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S rodinou pri Bohu

Pred istým časom som riešil vo svojej mysli

jeden zaujímavý problém, keď som si
uvedomoval, že dávame Sv. Rodinu za vzor
všetkým rodinám a vo Sv. Písme sa spomína,
ako boli s dvanásťročným Ježišom v chráme a
sa im stratil. (Trošku som o tom rozprával aj
na jednej detskej sv. omši.) Pomyslel som si:
"no, žiadna sláva". Sú dvaja rodičia, majú iba
jedno dieťa a aj to stratia. Keby ich mali napr.
štyri - päť, tak pochopím, že sa jedno stratí.
Ale dvaja rodičia neustrážia jedno dieťa?
Bolo to pre mňa dosť ťažké pochopiť. Až som
natrafil na jedno vysvetlenie, ako sa mohlo
stať, že ho tri dni hľadali a pritom ostal v
Jeruzaleme v chráme. Asi už vieme, že Židia
mali povinnosť každoročne putovať do
jeruzalemského chrámu a ak ich deti už
dosahovali vek dvanásť rokov, tak mohli
brávať aj ich. No a tak Ježiša zobrali po
prvýkrát. Lenže oni mali zvyk putovať do
alebo z Jeruzalema v istom systéme: najprv
deti, potom ženy a na konci muži. Vo  Sv.
Písme sa hovorí o tom, že „Jeho rodičia

chodievali každý rok do Jeruzalema na

veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov,

tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď

sa dni slávností skončili a oni sa vracali

domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo

jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v

sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi

príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa

teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po

troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi

učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.” (Lk
2,41-46) Čiže sa nazdávali, že je Ježiš v
sprievode napr. Jozef si myslel, že Ježiš je pri
Márii alebo pri deťoch, Mária si myslela, že
Ježiš je pri Jozefovi alebo pri deťoch a Ježiš
nebol ani tu a ani tu. A keď už bolo potrebné
sa pripraviť na nocľah, tak ho hľadali a
nenašli. A tak máme deň cesty od
Jeruzalema, deň cesty naspäť a na tretí deň
ho našli. Je úplne jasné, že Ježiš ich čakal pri
svojom Otcovi - v chráme. Toto je
obdivuhodné. A toto ma najviac zaujalo. A
tak v závere tejto úvahy chcem ponúknuť
pohľad, ktorý ma fascinuje: ak zblúdime na
našej ceste, ak sa nám narúšajú vzťahy v
rodine, ak sa akoby stratíme vo svojom
živote, či vo svojej rodine, práve vtedy sa
vráťme a buďme pri Bohu. Presne tak ako
Ježiš: ak sa stratil, čakal v chráme. Neblúdil
kade-tade, ale čakal v chráme - pri Bohu, pri
svojom Otcovi. A Panna Mária s Jozefom ako
jeho rodičia, tiež išli do chrámu. Od Boha
najskôr načerpáme inšpiráciu a radu ako
ďalej vo svojom živote, vo svojej rodine, so
svojimi rodinnými príslušníkmi. A je super, že
je to tak. 

(Marek Kunder)
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Láska opatruje

