek bohatstvo, čo im
kedy dáte. Môžete svojim deťom zaplatiť
štúdium na prestížnych školách, kupovať im
značkové oblečenie, naučiť ich dodržiavať
múdre pravidlá a pomôcť im odvážne čeliť
strachu, ale ak ich nezahŕňate bezhraničnou
láskou, zanedbávate oveľa dôležitejšiu
potrebu, od ktorej závisí, ako v živote

obstoja. Deti prichádzajú na svet s balíčkom
zásadných otázok ukrytých hlboko v srdci:
Má môj život zmysel? Záleží na mne
niekomu? Zaslúžim si to vôbec? Boh poveril
otcov a mamy, aby boli prví, kto na tieto
otázky bude jasne a neprestajne odpovedať.
Keď si dieťa nie je isté, či aj preň platia slová
„ľúbim ťa“, bude neustále v pokušení
presviedčať sa o tom prostredníctvom
svojich výkonov alebo názorov iných ľudí.
Neistota bude časom narastať a každé
zlyhanie ešte viac spochybní jeho hodnotu a
podstatu. Čo sa vlastne deje, keď rodičia
svojmu dieťaťu prejavujú lásku? Napĺňajú
tým jeho potreby, podporujú jeho plány a
sny. Dieťa sa teší, že mu rodičia rozumejú, že
ho majú radi, že mu poskytnú usmernenia,
ochranu a prijatie. Učí sa poslúchať a
dodržiavať pravidlá. Vie, že mama a otec sú
trpezliví a ochotní odpúšťať, a tak im môže
úprimne a bez strachu z neprimeranej
reakcie povedať, čo cíti. Dokonca aj náročné
obdobia plné sklamaní zvládne vďaka láske
svojich rodičov. A navyše, láskyplné puto
medzi rodičmi a deťmi je tým najlepším
prostredím na odovzdávanie presvedčení,
hodnôt, viery a posolstva budúcim
generáciám. Láska vytvára bezpečný
priestor, v ktorom sa dajú zvládnuť všetky
životné situácie i akokoľvek krutá realita.
Napomenutie a disciplína sa prijímajú
ľahšie, ak sú ochutené úprimnou láskou.
Vaše deti dokážu skôr rozpoznať a
odmietnuť klamstvá cudzích ľudí, ak im vy
ako prví v nežnom a láskyplnom prostredí
poskytujete múdre usmernenia Sväté písmo
nám v tejto súvislosti hovorí: „aby sme už
neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a
zmietaní závanom hocijakého učenia,
ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a
ľstivým zvádzaním na blud. Buďme pravdiví
v láske, aby sme vo všetkom dorastali.“ (Ef 4,
14-15). 
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1. čítanie: Zjv 7, 2-4. 9-14
Žalm: Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Ant.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
2. čítanie: 1 Jn 3, 1-3
Evanjelium: Mt 5, 1-12a

Krátke zamyslenie na evanjelium: Otázka, ako to bude
raz na večnosti, zostáva v Písme zahalená rúškom
symbolického jazyka. Napriek tomu však vieme veľa, aj keď si to často len ťažko vieme
predstaviť. Je však jasné, že Boh človeka volá k sebe a že po smrti človek pred Boha
predstúpi, a to nie preto, aby ho Boh súdil (aj keď to je nevyhnutným momentom), ale
predovšetkým preto, aby bol s Pánom navždy! Svätí nie sú len hrdinovia typu Jamesa
Bonda. Cirkev si je vedomá, že o mnohých ľudí, ktorí sú u Boha, nevie takmer nič, pretože
išlo o obyčajných ľudí: deti, mamičky, robotníkov ... Ale to nič nemení na ich svätosti, teda
na tom, že plne patria Bohu, Boh ich zahŕňa svojou slávou a oni sa teraz spoločne s celou
cirkvou modlia.
Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Hoci tieto verše hovoria o duchovnom raste
v kontexte Cirkvi, „byť pravdivý v láske“ je
základným predpokladom aj efektívneho
rodičovstva – a vôbec každého vzťahu.
Pravda vám hovorí, čo máte povedať, a
láska vám hovorí ako, prečo a kedy to
povedať. Keď je láska úrodnou pôdou,
pravda do nej zasiata bude ešte úrodnejším
semenom. Keď pravda ide ruka v ruke s
láskou, buduje sa medzi vami a vaším
dieťaťom hlboká dôvera. Naproti tomu, ak
rodičia vnucujú svoje pravdy vo vzťahu,
ktorý je poznačený hnevom,
zatrpknutosťou, neistotou či emocionálnou
osamelosťou, deti ich s veľkou
pravdepodobnosťou časom prekrútia alebo
úplne zavrhnú. Bolesť a nedorozumenia sú
ako burina, ktorá potichu rastie a zadusí
všetko, čo sa snažíte povedať. Aj keď je vaša
reč zrozumiteľná, múdre slová padajú na
otrávenú pôdu. A preto rany z minulosti
bolia a zahoja sa len vtedy, keď sa odkryjú a
nežne liečia. Vtedy sa vaše slová opäť môžu
dotknúť sluchu a srdca dieťaťa.
Odpovedzme si na otázky: Nakoľko

