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Aby si iné nehovoril a iné

nerobil

V tomto týždni mal sviatok taký dôležitý

patrón pre našu košickú diecézu - sv. Karol
Boromejský. Je totiž patrónom nášho
kňazského seminára. A v breviári je
zachytený jeden jeho príhovor. Práve výňatok
z neho vám chcem umožniť si prečítať. 
Uznávam, všetci sme slabí. Ale Pán Boh nám
dal prostriedky, ktorými si môžeme ľahko
pomôcť, ak chceme. Taký kňaz chce žiť
bezúhonne, lebo vie, že sa to od neho
vyžaduje, chce byť zdržanlivý a viesť anjelský
život, ako sa patrí, ale ani ho nenapadne
použiť primerané prostriedky: postiť sa,
modliť sa a vyhýbať sa zlej spoločnosti a
škodlivým, nebezpečným dôvernostiam.
Ponosuje sa, že len čo príde do chóru modliť
sa žalmy, len čo začne sláviť omšu, hneď ho
napadá tisíc vecí, ktoré ho odvádzajú od
Boha. Ale čo robí v sakristii, kým vyjde do
chóru alebo na omšu, ako sa pripravuje, aké
prostriedky volí a používa na udržanie
pozornosti? 
Mám ťa poučiť, ako ti môže stále pribúdať síl,
ako môžeš byť druhý raz pozornejší a tvoja
služba Bohu milšia? Utekaj, ako vládzeš, pred
roztržitosťou. Zostaň sústredený s Bohom,
vyhýbaj sa márnym rozhovorom. 
Máš povinnosť kázať a učiť? Študuj a venuj sa

tomu, čo je na správne vykonávanie tejto
úlohy potrebné. No predovšetkým konaj, káž
životom a mravmi, aby sa neuškŕňali pri
tvojich slovách a nekývali z boka na bok
hlavou tí, čo by videli, že iné hovoríš a iné
robíš. 
Máš na starosti duše? Nezanedbávaj preto
starosť o seba samého, ani sa nerozdávaj
iným tak štedro, aby ti nezostalo nič zo seba.
Lebo máš pamätať na duše, ktoré vedieš, ale
tak, aby si nezabudol na seba. 
Pochopte, bratia, že mužovia Cirkvi
nepotrebujú nič tak ako vnútornú modlitbu,
ktorá predchádza, sprevádza a nasleduje
všetky naše skutky. Prorok hovorí: „Chcem
zahrať na harfe a múdro kráčať.“ Ak
vysluhuješ sviatosti, brat môj, rozjímaj o tom,
čo robíš. Ak sláviš omšu, rozjímaj o tom, čo
obetuješ. Ak sa v chóre modlíš žalmy, rozjímaj
nad tým, komu a čo hovoríš. Ak vedieš duše,
rozjímaj nad tým, akou krvou sú obmyté, a
„nech sa“ takto „všetko medzi vami deje v
láske“.
Áno, presne ako čítate, primárne je ten jeho
príhovor určený nám kňazom. Ale
principiálne je pre každého z nás. Totiž ak
chceme kvalitne konať, dôležitá je príprava a
prostriedky. Ak chceme kvalitne žiť, všetko je
potrebné sprevádzať našou vnútornou
modlitbou. A hlavne: nech sa nám darí čo
najviac kázať životom a mravmi, nie rečami. 

(Marek Kunder)
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Láska je trpezlivá
„A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale
vychovávajte ich prísne a napomínajte ich
v Pánovi.“ (Ef 6, 4)