Tí, ktorí si myslia, že láska otcov má svoje

limity len preto, že sú chlapi, vychádzajú skôr
zo zaužívaných stereotypov než zo skutočnej
reality či bohatstva Svätého písma. Aj muži
dokážu vrúcne a obetavo ľúbiť svoje deti.
Avšak, materinská láska je nepochybne
nenahraditeľná a nesmierne vzácna. Keď
Dávid hľadal vhodné prirovnanie, aby opísal,
ako sa človek cíti, keď prežíva úplný pokoj,
predstavil si seba ako malé dieťa, ktoré
odpočíva pri svojej mame (porov. Ž 131, 2).
Keď Izaiáš predpovedal, ako izraelský národ
po návrate z vyhnanstva znovu nadobudne
svoju zašlú slávu, čistú radosť a spokojnosť
prirovnal pocitu dieťaťa, ktoré matka nakŕmi,
a potom bude nosiť v náručí a láskať na
kolenách (porov. Iz 66, 12). Tieto prirovnania
sa najlepšie dajú vystihnúť slovom opatera.
Tá totiž nepomenúva len akýsi abstraktný cit
lásky, ale čosi oveľa konkrétnejšie: „lásku,
ktorá hreje“. Predstavme si uzimeného,
hladného, ustráchaného novonarodeného
človiečika, ktorého vložia do maminej
láskyplnej náruče, a ona si svoje bezmocné
dieťa nežne pritúli a zohrieva. Kŕmi ho a stará
sa oň. Jemne mu pohládza hebké líčka a
drobné rúčky. Bozkáva ho na čelo a ladí
páperové vlásky. Čosi mu šepká a nežne
spieva do uška. Utíši ho, zaženie všetok
strach. Dieťatko cíti, že je v bezpečí a že je
ľúbené. V maminom teplom náručí má pocit,
že všetko je tak, ako má byť. Toto je význam
slova opatera. Láska dáva každému z nás
príležitosť starať sa o svoje deti. Mamám je to
síce viac prirodzené, ale rovnako sú k
opatrovaniu povolaní aj muži. Manželia

dostali príkaz, aby sa s láskou „starali“ o svoje
ženy a živili ich (porov. Ef 5, 25 – 29). Keď sa
apoštol Pavol pokúšal slovami vyjadriť lásku k
Cirkvi, ktorú budoval a ktorej slúžil, povedal,
že sa cíti, „ako keď matka kŕmi a láska svoje
deti“. Otcovia by mali zohrievať srdcia svojich
detí spôsobom im vlastným. Zahŕňať ich
pravidelne poriadnymi dávkami uistenia a
starostlivosti prostredníctvom fyzických
prejavov priazne. Našťastie, život
dennodenne dáva mamám a otcom
množstvo rôznych príležitostí, aby opatrovali
svoje deti bez ohľadu na ich vek. Nežná
starostlivosť a láska vyjadrená vhodnými
dotykmi sa prenáša cez nervové zakončenia a
hreje deti pri srdci. Stačí objať svojho syna
okolo pliec alebo chytiť dcéru za ruku pri
sledovaní filmu. Inokedy zas postačí malé
žmurknutie a jemný stisk ruky v kostole. A
občas im zas dobre padne šteklenie alebo
zápasenie v obývačke na koberci či v kope
lístia v záhrade. A možno sa vám lepšie
vyjadruje láska prikývnutím, nenápadným
úsmevom a tým, že pre svoju rodinu
zabezpečíte živobytie. Tak či onak, láskavý
dotyk je jedným zo vzácnych darov, ktorý vám
Boh dal, aby ste si deň čo deň získavali a
opatrovali srdcia detí. Nemusíte robiť nasilu,
čo vám nie je prirodzené, ale pamätajte, že aj
Ježiš sa dotýkal detí, aby ich požehnal (porov.
Mk 10, 6). Vášmu dieťaťu možno naozaj
chýba teplo vašich rúk a túži, aby ste mu ho
svojimi dotykmi poskytli. Môže sa stať, že vás
Boh týmto spôsobom uzdraví, pomôže zbaviť
sa zranení z minulosti, napraví vaše vzťahy s
deťmi a skrze vás im daruje životodarné
požehnanie. Sv. písmo hovorí o malomocnom
mužovi, ktorý jedného dňa prišiel k Ježišovi a
na kolenách ho prosil, aby ho uzdravil z jeho
hroznej choroby. Ježiš mohol na prosbu
chorého odpovedať jednoduchým
vyslovením niekoľkých slov, a tak ho uzdraviť. 
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1. čítanie: Sir 3, 3-7. 14-17a
Žalm: Ž 128, 1-2. 3. 4-5
Ant.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po
jeho cestách.
2. čítanie: Kol 3, 12-21
Evanjelium: Lk 2, 41-52