láskyplná a úrodná pôda je u nás doma?
Koľko lásky odo mňa denne pocítia moje
deti? Osvojujú si pravdy, ktoré im
vštepujem? Alebo ich ignorujú? Akú burinu
či jed treba odstrániť? Možne ste vyrastali v
milujúcom prostredí a zahŕňať deti láskou sa
vám zdá byť ľahké a samozrejmé. Sú aj takí,
čo vo svojej pôvodnej rodine nezažili veľa
lásky a teraz by chceli dať svojim deťom to,
čo im chýbalo. Či už je to tak alebo onak,
pozývame vás, aby ste sa vedome rozhodli
vytvárať pevné zázemie lásky, v ktorom
budú vaše deti prekvitať. Začnite v tom ešte
dnes. 
Lásku možno vyjadriť slovami. Nájdite si

chvíľku, kedy budete môcť svojim deťom

povedať, že ich ľúbite. Bez ohľadu na to, či

ich máte doma alebo s nimi môžete hovoriť

iba telefonicky, ak je to čo i len trochu

možné, nech vás dnes počujú povedať:

„Ľúbim ťa!“

„To je moje prikázanie, aby ste sa milovali
navzájom tak, ako som vás miloval ja.“ (Jn
15, 12) (Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Fatima a Ján Pavol II. 

Svätý Otec Ján Pavol II., vlastným menom

Karol Wojtyla, veľmi skoro pochopil veľkosť a
dôležitosť Panny Márie v dejinách Cirkvi. On
sám svoj život úplne odovzdal a zasvätil Panne
Márii už ako kňaz aj ako biskup. Neskôr ako
pápež Ján Pavol II. prijal pápežské heslo:
"Totus Tuus! Celý tvoj, Mária!" A po atentáte
v roku 1981 tento poľský pápež zväzuje svoj
pontifikát s fatimským posolstvom. Keď si
pozorne prečítal dokumenty o zjavení,
poznamenal, že úcta k Nepoškvrnenému
Srdcu je najdôležitejšie posolstvo z Fatimy.
Lebo Panna Mária práve na Neho ukázala ako
na prostredníka záchrany  hriešnikov z pekla a
záchranu sveta od zla. Spása teda vstupuje do
ľudských dejín cez Srdce. A odvtedy sa Ján
Pavol II. zo všetkých síl zasadzoval o šírenie
úcty k Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Po akte zasvätenia sveta a Ruska Panne Márii
v roku 1984 Svätý Otec odovzdal fatimskému
biskupovi vzácny dar so slovami: „Toto je
náboj vybratý z môjho tela 13. mája 1981.
Druhý sa stratil niekde na Námestí svätého
Petra. Tento náboj nepatrí mne, ale tej, ktorá
bdela nado mnou a zachránila ma. Zoberte ho
teda do Fatimy a uložte ho do svätyne na znak
mojej vďaky najsvätejšej Panne Márii.“
Fatimský biskup tento náboj zveril
odborníkom, aby ho umiestnili do koruny
sochy Fatimskej Panny Márie. A ako sme sa
dozvedeli na našej 2. farskej púti pri
prehliadke múzea, pri umiestňovaní náboja
všetkých prekvapilo, že klenotník, ktorý
vyrábal korunku v roku 1942 nechal vo vnútri
korunky výklenok, ktorý vtedy nedával
zmysel. A presne do neho zapadol náboj,