Ak človek niekoho naozaj ľúbi,

dennodenne mu to prejavuje predovšetkým
trpezlivosťou a dobrotivosťou. Od týchto
dvoch kľúčových vlastností sa odvíjajú aj
mnohé ďalšie charakteristiky lásky.
Trpezlivosťou láska premáha zlo a
dobrotivosťou koná dobro. Prvá sa zhlboka
nadychuje, druhá vydychuje život. Sami
dobre viete, že výchova dieťaťa si vyžaduje
nekonečnú dávku oboch. Trpezlivosť sa
prejaví, keď sa láska pre dobro milovanej
osoby rozhodne „vytrvalo trpieť“. Možno ju
prirovnať k skúsenému poľnohospodárovi,
ktorý vie, že pole prinesie úrodu, iba ak na
ňom vydrží pracovať aj v slnečnej páľave.
Trpezlivosť je ako múdry staviteľ, ktorý
venuje nespočetné hodiny kresleniu plánov,
príprave a zháňaniu materiálu, len aby sa
jeho vytúžená vízia stala skutočnosťou.
Obaja musia vydržať, aby raz mohli zožať
plody svojej práce. Denne obetujú čas a
nemalé úsilie, aby sa jedného dňa mohli
tešiť z úrody či hotového domu. Aj od
milujúcich rodičov sa táto vzácna vlastnosť
vyžaduje v prehojnej miere. Všetky námahy
a obety spojené s výchovou vašich detí a
formovaním ich charakteru sa vám raz
určite vrátia. Je potrebné vytrvať.
Trpezlivosť zo strany iných potrebujeme
všetci, ale málokedy sme ochotní ju
preukazovať. Láska nás však pozýva, aby
sme ju ako rodičia prejavovali často. Vďaka
trpezlivosti môžeme spolu s našimi deťmi

rásť aj my a uprostred problémov z nej
čerpať potrebnú silu a pokoj. Hranice
rodičovskej trpezlivosti vedia deti geniálne
testovať napríklad tónom hlasu,
neposlušnosťou, nezodpovednosťou či
nedostatkom úcty. Rodičov občas privedú až
do takej zúrivosti, že v záplave emócií
povedia alebo urobia veci, ktoré detským
srdciam a dušiam môžu uškodiť a na dlhé
roky zanechať hlboké emocionálne jazvy.
Zoberme si preto príklad z Božej trpezlivosti.
Mojžiš na vrchole hory zistil, prečo Boh ešte
stále znáša svoje vzdorovité reptajúce deti:
Boh bol „milosrdný, láskavý, zhovievavý,
veľmi milostivý a verný“ (Ex 34,6). Jeho
nesmierna láska ovládala hnev. Rozhorčenie
a prísnosť ukázal vždy až po mnohých
zreteľných prejavoch súcitu a trpezlivosti. Aj
dnes je Boh voči nám milostivý a trpezlivý
ako k svojim deťom. Nezabúdajme, že nás
miluje, aj keď sme nehodní, sebeckí,
nerozumní a neposlušní. Nech je jeho láska
príkladom pre našu lásku voči deťom.
Zaumieňme si, že sa pred deťmi nenecháme
strhnúť hnevom. Keď uvidia, že svoju zlosť
dokážeme ovládať, naučia sa to aj ony.
Písmo hovorí: „Hnevajte sa, ale nehrešte.“
(Ef 4,26). Hnev je niekedy namieste, ale
nikdy by sme ho nemali nechať zájsť
priďaleko. Trest a spôsob nápravy treba
udeľovať rozumne a vždy by im mal
predchádzať prejav láskavej trpezlivosti.
Vnímajú vás vaše deti ako večne naštvaných
a frustrovaných rodičov, alebo by o vás
naopak povedali, že s nimi máte súcit a
trpezlivosť? Láska uprednostňuje miernosť.
Vládne emóciám a nedovolí, aby emócie
ovládali vás. Láska dáva prednosť dlhej
zápalnej šnúre pred okamžitou explóziou.
Ak aj vybuchnete, nebojte sa s pokorou
poprosiť o odpustenie, veď v stávke je tak
veľa! A navyše, rozhorčenie je kruté (porov.
Prís 27,4).
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1. čítanie: 1 Kr 17, 10-16
Žalm: Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Ant.: Chváľ, duša moja, Pána. alebo Aleluja.
2. čítanie: Hebr 9, 24-28
Evanjelium: Mk 12, 38-44 alebo Mk 12, 41-44
Krátke zamyslenie na evanjelium: V životopisoch
svätých sa možno často stretnúť s tým, že radikálnosť
evanjelia často znamenala niečo iné ako doslovne
pochopený význam textov Písma. Dá sa to asi vztiahnuť
na dnešný text. Je nepredstaviteľné, že by Ježiš nabádal opustené mamičky s malými deťmi,
aby hazardovali s nepatrným živobytím. Cieľ Ježišových slov leží inde. Kladie nám veľmi
osobnú otázku: "Do akej miery je naša kresťanstvo otázkou zaujímavých intelektuálnych
dišpút a do akej miery má vzťah k nášmu faktickému životu?" Ale táto otázka nie je jediná!
Ono to platí aj naopak. Spása nie je otázkou našich skvelých výkonov. Je otázkou Božieho
daru, ktorý sme prijali v Ježišovi. A tak možno ona vdova nebola ani tak výzvou pre
kresťanov, zvlášť pri zbierkach v kostole ... Ale je predznamenaním toho, čo chcel Ježiš pre
svoj ľud vykonať - vydať sám seba. Porozumejú učeníci Ježišovým slovám? A my?
Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

