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Jeho milosrdenstvo je večné -

2. časť Misericordiae vultus

Pápež František (pF) v článkoch 7 - 13

predstavuje milosrdenstvo s jeho kritériami,
ako ich zachytáva Sväté písmo. V Starom
zákone je to Žalm 136, ktorý rozpráva o
dejinách Božích zjavení. Pre Židov sa stal
tento Žalm jeden z najdôležitejších prvkov
liturgických sviatkov. Pán Ježiš sa tento „veľký
hallel“ modlil pri Poslednej večeri. Tento
refrén by sa mal stať súčasťou aj našich
každodenných modlitieb: „Jeho
milosrdenstvo je večné.“ „Boh je láska“ ako
hovorí apoštol Ján. Všetko v ňom hovorí o
milosrdenstve. Nič v ňom nie je bez súcitu. pF
sám hovorí o sebe ako ostal fascinovaný
výrazom miserando atque eligendo, ktorý si
vzal za svoje motto. Ide o udalosť, keď Ježiš
sa pozrel milosrdne na Matúša a vyvolil si
ho. Pokračuje podobenstvami, ktoré sú
zrkadlom milosrdenstva a obsahujú hlboké
ponaučenia pre každého z nás. Sme povolaní
žiť milosrdenstvo, pretože najprv bolo
milosrdenstvo preukázané voči nám.
Odpustenie urážok sa stáva tým najjasnejším
prejavom milosrdnej lásky a pre nás
kresťanov je imperatívom, na ktorý
nesmieme zabúdať. Odpustenie je
nástrojom, ktorý sme dostali do svojich
krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca.

Je zrejme, že milosrdenstvo je vo Svätom
písme kľúčovým slovom, ktoré označuje
konanie Boha voči nám. Je nosným pilierom
života Cirkvi. Jej dôveryhodnosť vedie cez
milosrdnú a súcitnú lásku. Možno sme už
dlho zabúdali ukazovať a žiť cestu
milosrdenstva. Samotné slovo odpustenie sa
vytráca z našich životov. pF hovorí, že je čas
vrátiť sa k tomu, čo je podstatné, aby sme na
seba vzali slabosti a ťažkosti našich bratov. V
11. článku sa pF venuje učeniu Sv. Jána Pavla
II., ktorý poukázal na to, že v dnešnej kultúre
sa zabúda na tému milosrdenstva. Jeho
učenie je dnes aktuálnejšie ako kedykoľvek
predtým a zaslúži si, aby sme ho v tomto
Svätom roku oživili. Cirkev má poslanie
ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktoré je
pulzujúcim srdcom evanjelia a skrze ktoré má
evanjelium dospieť k srdcu a mysli každého
človeka. Je pre ňu rozhodujúce, aby v praxi
žila milosrdenstvo a osobne o ňom svedčila.
Preto tam, kde sa Cirkev nachádza, tam musí
byť zjavené Otcovo milosrdenstvo. V našich
farnostiach, spoločenstvách, rodinách,
skrátka všade tam, kde sú kresťania, má mať
každý možnosť nájsť oázu milosrdenstva.
Mottom Svätého roku je: milosrdní ako Otec.
Aby sme dokázali byť milosrdní, musíme
najskôr počúvať Božie slovo. To znamená,
nanovo objaviť hodnotu rozjímania v tichosti
o Slove, ktoré k nám hovorí. Môžeme začať
už dnes ...

(spracoval Marek Kunder)
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Láska je úžasná

Každé dieťa je jedinečné. Je jedinečné od

samého začiatku. Napriek tomu, že životy detí
ovplyvňuje prostredie a výchova, jedinečnosť,
ktorá je v nich zakorenená, odráža geniálny a
vopred pripravený plán. Každá ich špecifická
vlastnosť nesie pečať Božieho zámeru. V
Božích rukách je nielen určenie pohlavia, čísla
topánok a farby očí. Jeho genialita je zapísaná
aj v spleti osobnostných čŕt, výnimočných
vlastností a prejavov správania, ba dokonca aj
to, či má dieťa tendenciu energicky
vyštartovať alebo radšej opatrne vyčkáva. On
určuje, čomu bude v živote dávať prednosť a
aké bude mať záľuby. Boh má s každým
človekom svoj zámer. Chce, aby sa jeho sila,
kreativita a obraz určitým spôsobom odrážali
v každučkej duši. Ak dopustí, že sa niekto
narodí so zdravotnými problémami, aj to má
slúžiť na dobré. Jeho moc sa často prejavuje v
slabých. A v príbuzných chorého buduje
pevný charakter a súcit. Vaše deti sú povolané
konať dobro. Je dobré pýtať sa aké sú? V čom
sú jedinečné? V čom sú dobré? Čo v nich
treba objaviť a podporovať? Chlapci
potrebujú zažiť dobrodružstvo a budovať v
sebe odvahu, aby z nich boli raz zodpovední