ktorý tam dal po rokoch uložiť Svätý Otec.
Okrem roku 1982, rok po atentáte, Svätý Otec
prišiel do Fatimy aj v máji 1991, desať rokov
po atentáte a tretí raz v jubilejnom roku 2000.
Vtedy 13. mája opäť ďakoval za záchranu
života a blahorečil dve fatimské deti Františka
a Hyacintu. Deň predtým 12. mája 2000 urobil
niečo výnimočné a neočakávané. Pápež
poznačený vekom, utrpením a chorobou
podišiel k soche Fatimskej Panny Márie a
daroval jej svoj drahocenný prsteň, ktorý
jemu daroval poľský kardinál Štefan
Wyszynsky. Bola na ňom podoba Panny Márie
Čenstochovskej a nápis „Totus Tuus“. Tento
prsteň pápežovi pripomínal jeho rodné
Poľsko, drahého kardinála a jeho prorocké
slová, že bol Bohom povolaný, aby voviedol
Cirkev do tretieho tisícročia. V okamihu, keď
sa táto predpoveď kardinála naplnila, Ján
Pavol II. odovzdáva svoj prsteň Panne Márii vo
Fatime. Akoby tým chcel povedať, že jeho
poslanie sa naplnilo a zároveň zopakovať
svoje úplné zasvätenie „Celý Tvoj, Mária“.
Svätý Otec mal v srdci veľkú lásku k Fatimskej
Panne Márii. Dalo sa to pekne vidieť aj na
niečom takom ako je procesia so sochou
Panny Márie z Fatimy.  Ján Pavol II. chodil vždy
za sochou. Panna Mária bola vždy prvá.
Hovoril: „Mária je dôležitejšia, ukazuje cestu.
Jej slúžim. Petrov nástupca má ísť za ňou.“
Táto zmena pravidiel liturgickej slávnosti
vošla do dejín ako „ štýl Wojtyla.“
A čo znamenajú jeho slová: "Fatima? Každý
deň som tam bol prítomný." Ján Pavol II.
povedal, že sa s ňou stretával pred spánkom
na konci každého dňa. Na stolíku vedľa
postele mal sošku Panny Márie, ktorú dostal
vo Fatime, pobozkal jej nohy a ruky v duchu
lásky a pokornej služby s cieľom nasledovať
jej život. V tomto ho môžeme nasledovať aj
my a aj my tak budeme môcť byť vo Fatime
každý deň. A to môže byť pre nás naša cesta
svätosti.
Zdroj: www.santuario-fatima.pt/portal    (J. Jenčová)
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Prvý deň

Malá prváčka bola prvý deň v škole. Do

školy začala chodiť na novom preľudnenom
sídlisku, kde žilo množstvo prisťahovalcov a
cudzincov.
Len čo sa po skončení vyučovania objavila
vo dverách, ustarostená matka sa jej pýta:
„Tak čo, miláčik, ako sa ti darilo v škole?“
„Ach mami! Vieš čo? Vedľa mňa sedelo
malé černošské dievčatko! Matka, plná
strachu a úzkosti, takmer utrpela nervový
šok. Snažila sa však ovládať, a tak sa len
pokojne spýtala: „ A čo sa stalo?“
„Obe sme boli také vyľakané, že sme sa celý
čas držali za ruky.“

Bohu nezáleží na farbe pleti, pretože on

pozerá na srdce...   Billy Graham

Predvolebná kampaň

Istý muž z vidieka sa v predvolebnej

kampani uchádzal o miesto v parlamente.
Jedného večera, keď bolo daždivé počasie,
ktosi zaklopal na dvere jeho domu. Pred
dverami stál neznámy muž a bol celý
premočený. „Potrebujem pomoc,“ povedal
cudzinec. „Pokazilo sa mi auto. Stojí dolu na
ceste a nemôžem ho naštartovať. Boli by ste
ochotný pomôcť mi?“
„Samozrejme,“ povedal domáci pán.
Keď prišli k autu, jeho majiteľ si sadol za
volant a otočil kľúčom. Auto bez problémov
naštartovalo.
„Nerozumiem,“ povedal domáci pán. „Veď
tomu autu nič nie je!“
Cudzinec sa usmial. „Viem. A viem aj to, že

naša krajina potrebuje mať v parlamente
dobrých ľudí,“ vysvetľoval. „Chcel som len
vedieť, či ste láskavý človek a či vás môžem
voliť. Teraz to už viem. Máte môj hlas.“

Keď som bol mladý, obdivoval som

šikovných ľudí. 