Rozdeľuje a izoluje. Oberá nás o sily a
zraňuje druhých. Vedie k nerozvážnym
činom, ktoré neskôr ľutujeme. Hnevom sa
takmer nikdy nič nepohne k lepšiemu a
poväčšine prinesie len ďalšie problémy. Ak
bojujete s hnevom, pýtajte sa sami seba,
prečo je to tak. Sú vaše očakávania
realistické? Hneváte sa na niekoho iného, a
pritom si vylievate zlosť na deťoch? Možno
máte bolestné spomienky z detstva na kruté
výbuchy hnevu vašich rodičov. Ale túto
bolesť predsa nemusíte prenášať ďalej na
vaše deti. Niekedy hnev pramení z hriechu
či pokrytectva. Často sa stáva, že sa na svoje
deti najviac hneváme, ak zlyhávajú v
rovnakých oblastiach ako my. Prehnané
reakcie na prístojné skutky či postoje, ktoré
sú nám osobne dôverne známe, nás však
nijako „nenapravia“ a deti iba frustrujú. V
takomto prípade môže pokorné vyznanie
poskytnúť účinnejšiu lekciu než prísny trest.
Keď deti cítia, že ich máte radi a viete si
priznať, že aj vy ste len človek, vaše rady a
usmernenia im dávajú väčší zmysel.

Trpezlivosť je vždy vítaná. Dáva ľudom viac
času popasovať sa so svojimi problémami.
Elegantne vyrieši konflikt a zabráni ďalším
ťažkostiam. Vnáša pokoj do vypätých
situácií. Neznamená bezbrehú toleranciu,
ktorá všetko kryje a dovolí, ale múdre
zhodnotenie situácie, vďaka ktorému
možno podniknúť správne kroky. Na
nerozvážnosť a vzdor musia rodičia
reagovať Je však potrebné, aby dokázali
rozlišovať medzi ozajstnou vzburou a
detinskou nerozvážnosťou. Naše deti
nerozmýšľajú ako my. Prečo teda
očakávame, že budú konať ako my? Musíme
brať do úvahy okolnosti, ich vek a celkovú
zrelosť. A tak nech vo vás láska upokojí
ničivé výbuchy hnevu, aby ste svoje deti
mohli formovať a viesť. Čím trpezlivejší ste
dnes, tým viac víťazstiev budete zajtra
oslavovať. 
„Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a
trpezlivo čaká...“ (Jk 5,7)

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Prvé zjavenie anjela

Vieme, že Panna Mária sa zjavila v roku

1917, teda koncom prvej svetovej vojny, v
časti Portugalska, ktorá patrí ku Fatime, v
údolí Cova da Iria. Slovo „Iria“ v gréčtine
znamená „mier, pokoj“, a tak samotné miesto
zjavenia v období vojny sa symbolicky volá -
Údolie mieru. S úlohou pripraviť zjavenia
svojej Matky, Boh najskôr vyslal posla z neba.
Určitým spôsobom pripravoval pastierikov na
posolstvo, ktoré im mala priniesť už čoskoro
Panna Mária. Tajomná osoba, ktorá sa
pastierikom zjavila na jar 1916 sa predstavila
tiež symbolicky ako anjel mieru a pri druhom
zjavení ako anjel strážny Portugalska. Podľa
starobylej cirkevnej tradície má každý národ
anjela, ktorý je poverený jeho zvláštnou
ochranou.  V celej  histórii Cirkvi to bolo po
prvýkrát, kedy sa anjel pri svojom zjavení
predstavil ako anjel strážny určitého národa.
Žiadne krajiny si ho však špeciálne
neuctievajú. Úcta k anjelovi strážnemu
Portugalska sa v tejto krajine rozšírila v
súvislosti so zjaveniami Panny Márie a celé
Portugalsko si tohto svojho anjela uctieva
záväznou spomienkou 10. júna.
Málo sa vie o zjaveniach anjela v roku 1915.
Vtedy Lucia, ktorá mala v tom čase iba 8
rokov, pásla ovce so svojimi kamarátkami na
pozemku v Cabeco, kde sa im dvakrát pri
modlitbe ruženca zjavil anjel. Videli ho ako
niečo priesvitné, čo sa vznáša vo vzduchu.
Deti nevedeli, čo to je. Lucia o tom chcela
mlčať, ale jej kamarátky to rozniesli po
dedine. Anjel vtedy nič nepovedal a po