muži. Dievčatá zas treba nežne uistiť o ich
kráse a viesť k tomu, aby vo vzťahoch neboli
sebecké. Prvorodené deti si možno rozumejú
viac s dospelými a budú dobrými vodcami,
druhorodené môžu byť súťaživejšie a
najmladšie nezávislejšie, ale všetky treba
vychovávať ku konaniu dobra. Každé môže
mať nadanie a vzťah ku niečomu inému. Ich
vzácne osobitné vlastnosti treba podporovať
a vedieť oceniť. Tiež je dôležité zistiť, aký
spôsob komunikácie a prejavov náklonnosti
deťom vyhovuje. Každé by ste mali ľúbiť
rovnako, no nie rovnakým spôsobom.
Niektoré túži po dotyku, niektoré si vyžaduje
čas alebo pozornosť. Iné poteší pochvala,
služba alebo darček. Byť milujúcim rodičom
znamená objavovať a viesť. Počúvať a všímať
si, o čom dieťa premýšľa, sníva a ako dozrieva.
Rozlišovať medzi chvíľkovými rozmarmi a
trvalým nadaním. Spoznať jeho návyky,
bojovať spolu s ním proti jeho slabostiam a
podporovať jeho silné stránky. Nevnucovať
mu vlastné predstavy o jeho živote. Nenútiť
dieťa stať sa iným človekom, než akým ho
chce Boh mať. Polievať a pestovať semienka,
ktoré do neho Boh zasial. Iba tak dieťa
dozrieva a rastie s pocitom istoty, že má byť
také, aké je. Poďakujte Bohu za to, ako vaše
deti stvoril. Ak viete, ktorý spôsob dávania a
prijímania lásky komu vyhovuje, nájdite si čas,
aby ste im takýmto spôsobom ukázali, že ich
milujete.                            (Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Jer 33, 14-16
Žalm: Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14
Ant.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
2. čítanie: 1 Sol 3, 12 – 4, 2
Evanjelium: Lk 21, 25-28. 34-36
Krátke zamyslenie na evanjelium: Možno až
neuveriteľne blízko sú v liturgii kladené vedľa seba
začiatok Ježišovho vstupu do sveta a koniec vekov.
Slávenie Vianoc, na ktoré sa pripravujeme, je
pripomienkou začiatku Ježišovej záchrany. Jeho druhý príchod je synonymum ukončenie
sveta. Obe skutočnosti spolu úzko súvisia! Ježiš prišiel preto, aby každý človek mohol prísť
k Bohu na konci svojej púti! Ba čo viac, aby celý svet mohol cez všetky zasiahnutí zlom byť
premenený k oslave Božej. Ježiš nepotrebuje ľudí vydesiť. Ale túži ukázať, ako zásadné veci
sa pod rúškom obyčajného všedného života odohrávajú. Každý život je významný, každá
udalosť dejín hrá úlohu. Beda tým, ktorí sú ľahostajní, ale rovnako tak beda tým, ktorí sú
zmietaní kdejakými "úkazmi", ktoré počas dejín nastanú, či vymýšľajú všelijaké konšpiračné
teórie. Strach sám o sebe nie je dobrý radca.
Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Náhoda?