Teraz, keď som starý, obdivujem láskavých

ľudí.  Abraham J. Heschel

Múdra krava

S Johnom Wesleyom sa jedného dňa

prechádzal kresťan, ktorý sa mu sťažoval na
svoje problémy. Bol z nich celkom bezradný.
Nevedel, čo si počať. Cestou sa dostali až ku
kamennej ohrade, ponad ktorú vytŕčala
hlavu krava. Wesley sa spýtal: „ Viete, prečo
táto krava pozerá ponad ohradu? Poviem
vám to. Pretože cez ňu nevidí! A práve to
musíte robiť aj vy so svojimi problémami –
musíte hľadieť ponad ne!“

Nič netrvá večne, dokonca ani tvoje

problémy.  Arnold H. Gleason

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý

Godzone - Zmena atmosféry

V rámci týždňa Cirkvi pre mládež

pozývam všetkých mladých na
evanjelizačné turné projektu Godzone,
ktoré sa uskutoční 17.11 v Košiciach v hale

Cassosport so začiatkom o 1700. Je to
evanjelizačný koncert, je organizovaný
autobus z nášho dekanátu, kto má záujem,
buďte takí dobrí sa prihlásiť v sakristii
alebo priamo p. farárovi. Vstup je voľný. 
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Tour de Czestochowa

Deň štvrtý – utorok - 07.07.2015

pokračovanie

Poliaci sú hrdí na svoju Kráľovnú. Sme aj

my hrdí na to, že sme kresťania, že patríme
do jednej veľkej rodiny? Nebojíme sa to
verejne priznať? V škole, na pracovisku, na
dovolenke. Sme všade kresťania? A naozaj
sme na to hrdí? Nebojíme, alebo dokonca
nehanbíme sa za to? S odvahou sa
prežehnáme pred krížom, keď ideme po
ulici? S odvahou sa prežehnáme v
reštaurácii, keď ideme jesť? Keď sa v škole,
na ulici alebo v práci hanobí Kristovo meno,
Jeho matka, alebo svätá cirkev pripojíme sa
k ním, alebo sa zahráme na mŕtveho
chrobáka, že nás sa to netýka, alebo verejne
a otvorene sa postavíme na Ježišovu stranu
aj keď za to dostaneme iba výsmech a
pohŕdanie? Vieme si teraz s rukou na srdci
verejne priznať - Pane odpusť nám, lebo
sme Ťa nezapreli ako Peter tri razy, ani sme
Ťa nezapredali ako Judáš (on to urobil iba
raz), ale robíme to stále. Každý deň. Každú
hodinu. Každú minútu. Vážme svoje slová,
svoje skutky, svoje správanie, aby sme raz,
keď predstúpime pre tvár Najvyššieho,
nemuseli mať strach, ale s radosťou počuli
hlas - vojdite do kráľovstva, ktoré vám bolo
pripravené od počiatku. Brat, sestra!
Nechcem kázať ani moralizovať. To
prislúcha iným. Chcem len poukázať na
jednu veľmi dôležitú vec. Na takom veľkom
pútnickom mieste si človek uvedomí, aký je
slabý, zraniteľný, nemohúci a hriešny. A že
bez Boha, s Ním a v Ňom sa nám nepodarí
žiadne dielo, žiadna práca. Príkladov je
veľmi veľa a netreba ich ani hľadať. Stačí sa
pozrieť na našu farnosť, na náš kostol, na
zmeny v našej farnosti. Chrám z betónu a
tehál sme už postavili. Je najvyšší čas začať

stavať chrám aj v našom vnútri.
Nezabudnite, že dvere do nášho srdca majú
iba jednu kľučku. A tá je zvnútra. Nech Boh
žehná našu farnosť! Vrátim sa ale späť. 
Pred oltárom je presbytérium (miesto pre
kňazov a miništrantov). Zaujímavosťou
tohto oltára je, že sa tu svätá omša slúži ako
pred II. vatikánskym koncilom. Čelom k
oltáru a chrbtom k veriacim. Presbytérium
končí mrežou. Za ňou sa začína prvá loď.
Ako keby prvá časť chrámu a za ňou druhá
loď. Vyzerá to tak, že postavíte chrám a po
niekoľkých rokoch zistíte, že kapacitne
nestačí, tak ho predĺžite o ďalšiu časť. To, že
tomu tak už je niekoľko storočí svedčí fakt,
že do kostola vchádzame dole troma
schodmi oproti vonkajšiemu terénu. V
druhej lodi sú po bokoch umiestnené veľké
ploché televízory, aby sme mohli sledovať,
čo sa deje pri oltári. Koľko tam bolo mladých
rodín úplne s malými bábätkami v takú
skorú rannú hodinu som žasol. Odbila šiesta
hodina a všetci sme pokľakli. Je úplne ticho.
Ticho. A do tohto ticha sa zrazu pustila
hudba fanfár a bubna a slávnostne sa dvíha
oceľová opona pred obrazom. Iba malú
poznámku k tej hudbe. Keď ešte neboli také
výdobytky modernej techniky ako teraz, tak
sa vždy obraz odhaľoval za prítomnosti živej
hudby. A hrať pri takej udalosti si každý
Poliak považoval za veľkú česť. Väčšinou
hrali otcovia Paulíni. Ale po dohode a
vypočutí sa ušlo tejto významnej úlohe aj
iným fanfárovým zoskupeniam. Kľačím,
pozerám na tento výjav a slzy mi dole tvárou
tečú ako hrachy. Nechápem. Ale moja duša
si uvedomuje túto výnimočnú udalosť. Byť
tak blízko pri Matke. Pri Jeho Matke. Za
veľmi krátky čas, ale o to intenzívnejšie si
uvedomujem aký som slabý a hriešny. Koľko
málo mi stačí aby som hneď podľahol
hriechu. Bez boja, dobrovoľne. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Toth)
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Upratovanie kostola: : Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň už prosíme nasledujúce rodiny: rod. Kurucovu, rod. vardžíkovu, rod.