ukončení modlitby sa vzdialil. Lucia na to
neskôr spomína, že možno sa tieto dve
zjavenia udiali preto, aby pochopila súhlas
anjela s modlitbou sv. ruženca a aj to, aby si
našla vhodnejšiu spoločnosť pri pasení oviec,
kde by sa mohla viac venovať modlitbe a
tichu. Predchádzajúce kamarátky boli príliš
hlučné a klebetné a posmievali sa jej. A práve
v tom čase začali naliehať jej bratranec
František a jeho sestra Hyacinta, že chcú pásť
ovečky s Luciou. A tak sa Lucia vzdala
spoločnosti ostatných dievčat a odvtedy pásla
ovečky s  Hyacintou a Františkom. 
Na jar v roku 1916 došlo k prvému zjaveniu
anjela týmto trom deťom. Jedného dňa, keď
pršalo, deti si hľadali chránené miesto na
svahu, aby sa mohli naobedovať a pomodliť
sa. Našli si malú jaskyňu, kde sa uchýlili. Zrazu
pri východe spozorovali, že sa k nim približuje
postava pripomínajúca anjela. Anjel podľa
detí vyzeral ako pekný mladík, priesvitný ako
krištáľ. Povedal im, aby sa ho nebáli a
predstavil sa ako anjel mieru. Lucia o tom
píše: „Pokľakol na zem, sklonil čelo až k zemi
a prikázal nám opakovať trikrát tieto slová:
«Ó, môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti,
dúfam v teba a milujem ťa! Prosím ťa za
odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba,
neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú
ťa.» Potom vstal a povedal: «Tak sa modlite.
Srdce Ježišovo a Márie vaše prosby
vypočujú.»“
František anjela videl, ale nepočul nič z toho,
čo anjel hovoril, a tak opakoval modlitbu iba
podľa toho ako ju recitovali dievčatá až sa ju
naučil naspamäť. Anjelove slová sa vryli tak
pevne do pamäti detí, že na nich už nikdy
nezabudli. Od tej doby trávili dlhý čas tým, že
hlboko sklonení opakovali túto modlitbu, až
niekedy zmorení únavou padali. Lucia
okamžite navrhla, aby o tom nikomu
nepovedali a tieto deti ju už poslúchli. 

(J. Jenčová)
Zdroj: Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy   
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Po rokoch

Dvaja mladí muži sa rozhodli študovať na

univerzite. Aby si na štúdium zarobili,
museli sa prebíjať cez mnohé ťažkosti a
problémy. Ich mzdy boli zúfalo nízke. Jeden
z nich dostal nápad. Zorganizujú recitál
významného klaviristu Paderewského.
Peniaze, ktoré tak získajú, použijú na
stravné a školné. Manažér tohto
vynikajúceho klaviristu žiadal ako záruku
dvetisíc dolárov. Študentov to neodradilo a
v príprave koncertu pokračovali. Aj keď sa
veľmi snažili, na svoje veľké sklamanie zistili,
že zisk je len 1600 dolárov.
Po koncerte študenti vyhľadali veľkého
umelca a povedali mu o svojej snahe i
výsledku. Odovzdali mu celý zisk 1600
dolárov a pridali k tomu dlžobný úpis na 400
dolárov s vysvetlením, že sa budú snažiť
túto sumu čím skôr získať a potom mu ju
hneď pošlú. 
„Nie“, povedal Paderewski, „bude to inak“.
Priamo pred nimi roztrhal dlžobný úpis na
kúsky, peniaze im vrátil a povedal:
„Nechajte si týchto 1600 dolárov. Zaplaťte
všetky svoje výdavky a každý z vás nech si zo
zostatku nechá 10 percent na štúdium.
Zvyšok mi potom pošlite.
Roky plynuli. Boli to úspešné roky hojnosti.
Paderewski sa stal poľským premiérom. Ale
potom prišla strašná vojna. Paderewski sa
snažil zo všetkých síl nasýtiť tisícky
hladujúcich poľských občanov. Na svete žil
len jeden človek, ktorý mu mohol pomôcť. A
nielen jemu, ale aj jeho ľudu. Vďaka jeho
ochote a odvahe vtedy začali prúdiť do