Raz neskoro večer sedel istý profesor za

svojím stolom a pripravoval sa na zajtrajšiu
prednášku. Prehrabával sa v papieroch a
pošte, ktorú mu priniesla domáca. Všetko
zbytočné vyhadzoval do koša... Jeho
pozornosť upútal časopis, ktorý dokonca ani
nebol adresovaný jemu, ale poštár ho
omylom zamiešal medzi jeho poštu. Článok
na titulku mal nadpis: Misia Kongo.
Profesor ho začal letmo čítať. Zrazu ho
zaujali slová: „Potreba misie v Kongu je
naozaj veľká. Nemáme nikoho, kto by
pracoval v severnej provincii Gabonu v
strede Konga. Mojou modlitbou pri písaní
tohto článku je, aby Boh svojím Duchom
zapôsobil na človeka, ktorého si vopred
vyhliadol a povolal pracovať na tomto

mieste. Bude to pre nás vzácna pomoc.“
Profesor zavrel časopis a do svojho denníka
si napísal: „Moje hľadanie sa skončilo.“
Rozhodol sa, že pôjde do Konga.
Meno profesora bol Albert Schweitzer. Ten
krátky článok ukrytý v časopise a
adresovaný niekomu úplne inému, sa
zhodou okolností dostal do Schweitzerovej
schránky. Domáca ho s poštou položila na
profesorov stôl. On si „náhodou“ všimol
nadpis, ktorý ho hneď upútal.
Dr. Albert Schweitzer sa stal jednou z
významnejších osobností 20.storočia. Jeho
dielo je v histórii ľudstva takmer
neprekonateľné. Bola to náhoda? Nie. Bola
to Božia prozreteľnosť.

Ak medzi nami a Bohom je tisíc krokov, Boh
urobí všetky, okrem jedného. Ten posledný
nechá na nás. Rozhodnúť sa musíme my
sami.

Max Lucado
(Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Život je zaujímavý
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Adventná abeceda

Anjel je Boží posol. Boh stvoril anjelov, aby
oslavovali jeho velebu a preukazovali mu
rôzne služby. Boh aj každému človekovi
posiela na pomoc anjela strážcu, ktorý nás
chráni od zlého a vedie nás k dobrému.
Advent je cudzie slovo. Znamená prichádzať.
Pripomína čas čakania na príchod Ježiša
Krista.
Adventný veniec patrí k najznámejším
adventným symbolom. Kruh je symbolom
nekonečnej lásky Boha, ktorý nám daroval
svojho Syna Ježiša. Štyri sviečky sú symbolom
štyroch týždňov očakávania sviatku
Narodenia Pána. 
Betlehem je mesto, ktoré v preklade
znamená „dom chleba“. V ňom sa narodil Pán
Ježiš.
Boh je našim Pánom a nekonečne miluje
každého človeka.
Baránok a ovečky sprevádzali pastierov, keď
sa prišli pokloniť malému Ježišovi. Baránok
bol najčastejším obetným zvieraťom.
Baránok je symbolom trpezlivosti a
miernosti. 
Cesta spája ľudí. Cesta slúži na to, aby sa po
nej kráčalo. V advente spievajme: Príde
Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme.
Cirkev je spoločenstvom veriacich, tých, ktorí
sú pokrstení. 
Darčeky dávame tým, ktorých máme radi. V
čase Adventu sa snažíme vidieť potreby
našich blížnych, aby pocítili našu lásku. Jeden
z najväčších darov je modlitba za nich.
Dom je trvanlivá stavba. Býva v ňom rodina.
Okrem bežných domov je i dom Boží a tým je
kostol, chrám, katedrála. Domom Božím je
však i každý človek, v ktorom prebýva Boh.
Dávidov syn je obľúbené pomenovanie
Mesiáša. V rodokmeni Pán Ježiša vidíme, že
jeho prapredkom je kráľ Dávid. Preto aj vo
vianočných piesňach spievame „Narodil sa
Kristus Pán, veseľme sa... Z života čistého, z
rodu kráľovského, Kristus, Pán, narodil sa.“