Krátke zamyslenie na evanjelium: Kristov pokoj, o
ktorom hovorí List Kolosanom, je kľúčový pojem pre
život v rodine. Rodiny sú dnes vystavené niekoľkými pokušením: zovšedneniu partnera,
rodinného života ... Honba za lepšou budúcnosťou, ktorá úplne oddelí a vzdiali členov
rodiny. Nemenej nebezpečné je ochladnutie lásky, teda túžby urobiť svojich blízkych
šťastnými. Toto ochladnutie človeku zoberie ochotu k obeti pre druhých. Práve dnes sa
môžeme rozhodnúť pre oživenie našej rodiny! Prosme o ochranu pred spomínanými
pokušeniami.
Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

No on, navzdory všetkým kultúrnym
zvyklostiam a zásadám osobnej hygieny,
„vystrel ruku a dotkol sa ho“ (porov. Mk 1,
41). Uzdravenie začalo dotykom. Deti
potrebujú vašu opateru a tú nič nevyjadrí
vrúcnejšie ako nežný dotyk. Porozmýšľajte,
ako by ste mohli vniesť teplo do sŕdc a

životov vašich detí. Využite príležitosť, ktorá
sa vám naskytne, a nečakane sa ich s láskou
dotknite. Vyberte si vhodné gesto, ktorým im
úprimne poviete: „Chcem ťa opatrovať“. 

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

Tour de Czestochowa

Deň siedmy – piatok – 10. 07. 2015

Ráno vstávam skoro ako vždy. Idem ešte

do neďalekých potravín nakúpiť čerstvý
chlieb na raňajky a na cestu. O siedmej
vyhlasujem budíček. Kým sa chlapci
chystajú, so Zuzkou a Janíkom chystáme
raňajky. Pred deviatou nám hostia z prvého
podlažia robia spoločnú fotku a my po
spoločnej modlitbe o 09:02 odchádzame. Je
pod mrakom a fúka vietor. Nie silný, ale
fúka. Teplota je 17,4°C. Nasadzujeme si
všetci rukávniky. Po 23 minútach opúšťame
Nowý Sacz. Prvú zastávku máme po 22 km s

priemernou rýchlosťou 21,8 km/hod. Aj keď
teplota stúpla na 19,6°C, začína trošku
kropiť a blížime sa k pohoriu Karpaty,
vyberáme si z auta cyklistické bundy a o
10:15 vyrážame. O 10:49 prichádzame na
poslednú veľkú križovatku v tvare písmena
H. Tu sa cesta rozdeľuje na tri smery po
poľskej strane a ten štvrtý je smer Muszynka
poľsko-slovenská hranica. Za sebou už
máme 29,30 km s priemernou rýchlosťou
19,6 km/hod. Teplota znovu klesla. Je
17,3°C. 10:58 vyrážame. Smer Slovensko.
Ďalšia plánovaná zastávka je na hranici.
11:36 po krásnych kopcoch sme už všetci na
hranici. Doteraz sme dnešný deň ubehli
46,3km s priemernou rýchlosťou 21,9
km/hod. 
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Teplota znovu stúpa. Už je 20,7°C. Spoločné
foto na hranici a čaká nás viac ako osem
kilometrový zjazd dole. 11:48 sa spúšťame
dole kopcom na Slovensko, na naše rodné
Slovensko, náš domov. Dohodli sme sa, že
obed si dáme znovu v Bardejove v tej istej
reštaurácii ako pred týždňom. Možno sa za
ten týždeň aj dievčatá vycibrili v
obsluhovaní. 12:20 prichádzame do
reštaurácie. Ubehli sme už 64,68 km a naša
priemerná rýchlosť vďaka hraničnému
zjazdu sa nám zvýšila na 24,8 km/hod. Aj
teplota nám stúpla na 25,1°C. Po dobrom
obede a oddychu o 13:52 vyrážame. Smer
Giraltovce. Meníme smer a ideme cez
Kurimu. Je to o pár kilometrov navyše, ale
cesta tu ide skoro v kuse mierne dole
kopcom. Fero nás ťahal s malými výmenami
skoro 3 dni. Teraz z našich šprintérov a ani
vrchárov sa nikto nepchá na čelo pelotónu.
Chlapci sa dohodli,
že od Domu
smútku v Čaklove
po benzínovú
pumpu Slovnaft si
dajú šprint (na
bomby). Chcú ísť na
maximum. Chcú si
urobiť také malé
rýchlostné preteky.
My ostatní
súhlasíme a tak sa
na čele pelotónu
striedame. Ja, otec
Marek a Janík.
Cesta nám ide naozaj výborne. Ideme stále
dole kopcom s vetrom v chrbte a miestami
máme priemernú rýchlosť okolo 35
km/hod. Prechádzame Giraltovcami a
pokračujeme ďalej bez zastávky. Chlapci sa
už tešia na preteky. O 15:49 prichádzame do
Hanušoviec nad Topľou na zmrzlinu. Je to
posledná zastávka na našej cyklopúti. Za