Poľska tisíce ton potravín, ktoré poľský
premiér rozdeľoval medzi svoj milovaný ľud.
Keď roky hladu pominuli, premiér
vycestoval do Paríža, aby sa poďakoval
Herbertovi Hooverovi za  pomoc, ktorú mu
poslal. „To je v poriadku, pán Paderewski,“
znela odpoveď pána Hoovera.
„Mimochodom, zrejme si nespomínate, ale
boli ste to práve vy, kto mi kedysi pomohol,
keď som bol študentom na univerzite a
nemal som peniaze.“

Dávajte podľa toho, koľko dostávate, aby to
Boh nezariadil tak, že budete dostávať
podľa toho, koľko dávate. Anonym

Dobré rady

Jeden chlapec mal prejsť každý večer cez

tmavý strašidelný dom. Niektorí z dospelých
sa mu snažili nejakým spôsobom pomôcť a
povzbudiť ho. Jeden vyriekol rôzne
zaklínadlá, aby vyhnal zlých duchov. Druhý
dal do najtmavšieho kúta svetlo. Ďalší vážne
povedal: „Dôveruj Bohu a buď statočný!“
Tieto rady boli síce dobré, ale boli to len
slová. Potom niekto súcitne povedal: Viem,
čo to je báť sa. Pôjdem s tebou a cez ten
dom prejdeme spolu.“

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý
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Tour de Czestochowa

Deň štvrtý – utorok - 07.07.2015

pokračovanie

Slávnostné fanfáry končia a začína hneď

svätá omša v poľskom jazyku. A tak
ostávame aj na svätej omši. V evanjeliu
podľa Jána sa čítala časť, kedy Ježiš sám o
sebe hovorí: „Ja som chlieb života!“ V homílii
kňaz rozdelil vtedajších poslucháčov týchto
Ježišových slov do troch kategórií. Prvá
kategória boli tí, ktorí počuli ale vôbec
nechápali. Druhá kategória boli tí, ktorí
chápali ale neverili. A tretia kategória boli tí,
ktorí uverili. Vyzval nás, nech si každý vo
svojom srdci odpovie na otázku: „A do ktorej
kategórie patrím ja?“ po svätej omši sa
vraciame späť na hotel a tam ešte všetci
spia. Janík so Zuzkou odišli do Lidl-u
zabezpečiť raňajky a nájsť obchod a
opravovňu na rowery (bicykle po poľsky). Ja
som si za ten čas dokončil rannú duchovnú
hygienu a začal chystať raňajky. Došli Janík so
Zuzkou a dokončujeme raňajky. Chlapci
postupne vstávajú. Posledný raňajkujúci
odchádza o 10:40. Do 13:45 máme voľný
program a o 14:30 máme svätú omšu. Po nej
spoločný obed a prehliadka areálu. Chlapci
tento voľný čas využívajú rôzne. Niektorí idú
na prechádzku po meste, iní sa dohodli s o.
Marekom na svätej spovedi a ja so Zuzkou
(Janíkovi sa ozvalo koleno, že potrebuje dlhší
čas na regeneráciu, tak idem namiesto
neho), Jakubom a Marekom Kurucom (tomu
sa tesne pred príchodom na Jasnú Horu
zablokovala zadná prehadzovačka/musel
stále krútiť) nakladáme bicykle na strechu a
ideme do sklepu rowerovho. Na Jakubovom
bicykli potrebujeme vymeniť držiak na zadnú
prehadzovačku a na Marekovom buď
oprava, čo je dosť časovo náročná, alebo
vymeniť celé zadné koleso. V jednej predajni