Jenčovu - Kvetná ul. Upratuje sa klasicky v sobotu ráno po sv. omši o 900.
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 8.11. – 14.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Kurucová.

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede pobožnosť sv. ruženca o 1400 na našom cintoríne sopjená
s požehnávaním hrobov. 
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
sv. spoveď: V tomto týždni, aj keď je prvopiatkový týždeň, tak už budeme spovedať klasicky ako
počas obyčajných týždňov, teda pol hodiny pred každou sv. omšou. 
sv. spoveď chorých: Chorých však budeme navštevovať teraz na 1. piatok v mesiaci klasicky od

800. Prosím vás, nahláste ich v sakristii.
Fórum mladých Košickej arcidiecézy: Pozývam mladých od 17. rokov na Fórum mladých Košickej
arcidiecézy. O čo ide? Je to stretnutie mladých ľudí, aktívnych vo svojich farnostiach, či
spoločenstvách, ktorí diskutujú o konkrétnej téme, či aktuálnych problémoch rezonujúcich v
spoločnosti. Tohto roku sa Fórum mladých uskutoční v Prešove, v priestoroch Arcidiecézneho

centra pre mládež  na Metodovej 1, 14.11.2015 od 900 do 1700. Témou tohtoročného Fóra
mladých je Moja rodina - moja DNA, a hosťom o. Rudolf  Smoter. Poplatok, ktorý zahŕňa aj obed,
je 5 eur/osoba, ktorý vám preplatíme z farských peňazí. Prihláste sa, prosíme, do 10.11.2015.
Duchovná obnova pre dievčatá: Rehoľné sestry Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove
pozývajú všetky dievčatá od 15 rokov na duch. obnovu, ktorá sa uskutoční 27.-29.11. v Nižnom
Hrušove. Viac informácií je na plagáte na nástenke alebo na facebooku v skupine Mládež
dekanátu Vranov nad Topľou. 
Rozpis lektorov:
Spomienka na všetkých verných zosnulých: 16.00 hod. - P. Majerčin - P. Fincický, 18.30 hod. -
rod. Polákova; 
32. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Grominova, 10.00 hod. - rod. J. Fenika, 18.30
hod. - rod. čechova. 

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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PPoNDEloKoNDEloK 02.11.201502.11.2015
Spomienka na všetkých verných
zosnulých 

sv. omša: 1600 (T) 

sv. omša: 1830 (K) 

UU ToRoKToRoK 03.11.201503.11.2015 sv. omša: 1800 (T+K) 

ss TREDATREDA 04.11.201504.11.2015
Sv. Karola Borromea, biskupa

(spomienka)

sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (K) detská

Cintorín s deťmi a rodičmi:1900

ŠŠ TvRToKTvRToK 05.11.201505.11.2015 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

sv. omša: 1800 (T+K) 

PP iAToKiAToK 06.11.201506.11.2015
1. piatok v mesiaci k úcte BSJ

sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (K) mládežnícka

ss oboTAoboTA 07.11.201507.11.2015 sv. omša: 800 (K) 

sv. omša: 1800 (T) 

NN EDEľAEDEľA 08.11.201508.11.2015

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Tak ako sa hladný teší z pokrmu, smädný z nápoja a chorý z lôžka, na ktoré ho položia,
tak sa radujú duše v očistci a majú účasť na všetkom dobrom, čo sa pre ne robí vo

svete.“ (SV. BRIGITA ŠVÉDSKA)


