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Spam alebo odpad 

Je akurát čas, kedy rozmýšľam nad tým,

čomu sa venovať v úvodníku tohto čísla
farského časopisu. A v kňazskom seminári
nás veľmi učili aj tomu, aby sme mali
vnímavý pohľad v živote, všímali si veci okolo
seba, lebo môžu byť pre nás inšpiratívne,
poučné a častokrát nasledovania hodné. Na
druhej strane aj vystríhajúce, čo nemáme
robiť a čomu sa vyhnúť. A tak som si vlastne
uvedomil, čo robím počas tohto rozmýšľania
nad témou. Bol som vo svojej mailovej
schránke, kde som si čistil jednu kolónku,
ktorá má názov spam alebo viac po slovensky
- odpad. Ide o priestor, do ktorého vám
automaticky na základe istých filtrov
odchádzajú maily - správy, ktoré dostanete,
lebo sú vyhodnotené ako tie, ktoré sú pre vás
nie dobré, alebo o ktoré nemáte záujem
alebo si ich neželáte. Častokrát ide o
reklamné maily, o všelijaké maily z
pochybných adries a pochybného obsahu a
pod. A túto schránku som si čistil a
prechádzal, lebo občas sa stane, že vám tam
systém presunie aj mail, na ktorý čakáte. A to
sa mi už stalo nie raz. Napr. dnes som si tam
našiel blahoželania k Vianociam ako aj
potvrdzujúce maily o objednávke tovaru.
Áno, v podstate ide o čisto technickú činnosť,
o ktorej asi niet čo rozmýšľať. Ale predsa len

mi niečo napadlo. Môj vzťah s Bohom a k
Jeho podnetom. Asi možno aj tušíte, kam
mierim. Koľkokrát denne sa nám stane, že
Boh k nám sa prihovára cez naše svedomie,
cez ľudí okolo nás, ktorých stretneme, cez
rôzne životné situácie a momenty. A naša
reakcia? Častokrát žiadna. Ako keby sa nič
nestalo. Čiže princíp spamu resp. odpadu.
Hodíme to akoby za hlavu niekde preč,
poprípade niekde do úzadia vo svojom vnútri
a nemyslíme na to, neriešime to. Správame
sa ako tá schránka spamu a odpadu.
Nemáme záujem o Božie podnety,
nezaujímajú nás a tak ich častokrát hádžeme
preč. Bez toho, aby sme sa zastavili,
porozmýšľali, uvedomili si a inšpirovali sa. A
Boh nám stále - každý deň posiela svoje
maily, svoje správy a čaká, či odpovieme. A sú
to správy od tých upozorňujúcich cez naše
svedomie, čo by sme nemali a čo naopak
mali až po tie zamýšľajúce sa, keď nevieme,
prečo sa deje to, čo sa deje. A čaká odpoveď.
Presne ako tí ľudia, ktorí nám pošlú mail,
správu, list. Môžeme hodiť kopec správ, slov
a rečí do spamu - do odpadu, zvlášť tie,
ktorými nás možno chcú iní ľudia uraziť,
nahnevať, znepokojiť, vnútorne rozbiť. Tie
hádžme do odpadu, aby nami zbytočne
nelomcovali a neprinášali nám smútok a
utrpenie. Ale Božie odkazy - tie nech majú
inú dôležitosť v našom živote. 