nám povedali, že bicykle budú hotové
najskôr za tri dni. Pre nás to neprichádza do
úvahy, lebo zajtra ráno odchádzame. V
druhej predajni nám povedali, že ani naše
bicykle nezoberú toľko majú práce, ale
odporučili nám tretiu predajňu. Tu sme
vybavení tak na 50%. Našli na Jakubov
bicykel držiak, hneď ho aj založili a vyskúšali.
Je to v poriadku. Vraciame sa do druhej
predajne a tu kupujeme pre Mareka celé
zadné koleso. Čas je už veľmi pokročilí.
Ponáhľame sa, aby sme stihli ešte odložiť
bicykle, prezliecť sa a bežať na svätú omšu,
ktorú máme priamo v presbytériu pod
milostivým obrazom Panny Márie
Czestochowskej. Úžasné požehnanie.
Ďakujem Ti Pane. Omše sú tu krátke, lebo
každú polhodinu tu má niekto iný omšu.
Nám bola udelená milosť, že po nás ďalší išli
až o hodinu, a tak sa nemusíme vôbec
ponáhľať. Prichádzame do sakrestie a tam
nás čaká milé prekvapenie. Víta nás
bohoslovec v slovenskom jazyku Juraj Tirpák,
rodák z Vranova nad Topľou. Otec Marek ho
poprosil, aby nám namiesto homílie v
krátkosti povedal históriu obrazu. Potom
sme mali prosby, ktoré sme priniesli so
sebou. Prijímame Obojakým spôsobom –
Telo a Krv. Po skončení svätej omše si
dávame spoločné foto pod milostivým
obrazom. A kým vyjdeme z areálu Jasnej
Hory robíme si malú prechádzku po
ostatných chrámoch. Hneď vedľa hlavného
chrámu po pravej strane (pravdepodobne
majú spoločnú jednu stenu) je obrovský
chrám zasvätený Sv. Archanjelovi Michalovi.
Na bočnej ľavej strane sú samé kaplnky.
Spomeniem iba niektoré – kaplnka Božského
srdca Ježišovho, Sv. Pavla Pustovníka, atď. Na
chóre sú dva obrovské organy. Jeden v prvej
lodi na boku a druhý ešte väčší celkom vzadu
druhej lodi. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Toth)



vv čAsEčAsE oDoD 09.11.2015 09.11.2015 DoDo 15.11.201515.11.2015

Upratovanie kostola: Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň už prosíme nasledujúce rodiny: rod. Fenikovu - čemernianska ul.,

rod. Lapunikovu, rod. Lehetovu - Kvetná ul. Upratuje sa v sobotu ráno o 800.

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 15.11. – 21.11. vedie modlitby pred sv.
omšami p. Mária vasiľová - sadová ul.

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede bude pobožnosť sv. ruženca o 1430 v našom novom
kostole.  

Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu klasicky o 1330 v pastoračnom centre.

Modlitba sv. ruženca za utečencov…: V rámci nášho príspevku modlitby k aktuálnym svetovým
témam budeme sa vždy v pondelok modliť sv. ruženec pred sv. omšou na úmysly za utečencov,
prenasledovaných kresťanov a pokoj a mier vo svete. 

Rozpis lektorov:
33. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Ľ. Gazdu, 10.00 hod. - rod. P. Bindasa, 18.30
hod. - rod. onderkova. 

Predmanželské ohlášky:
1. Marián Bíž, syn Štefana a Márie rod. Lačnej z Čemerného a Veronika
Sentivanová, dcéra Jozefa a Jaroslavy rod. Hroncovej zo Stakčínskej Roztoky - 1.,2. a 3x.
2. Tomáš Ragančík, syn Miroslava a Viery rod. Dančovej z Vranova - Severu a Martina
Nováková, dcéra Martina a Marcely rod. Tkáčovej z Čemerného - 1x.

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 09.11.201509.11.2015
Výročie posviacky Lateránskej
baziliky (sviatok)

sv. omša: 630 (K)

sv. omša: 1800 (T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU ToRoKToRoK 10.11.201510.11.2015
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa
Cirkvi (spomienka) 

sv. omša: 630 (T)

ss TREDATREDA 11.11.201511.11.2015
Sv. Martina z Tours, biskupa
(spomienka)

sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (K) detská

ŠŠ TvRToKTvRToK 12.11.201512.11.2015
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
(spomienka)  

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

sv. omša: 1800 (T+K) 

PP iAToKiAToK 13.11.201513.11.2015 sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (K) mládežnícka

ss oBoTAoBoTA 14.11.201514.11.2015 sv. omša: 1800 (T) 

NN EDEĽAEDEĽA 15.11.201515.11.2015

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

sv. omša: 800 (K) 

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

„Myšlienka na smrť nech vás podnecuje vážiť si čas mladosti ako čas milosti a poslania.
Každá pravá láska vyzrieva v modlitbe. V nej sa stáva hlbšou, vážnejšou, úplnejšou.“ 

(JÁN PAVOL II.)