sebou máme 113,86 km s priemernou
rýchlosťou 26,6 km/hod. Teplota stúpa
ďalej. Je 26,2°C. 16:06 odchádzame v takom
pohodovom tempe. Chlapci si už dohadujú
taktiku šprintu. Blížime sa k Čaklovu a
chlapci sú už normálne nadržaní. Ako keď
poľovnícky pes cíti zver a už sa nemôže
dočkať, kedy ho konečne pustia z vôdzky.
Konečne je tu Čaklov Dom smútku a chlapci
vyrážajú. My ostatní pokračujeme v svojom
tempe. Dievčatá odišli dopredu, aby celé
preteky zaznamenali na video. Prvý došiel
Fero, za ním Mišo, potom Marek, Šimon,
Rado, Janík, Jakub, Paľo, o. Marek a ja.
Myslím, že v tak silnej konkurencii je moje
desiate miesto výborne. Robíme formáciu
autobus a za sprievodným vozidlom o 17:03
prichádzame k nášmu farskému kostolu
Fatimskej Panny Márie. Dnes sme ubehli
136,48 km s priemernou rýchlosťou 21,2

km/hod. a trvalo nám to čistý čas rovných 5
hodín. Tu už nás čakajú naši rodinní
príslušníci, aby si nás rozobrali a pobrali do
svojich domovoch. Po zvítaní a spoločnej
foto sa lúčime a odchádzame k svojim
blízkym domov.  (Peter Tóth)

dokončenie v nasledujúcom čísle
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Po druhom zjavení Panny

Márie

Po posledných slovách Panny Márie a po

zjavení jej Nepoškvrneného Srdca
obvinutého tŕňmi sa Panna Mária začala
vzďaľovať. Deti sledovali s napätým zrakom
ako sa Panna Mária vznášala vyššie a vyššie
až sa otvorilo nebo. Lucia vtedy vykríkla:
„Pozrite sa. Chcete ju vidieť? Hľa tu je..!“ a
ukazovala prstom na obláčik na oblohe. A
bolo toho viac, čo si ľudia počas zjavenia
všimli. Očitá svedkyňa povedala, že pri
zjavení počula tichý hlas, ale nerozumela čo
hovoril, bolo to akoby bzučanie včiel.
Viacerí ľudia priznali, že po zjavení začuli
niečo ako zasvišťanie odpálenej
ohňostrojovej rakety. Mnohí videli aj ten
malý obláčik, ktorý pomaly stúpal hore
smerom na východ, až úplne zmizol. Jedna
pani si všimla, že pred zjavením boli vetvičky
dubu silné a rovné, po zjavení sa na jednom
mieste, pravdepodobne presne tam, kde
stála Panna Mária, ohli smerom na východ.
Mnohí prítomní ľudia si uvedomovali, že sa
stalo niečo nezvyčajného.
A tak, keď deti precitli zo zjavenia, boli
zavalené otázkami. Snažili sa udržať pokojnú
atmosféru, na otázky odpovedali stroho, ale
pokojne a pomaly sa s ľuďmi vrátili do
Fatimy. Cestou Lucia prosila ľudí, aby sa v
rodinách denne modlili ruženec, lebo si to
Panna Mária veľmi želá. Do Fatimy došli
práve pred ukončením slávnostnej svätej
omše a deti sa pripojili ku procesii pri
príležitosti sviatku sv. Antona.
Po tomto zjavení deti zobrali vážne slová