(Marek Kunder)
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Láska vychováva

Ak rodičia ignorujú alebo dokonca

ospravedlňujú nevhodné správanie detí,
nerobia im tým žiadnu láskavosť. Boh
vyjadruje lásku svojim deťom okrem iného
aj tým, že vychováva. „Lebo Pán karhá toho,
koho miluje, ako otec syna, ktorého má
rád.“ (Prís 3, 12) Čím viac ľúbite svoje deti,
tým menej hlúpostí a vzdoru im budete
tolerovať a prehliadať. Lebo hoci sa výchova
stretá s nevôľou a býva nepríjemná, v
konečnom dôsledku sa vďaka nej dieťa učí
múdrosti a pokore (porov. Prís 22, 15).
„Pravda, nijaká prísna výchova v tejto chvíli
sa nezdá radostná, ale trpká; neskôr však
prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým,
ktorých vycvičila.“ (Hebr. 22, 11) Musíme
deťom pomôcť pochopiť, že ich skutky majú
reálne dôsledky a že väčšia sloboda,
pokojné svedomie a trvalá radosť sú ovocím
dobrého a zbožného života. Ak sa zdráhame
podnikať nápravné opatrenia vo výchove
detí, mali by sme sa zamyslieť a pýtať sa, či
nám viac záleží na tom, aby sme sa vyhli v
danej chvíli nepokojom, alebo aby sme v
deťoch posilňovali dobré vlastnosti, ktoré
ich budú sprevádzať po zvyšok života.
Ospravedlňovať zlé správanie, či už v
dôsledku únavy alebo zo strachu pred
hnevom a odporom detí, je ľahké. No láska
nás pobáda, aby sme odvážne hovorili a
konali, čo je potrebné. To isté robí Božia
láska nám. Ak sa vzpierame, varuje nás
alebo karhá. A keď stále nepočúvame,
láskyplne nás trestá dôsledkami, ktoré si

svojou neposlušnosťou nesieme. Má s nami
trpezlivosť, ale vie stanoviť hranice.
Opatrovať znamená dávať jasné pokyny a
trestať za porušovanie pravidiel.
Napomenutie však ide ešte hlbšie, ak ním
apelujeme na svedomie, pretože v
konečnom dôsledku Boh je ten, komu majú
deti prejavovať úctu a poslušnosť. Ak svoje
deti nevedieme k poslušnosti, neskôr
nebudú rešpektovať ani iné autority a ani
Boha. Čím skôr naučte deti, že vás budú
rešpektovať a brať vážne, aby ste s nimi v
budúcnosti neprehrali tisíce ďalších bojov.
Láska od problémov neuteká, naopak,
ochotne platí rodičovskú daň. Keď deti
páchajú hriechy, je na rade láska: aby
vysvetlila, čo je zlé a prečo, aby vyžadovala,
čo je pre ne najlepšie, aby odvážne čelila
pochabým činom a vzdoru, aby vyvodila
dôsledky a určovala hranice. Biblia
neobhajuje nenávistné správanie či zákerné
zneužívanie, len žiada primeraný trest, ktorý
zabolí dostatočne nato, aby splnil svoju
úlohu a naučil deti, že majú rešpektovať
vašu autoritu a už nikdy neopakovať to isté
zlé spávanie. Deti nebudú brať vážne
rodičov, ktorí len vysvetľujú, zastrašujú a
hrozia, ale svoje sľuby nikdy nedotiahnu do
konca, lebo nikdy nedajú trest, ktorého by
sa bolo treba báť. Ozajstné činy a
vyvodzovanie dôsledkov dávajú vašim
slovám váhu. Ak ste dieťaťu povedali, že
dostane po zadku alebo „zaracha“ alebo
stratí určité privilégiá, keď urobí niečo zlé,
potom musíte svoje slovo aj dodržať. V
opačnom prípade hovoríte do prázdna a
budú vás považovať za tých, čo len tárajú,
ba dokonca klamú. Samozrejme, tresty
treba primerane vyvažovať trpezlivosťou,
láskavosťou a milosrdenstvom. 