Evanjelium označuje kresťanský text, ktorý
opisuje život a učenie Ježiša Krista. V ňom sa
dozvedáme všetko o tom, ako žil Ježiš na zemi
a čo učil. 
Emanuel je meno Ježiša a znamená: „Boh je s
nami.“ Ak milujeme Ježiša, Boh je s nami,
lebo Ježiš je Božím Synom. 
Eucharistia je živý Pán Ježiš pod spôsobom
chleba a vína. To slovo znamená
vďakyvzdávanie. Vďaka Eucharistii môžeme
mať Vianoce každý deň.
Farba pre advent je fialová. Symbolizuje
pokánie a prípravu na veľké sviatky. Vianočné
sviatky sa slávia v bielej alebo zlatej farbe. Je
to farba radosti, veľkej slávnosti a
dôstojnosti.
František žil v meste Assisi. Túžil, aby ľudia
lepšie pochopili príchod Ježiša na svet a preto
im to chcel i znázorniť. S pomocou dobrých
ľudí pripravili jaskyňu, slamu, živé zvieratá a
postavy Panny Márie, Jozefa, pastierov. Sám
sv. František prišiel a položil do jaslí sošku
malého Ježiša. Od tohto času sa v čase
Vianoc pripravujú betlehemy v kostole a
našich domácnostiach, pri ktorých sa
môžeme každý deň modliť a spievať vianočné
piesne.
Glória zaspievali anjeli pri narodení Ježiška:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“ My tento chválospev
spievame pri. omši v nedeľu a vo sviatok.
Počas adventu však nie.
Gabriel je meno jedného z archanjelov a
znamená: Boh je silný. On zvestoval Panne
Márii, že počne z Ducha Svätého a porodí
Ježiša. Preto počas Adventu často počujeme v
piesňach toto meno. Okrem toho sa každý
deň ráno, na obed a večer modlíme Anjel
Pána...
Galilea je kraj vo Svätej zemi. Z tohto kraja
putovali sv. Jozef a Panna Mária, keď sa šli dať
zapísať do Betlehema. V Galilei bolo
mestečko Nazaret, tam sa usadili a preto
Ježiša volali v dospelosti Ježiš Nazaretský.
Zdroj: dkuspis.sk, spracovala Dominika Čechová
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Prvé zjavenie Panny

Márie - pokračovanie

Už vieme, že na pravé poludnie prerušil

hru detí jasný záblesk. Zľakli sa, pretože sa
báli búrok, s prekvapením však zistili, že na
oblohe nevidno ani mráčika. Nebo bolo
celkom čisté a jasné, neopísateľne modré.
Deti nechceli riskovať a začali zháňať stádo,
aby sa vydali domov. Keď zostupovali zo
svahu, videli nový blesk a ten ich prinútil
zastaviť. Zastavili sa neďaleko veľkého duba,
ktorý tam stojí dodnes a je skutočným
pamätníkom zjavení. Len pár metrov od
neho sa nachádzal menší dub, tzv. ilex,  kde
dnes stojí Kaplnka zjavenia. A práve nad ním
uvideli ako to opísala Lucia: „Pani, oblečenú
v bielom šate, jasnejšiu viac než slnko,
žiariacu svetlom, priezračnejšiu a jasnejšiu
ako krištáľový pohár plný priezračnej vody.“
Deti inštinktívne cúvli. Strach však mali
podľa Lucie z bleskov a hromov. Deti si akosi
hneď uvedomili, že tá Pani je Panna Mária a
postupne pocítili pokoj a radosť. 
Lucia sa ako prvá spýtala: „Kto ste, Pani, a
odkiaľ prichádzate?“
A Pani jej odpovedala: „Prichádzam z neba.“
Luciina ďalšia otázka znela: „Prídem aj ja do
neba?“
A Pani jej povedala: „Áno, prídeš aj ty do
neba.“
„A Hyacinta?“ „Áno, aj ona.“
„A František?“ „Príde aj on, ale musí sa
pomodliť ešte veľa ružencov.“
Lucia sa ešte opýtala, či sú v nebi aj jej dve