Panny Márie a s nadšením sa snažili
zachraňovať duše, modliť sa a prinášať
obety. Žili veľmi chudobne, so sebou si
nosili iba suchý chlieb, ale aj ten občas
podarovali chudobnejším. Okolo pása začali
nosiť povraz a všetko to robili ako obetu za
obrátenie hriešnikov. Za týchto okolností
prežívala Lucia aj iné ťažké chvíle. Veľmi
bolestné pre ňu po tomto zjavení bolo
poznanie, že o nejaký čas tu zostane aj bez
takej opory, akou pre ňu boli František a
Hyacinta. Upokojovali ju len slová Panny
Márie, že Ona ju neopustí. Celá rodina,
okrem otca, bola po tomto druhom zjavení
ešte viac proti nej. Matka na Luciu nadávala
a bila ju pri každej príležitosti. Napokon
zasiahol samotný pán farár. Správcom
fatimskej farnosti bol v tomto období otec
Manuel Marques Ferreira. Po tomto
druhom zjavení si dal všetky tri deti zavolať
na faru. Najviac sa tešila práve Luciina
matka, ktorá si bola istá, že Lucii dohovorí,
prípadne aj potrestá.
Pred týmto stretnutím sa Lucia chvela pri
pomyslení na to, čo bude nasledovať, ale
všetko toto utrpenie obetovala Bohu. Farár
celkom proti predpovediam matky prijal
deti priateľsky. Pokojne sa vypytoval na
priebeh udalostí. Vzhľadom na to ako
realisticky a jednoducho Lucia rozprávala o
zjaveniach, farár nemal pochybnosti o jej
úprimnosti. Nakoniec však, aj keď s tým
najlepším úmyslom, vyslovil tieto slová:
„Mám dojem, že táto záležitosť nepochádza
z neba. Ak niečo Pán Boh oznámi ľuďom,
zvyčajne to býva tak, že ich s tým, čo sa
stalo, pošle za spovedníkom alebo farárom.
Toto dievča sa však zahaľuje mlčaním. Aj to
je možné, že ju klame diabol. Uvidíme,
budúcnosť ukáže, kde je pravda.“  Zmienka o
tom, žeby to mohla byť diablova záležitosť
zasiahla Luciu ako blesk z jasného neba.

(J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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Dodatočné oznamy
Poďakovanie za modlitbu za nenarodené deti: Zároveň teraz na Božie narodenie 25.
decembra ubehlo 9 mesiacov od začatia modlitby za nenarodené deti. Takže už sa nemusíte
modliť. Zároveň sa chcem veľmi poďakovať všetkým, ktorí ste sa do toho zapojili ešte 25.3.
na slávnosť Zvestovania Panny Márie a som si istý, že vďaka týmto modlitbám prišlo kopu detí
na svet, o ktorých možno rodičia rozmýšľali, že ich najprv neprijmú. Nech vám to Boh odplatí. 