stran
a 3

1. čítanie: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Žalm: Ž 19, 8. 9. 10. 15
Ant.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.
2. čítanie: 1 Kor 12, 12-30
Evanjelium: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Krátke zamyslenie na evanjelium: Ježišov
začiatok sa na prvý pohľad javí ako idylický.
Ľudia mu počúvajú, sú nadšení ... Ale vieme,
že po strhujúcom kázaní v Nazarete nepríde
len potlesk. Niekedy máme pocit, že je
potrebné stále znovu začínať, pretože tak
sme oslobodení od zlyhania, chýb, záťaží a
komplikácií. Avšak v skutočnosti sa každá udalosť stáva súčasťou nášho príbehu a z nej tiež
rastie budúcnosť naša aj ľudí okolo nás. Aj keď začíname nejako nanovo, vlastne
nadväzujeme na predchádzajúcu skúsenosť, prácu, udalosti. Spoľahnite sa, že nás Boh
sprevádza, premieňa a používa aj to ťažké, ale hlavne nás vedie k cieľu!

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Vždy by ste mali v prvom rade chrániť srdcia
detí a láskavo a zrozumiteľne im vysvetliť
svoje spravodlivé rozhodnutie, lebo ak
konáte v dôsledku nekontrolovateľného
hnevu alebo ak sú vaše tresty neprimerané,
deti môžu zatrpknúť. Svet nepotrebuje
ďalších nespratníkov, ktorým sa vždy všetko
prepečie. Láska nás motivuje vychovať z
detí slušných, zrelých a zodpovedných ľudí,
ktorí milujú Boh a sú požehnaním pre svoje
rodiny i spoločnosť. K tomu je však

nevyhnutná láska rodičov, čo sa neboja
vychovávať. V modlitbe porozmýšľajte o
metódach, ktoré pri výchove používate a či
sú účinné? Korigujú správanie a formujú
svedomie vašich detí? Dajte si za cieľ, že
odteraz budete využívať priame, ale
zároveň spravodlivé tresty a budete sa
snažiť robiť všetko preto, aby ste deťom
vštepili úctu k Bohu. 

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

Spomíname

Dňa 19.1.2016 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia manželky, mamky a babky, Márie
Demčákovej a jej nedožitých 70 rokov. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s
nami tichú spomienku a modlitbu.

Smútiaci manžel Jozef a deti Matej a Stano s rodinami
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Na skúške

V jedno zasnežené zimné ráno už o piatej

zvonil mladý muž pri dverách domu, kde sa
malo rozhodnúť o tom, či sa bude môcť stať
misionárom, alebo nie. Voviedli ho do
kancelárie. Sadol si a tri hodiny musel čakať
na pohovor. O ôsmej sa objavil starší muž,
misionár na dôchodku a začal mu klásť
otázky.

„Viete slabikovať?“
Trochu zmätený uchádzač začudovanie
odpovedal:
„Pravdaže, pane.“
„Tak mi vyslabikujte slovo misionár.“
„Mi-si-o-nár.“
„Výborne. Viete aj počítať?“ pokračoval
starší pán.
„Myslím, že viem.“
„Tak vás poprosím vypočítať dva plus dva.“
„Štyri,“ odpovedal mladý muž.
„Výborne,“ povedal skúšajúci. „Myslím, že
ste to zvládli výborne. Zajtra máme
zasadanie komisie. Potom vám oznámim
výsledok.“

Na komisii skúšajúci informoval kolegov
slovami: „Ten muž má predpoklady stať
dobrým misionárom. Po prvé, otestoval
som jeho sebazaprenie tým, že som ho
požiadal, aby za mnou prišiel o piatej ráno.
Neprotestoval, nesťažoval sa a nepýtal sa
prečo to musí byť tak skoro. Po druhé,
vyskúšal som ho, či je presný – a prišiel
naozaj načas. Po tretie, chcel som zistiť, či je
trpezlivý. Nechal som ho preto tri hodiny

čakať. Vydržal to. Po štvrté, zaujímalo ma, či
sa dokáže ovládať, či nie je prchký a
náladový. Nesklamal ma. Neprejavil ani
náznak hnevu alebo mrzutosti. Po piate,
chcel som zistiť, či je skromný a pokorný. Dal
som mu otázky, na ktoré by vedelo
odpovedať sedemročné dieťa. Nenahneval
sa ani nerozhorčil. Som presvedčený, že
tento mladý muž spĺňa všetky požiadavky,
aby sa stal dobrým misionárom. Je to
človek, akého potrebujeme.“

Viacerí ľudia tvrdia, že majú dar kázania, ale
sťažujú sa, že je málo tých, ktorí majú dar
počúvania. H.A. Ironside

Zázračný bambus

Čínsky bambus je veľmi zvláštna rastlina.