priateľky, ktoré nedávno zomreli. Panna
Mária odpovedala, že Mária das Neves je v
nebi, ale Amália bude do konca sveta v
očistci.
Lucia sa ďalej pýtala: „A čo od nás chcete?“
A Pani jej odpovedala: „Chcem, aby ste vždy
13. prichádzali na toto miesto, šesť
mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo
chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili.“
Potom sa ich ešte opýtala: „Chcete sa
obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia,
ktoré na vás zošle, na zmierenie za hriechy,
ktorými je urážaný a ako prosbu za
obrátenie hriešnikov?“ Deti odpovedali:
„Áno, chceme.“
„Budete teda musieť veľa trpieť, ale milosť
Božia vás bude posilňovať.“
Potom deti zalialo silné svetlo, odraz lúčov,
ktoré vychádzali z rúk Panny Márie. To
svetlo ich preniklo do hlbín duše, takže sa
uvideli v Bohu, ktorý bol tým svetlom,
omnoho jasnejšie, akoby sa mohli vidieť v
najlepšom zrkadle. Padli na kolená a modlili
sa.
Po niekoľkých okamihoch Panna Mária
dodala: „Modlite sa každý deň ruženec, aby
ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“ Aj tu
je zjavné, že Boh ponúkol ľuďom pomoc
skrze Pannu Máriu a to práve cez svätý
ruženec.
Potom sa Panna Mária začala vznášať
smerom na východ, až zmizla. Svetlo, ktoré
ju obklopovalo si razilo cestu medzi
hviezdami, preto deti niekoľkokrát povedali,
že videli otvorené nebo. 
Keď sa zjavenie skončilo a deti prišli domov,
nastali pre nich ťažké časy. Bol to začiatok
veľkého ponižovania, vysmievania a
vyhrážania, ktoré doľahli na deti a ich
rodiny. Bol to začiatok utrpenia, ktoré im
predpovedala Panna Mária.

(J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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Tour de Czestochowa

Deň piaty – streda – 08. 07. 2015 -
pokračovanie

Prvú desaťminútovú prestávku máme o

09:55 až po 43 kilometroch. 10:05
pokračujeme ďalej. Po pár kilometroch
vychádza slniečko a teplota začína stúpať.
Nie je to až také zlé. Teplomer ukazuje
26,8°C. Po šesťdesiatich kilometrov začína
pršať. Ale iba veľmi krátko. Druhú zastávku
si robíme na motoreste Cezar (na tom istom
mieste, kde sme obedovali na ceste do
Czestochowej. Čas 11:13 hod. Za sebou už
máme 70 km. Dnu ešte nevchádzame,
sedíme vonku na lavičkách a čakáme na
dievčatá. Tie sú momentálne mimo dosah
vysielačky, a tak stále hliadkujeme cestu
pred motorestom, aby neprešli okolo nás
ďalej. Za chvíľu prichádzajú aj so suchým
obedom, ktorí pre nás zakúpili v jednom
potravinárskom obchodnom centre. Každý
má po tri buchty z lístkového cesta.
Zapíjame obed vodou a o 12:05 sadáme na
bicykle a pokračujeme ďalej. Dnes nám
cesta ide neobyčajne rýchlo. Je 15:00 a my
vchádzame do Krakowa a za 25 minút sme
už na ubytovni v Ľagewnikoch. Dnes sme
ubehli 143,57 km s priemernou rýchlosťou
26 km/hod. za čas 5 hodín a 31 minút.
Maximálna teplota bola 27,5°C. Do večera
máme voľný program. Tí, čo s nami neboli
minulý rok na cyklotúre v Krakowe, odišli do
Sanktuária Svätého Jána Pavla II, aby aj oni
videli to úžasné dielo postavené na chválu
Boha. Aj oni dopadli tak ako my pred rokom.
Na spiatočnej ceste ich chytil dážď, tak kým
prišli na ubytovňu, poriadne zmokli. Prijali
to v pohode. Veď Pán Boh za nás hriešnikov
príjme aj takú malú obetu. A obety za to akí
sme, nie je nikdy dosť. Zapadám s

dievčatami do kuchyne a chystáme najprv
neskorý teplý obed. Francúzska polievka a
druhý chod je zemiaková kaša so slaninkou.
Na večeru si chlapci vybrali baby guláš – čiže
krupicovú kašu. Keďže máme dosť času
plánujeme cestu späť. Pôjdeme okolo
Wieliczky. Je tam síce 13 kopcov a
poriadnych, ale tie majú zo strany od
Krakowa klesajúcu tendenciu, to znamená,
že každý ďalší kopec v poradí je stále nižší,
čo by mohlo prispieť k nášmu rýchlejšiemu
napredovaniu. Uvažujeme aj o tom, či
nezájdeme priamo do Wieliczky do soľnej
bane. Je to dvojkilometrová zachádzka, čo
nie je až tak veľa. Je tu aj niekoľko proti
návrhov. Ako dlho budeme čakať, kým sa
dostaneme dnu? A aká je dlhá prechádzka
baňou? O koľko hodín predĺžime našu
cyklotúru a stiháme ešte za bieleho dňa
prísť do Nowého Saczu? Viem, že keď som
tam bol poslednýkrát s autobusom s o.
Marekom, tak sme čakali na vstup skoro dve
hodiny. A to sme mali všetko dopredu
vybavené. Teraz takto neohlásení?! No
neviem. Prechádzka po soľnej bani trvala
(ak ma pamäť neklame) skoro 2 hodiny,
možno aj viac. Takže celé dopoludnie. Ešte
stále sme nad touto cestou uvažovali, ale
keď nám niektorí členovia cykloklubu
povedali, že majú klaustrofóbiu (strach z
uzatvorených priestorov), tak sme od
návštevy Wieliczky upustili. Nebolo by to
fér, aby sme išli dole a oni nás hore čakali
niekoľko hodín. Sme jeden tím, jedny pľúca,
jedno srdce a tak to aj zostane. Po druhej
večeri máme voľný program. Chlapcom sa
ešte nechce späť, tak si rozprávajú svoje
zážitky. Dievčatá nám pripravili ešte jedno
prekvapenie. Kúpili červený melón a
porezali ho na kocky. Takto nám spríjemnili
večerné posedenie.  O desiatej večer rušíme
zábavu a ideme späť. 