Vianočný príbeh

V časoch Herodesa v noci, keď sa narodil

Ježiš, anjeli priniesli radostnú zvesť
pastierom. Bol medzi nimi jeden veľmi
chudobný pastier, taký chudobný, že nemal
nič. Keď sa jeho priatelia rozhodli, že pôjdu k
jaskyni a prinesú nejaké dary, pozvali aj jeho.
No on povedal: „Ja nemôžem ísť. Mám
prázdne ruky, čo môžem dať?“ No ostatní tak
naliehali, že ho presvedčili. Prišli na miesto,
kde bolo Dieťa so svojou matkou a s Jozefom.
Mária mala v náručí chlapčeka a usmievala
sa, keď videla štedrosť, s akou im podávali syr,
vlnu alebo ovocie. Zbadala pastiera, ktorý
nemal nič, a pokynula mu, aby prišiel bližšie.
Roztržito pristúpil. Aby si Mária uvoľnila ruky
a mohla prijať dary od pastierov, nežne
vložila Dieťatko pastierovi do náručia, ktorý
mal prázdne ruky. 
Vo vianočných sviatkoch nám Boh ponúka ten
najväčší a najvzácnejší dar – seba samého vo
svojom Synovi, ktorý prichádza medzi nás ako
malé dieťa. Ak ho chceme prijať, musíme mať
aj my prázdne ruky. Potrebujeme sa pustiť
našich každodenných istôt, na ktoré sme sa
upli a ktorých sa zubami-nechtami držíme, a s
dôverou zobrať do náručia Božie Dieťa, ktoré
chce kráčať životom spolu s nami.

Samé nešťastie...

Kedysi dávno sa istý Boží muž vydal na

cestu. Nemal nič okrem zvitku, sviečky a
kohúta. Zvitok miloval nadovšetko a čítaval si
z neho. Sviečka mu dávala svetlo a kohút ho
každé ráno zobúdzal svojím kikiríkaním.
Jedného večera prišiel do dediny. Chodil z
domu do domu a prosil o nocľah a trochu
jedla. Všade ho však odmietli.
„Boh vo svojej milosti a spravodlivosti robí
všetko dobre,“ povedal tento veriaci muž.
Pred vetrom sa ukryl v hustom kroví za
dedinou. Kohútika si uviazal o blízky konár a s
vďačnosťou vzal zvitok a začal si ho čítať.
Závan vetra mu však sviečku zahasil. Dobrý
muž zistil, že ju už nemám čím zapáliť.
„Boh vo svojej milosti a spravodlivosti robí
všetko dobre,“ povedal muž. Pripravil si
miesto na spanie a ľahol si. V tme sa však k
nemu prikradla líška a schmatla kohúta.
„Boh vo svojej milosti a spravodlivosti robí
všetko dobre,“ povedal zbožný muž, aj keď
smutným hlasom. Opäť si ľahol a zaspal.
Ráno ho zobudilo svetlo. Opäť si niečo
prečítal zo zvitku a vrátil sa do dediny, kde sa
k nemu tak nemilo správali.
Na svoje veľké prekvapenie zistil, že v noci
boli v dedine lupiči a zlodeji. Celá dedina bola
vydrancovaná. Zostalo po nej veľké
zhorenisko. Jej obyvatelia boli povraždení.
Vtedy si šokovaný Boží muž uvedomil, že keby
mu niekto z dediny poskytol nocľah, už by
nebol medzi živými. A keby sviečka svietila
alebo kohút zakikiríkal, upozornil by tým na
seba lupičov
„Boh vo svojej milosti a spravodlivosti robí
všetko dobre,“ povedal muž. Roztiahol zvitok,
čítal ho a chválil Boha.     (Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý



vv čAsEčAsE odod 28.12.2015 28.12.2015 dodo 03.01.201603.01.2016
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 3.1. – 9.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Musáková. 