(Peter Tóth)



vv čAsEčAsE odod 30.11.2015 30.11.2015 dodo 06.12.201506.12.2015
Upratovanie kostola: Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň už prosíme nasledujúce rodiny: rod. Križanekovu - sadová ul., rod.
Kopaničákovu - Makovická ul., rod. Lapkovu - sadová ul. Upratuje sa v sobotu po rannej sv.

omši o 900.
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 6.12. – 12.12. vedie modlitby pred sv.
omšami p. Helena sabolová.

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.
sv. spoveď: Keďže je prvopiatkový týždeň, bude možnosť sv. spovede každý deň od pondelka

do piatku 1,5 hod. pred večernými sv. omšami, čiže od 1630. Pri ranných sv. omšiach podľa
potreby. 

sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 800 ráno. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 
Úcta k bl. sr. Zdenke: Teraz v novembri vychádza úcta k bl. sr. Zdenke na sviatok sv. Ondreja,
patróna našej diecézy. Liturgicky má tento sviatok prednosť, ale my sa budeme venovať v
príhovore práve bl. sr. Zdenke ako aj po sv. omši v rámci klasickej adorácie budú najprv litánie
k bl. sr. Zdenke ako aj iné texty. 
slávnosť sv. Mikuláša: 6. decembra je priamo v nedeľu, ale my slávnosť sv. Mikuláša budeme
mať v predvečer jeho spomienky, t.j. v sobotu po večernej sv. omši. Pozývam vás všetkých a
zvlášť deti.
deň otvorených dverí: Cirkevné gymnázium vo Vranove pozýva všetkých deviatakov na deň

otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 4.12. o 800. Čaká vás veľa prezentácií školy
a aktivít až po obed a mikulášske prekvapenie. Viac informácií je na plagáte na nástenke. 
Rozpis lektorov:
2. adventná nedeľa: 8.00 hod. - rod. J. sabola, 10.00 hod. - rod. dzurovčinova, 18.30 hod. -
rod. Nutárova. 

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 30.11.2015 30.11.2015 dodo 06.12.201506.12.2015

PPoNdELoKoNdELoK 30.11.201530.11.2015
Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)
Úcta k bl. sr. Zdenke

sv. omša: 1800 (T+K) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU ToRoKToRoK 01.12.201501.12.2015 sv. omša: 630 (T)

ss TREdATREdA 02.12.201502.12.2015 sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ TvRToKTvRToK 03.12.201503.12.2015
Sv. Františka Xaverského, kňaza
(spomienka)  

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

sv. omša: 1800 (T+K) 

PP iAToKiAToK 04.12.201504.12.2015
1. piatok v mesiaci k úcte BSJ 

sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (K) mládežnícka 

ss oboTAoboTA 05.12.201505.12.2015 sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1800 (K) 

Slávnosť sv. Mikuláša: 1845

NN EdEľAEdEľA 06.12.201506.12.2015

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1000 (K) 

Pietna spomienka: 1430(na kapl. Martina)

sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Nič sa nedeje, čo Všemohúci nechce, aby sa dialo; buď tým, že toto dianie dopustí,
alebo že tak učiní sám.“ (Svätý Augustín)