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede pobožnosť sv. ruženca bude klasicky o 1430 v novom
kostole spojená s obnovou manželských sľubov.  
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
Farský vianočný koncert: Všetkých vás srdečne pozývam spolu s Folklórnym súborom Lipovec

na vianočný koncert, ktorý bude v utorok 29.12. o 1700 v novom kostole. Okrem našich
domácich troch speváckych zborov vystúpia naši susedia - gr.-kat. chrámový zbor a laureátka
Makovickej struny Alexandra Jevčáková. Všetky vystúpenia budú zasadené do jedného príbehu
a váš prípadný dobrovoľný finančný príspevok bude použitý na dostavbu nášho nového kostola.
Tešíme sa na vašu účasť a podporu. 
sv. spoveď: Keďže je aj prvopiatkový týždeň a nedávno bola vianočná sv. spoveď, ktorá platí aj
k 1. piatku, tak bude možnosť sv. spovede klasicky pol hodinu pred sv. omšami pre záujemcov
od pondelka do štvrtku tak ráno ako aj večer. 

sv. spoveď chorých: Chorých budeme spovedať vo štvrtok na silvestra od 800. Prosím vás,
ktorí chcú, nahláste ich v sakristii. Zároveň im sv. prijímanie donesieme hneď 1.1. na slávnosť
Bohorodičky Panny Márie, čo je zároveň aj 1. piatok. No a potom aj klasicky v nedeľu.  
Ďakovná pobožnosť na konci roka: Vo štvrtok na Silvestra po sv. omši bude ďakovná pobož-
nosť na konci roka. Bude sa spievať na záver hymnus Teba, Bože, chválime... pri ktorom
môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pre seba.
Adorácia pred polnocou: Chcem vás všetkých pozvať na adoráciu pred polnocou na Silvestra o

2330 už do nového kostola. Zároveň o polnoci vás pozývam na pripitie si šampanského ako aj
na ohňostroj.
Nový rok: Všetky sv. omše na Nový rok budú začínať spievaním hymnu "Príď, duchu Svätý..."
ako prosbu o pomoc v novom roku. Pri spievaní tohto hymnu môžeme takisto za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
Požehnávanie domov: Kto z vás má záujem dať si požehnať dom, buďte takí dobrí sa nahlásiť
v sakristii v tomto týždni do budúcej nedele. Začínali by sme potom 6.1. poobede a ak
nestihneme, tak budeme pokračovať v sobotu a v nedeľu 9. a 10. januára.
Rozpis lektorov:
Sv. Silvester:   16.00 hod. - rod. Nutárova;
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky: 8.00 hod. - rod. dzurovčinova, 10.00 hod. - rod. Š. Fenika,
18.30 hod. - rod. rod. J. sabola;
2. Nedeľa po Narodení Pána: 8.00 hod. - rod. Tóthova, 10.00 hod. - rod. Musákova, 18.30 hod.
- rod. Mudrákova.  
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liTURgicKýliTURgicKý PRogRAMPRogRAM odod 28.12.2015 28.12.2015 dodo 03.01.201603.01.2016

PPoNdEloKoNdEloK 28.12.201528.12.2015
Sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)

sv. omša: 1800 (K+T) 

Osobitná pobožnosť: 1845

UU ToRoKToRoK 29.12.201529.12.2015 sv. omša: 630 (T+K)  

Vianočný koncert: 1700

ss TREdATREdA 30.12.201530.12.2015 sv. omša: 1800 (K+T) úcta k bl. 

sr. Zdenke 

ŠŠ TvRToKTvRToK 31.12.201531.12.2015
Sv. Silvestra I., pápeža (spomienka)

sv. omša: 1600 (T+K) spojená 

s ďakovnou pobožnosťou 

na konci kalendárneho roka

PP iAToKiAToK 01.01.201601.01.2016
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY (SLÁVNOSŤ)
1. piatok k úcte BSJ

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1000 (K) 

sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

ss oboTAoboTA 02.01.201602.01.2016
Sv. Bazila Veľkého a Gregora

Naziánskeho, biskupov a učiteľov

Cirkvi (spomienka)

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1800 (K) 

NN EdEľAEdEľA 03.01.201603.01.2016

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

sv. omša: 800 (K) 

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca : 1430

sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

„Vzťah zvaný dôvera závisí od našej ochoty prihliadať nielen na svoje vlastné záujmy, ale
aj na záujmy iných.“ (Peter Farquharson)