Keď ho zasadíte, prvé štyri roky vôbec
nerastie – aspoň sa nám to tak zdá. Človek
by mal pokušenie vykopať ho a zasadiť si
radšej niečo iné. Ale trpezliví čínski
záhradníci vedia svoje. Preto rastlinku
trpezlivo okopávajú a polievajú, aj keď je
stále rovnako malá. Potom sa však niečo
stane. V priebehu piateho roka vyrastie
zrazu za 60 dní do 30 metrovej výšky. Keby
ste ho videli a nevedeli by ste, ako rastie, čo
by ste povedali? Že vyrástol za 60 dní, alebo
za 5 rokov?
Myslím si, že aj náš život sa podobá
čínskemu bambusu. Niekedy sa celé roky
snažíme a snažíme a snažíme a zdá sa, že sa
nedeje vôbec nič. Ak však trpezlivo robíme
to, čo je správne, výsledok sa určite dostaví
a tvoje úsilie bude odmenené. 

Kto má trpezlivosť, dokáže všetko čo chce.
Benjamin Franklin

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý
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Vysvetlivky k prvej a

druhej časti tajomstva II.

V druhej časti fatimského tajomstva sa

často spomína Rusko, ktoré má rozšíriť svoje
bludy do sveta. Už necelý mesiac po skončení
zjavení vo Fatime 7. novembra 1917 vypukla
v Rusku revolúcia, ktorá blud ateizmu s jeho
hroznými dôsledkami rozšírila do mnohých
častí sveta. Zaujímavé je, že malé deti, bez
akéhokoľvek vzdelania z portugalského
vidieka, vôbec netušili, čo je to Rusko -
Russia. Mysleli si, že tá "Russia" bude asi
nejaká veľmi bohatá a vplyvná žena. 
Ďalej sa v tajomstve hovorí o veľkom utrpení
Svätého Otca. Atentát na pápeža Jána Pavla
II., ktorý sa stal presne na 64. výročie prvého
zjavenia vo Fatime, 13. mája 1981, je v
nepochybnom súvise s týmto posolstvom.
Ale toto pápežovo utrpenie, spôsobené
atentátom, je len fyzickým vyjadrením
útokov a  duchovných bolestí, ktorých
nemálo museli vytrpieť všetci pápeži 20.
storočia. 
Podľa tajomstva sa Rusko obráti a vo svete
zavládne mier. Dňa 13. mája 1942 pápež Pius
XII. cez vatikánsky rozhlas zasvätil svet
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vyzval
všetkých biskupov, ale žiaľ, pridali sa k nemu
iba portugalskí biskupi. Spojení s touto
rozhlasovou reláciou zasvätili svet a
Portugalsko Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. V druhej svetovej vojne nastal zvrat,
pretože práve v roku 1942 pri Moskve začína
Hitler ustupovať. 
A na záver ponúkam vyjadrenie vtedy ešte
kardinála o. Josepha Ratzingera, ktorý bol v

tom čase prefektom Kongregácie pre náuku
viery. „Chcel by som len krátko zamerať
pozornosť na najvýznamnejší bod. Deti v
priebehu hrozného okamihu zakúsili videnie
pekla. Videli pád „duší biednych hriešnikov“.
A potom im bolo povedané, prečo boli
vystavené tomuto okamihu: preto, aby ich
zachránili, aby ukázali cestu spásy. Tu
prichádza na myseľ výrok z Prvého listu sv.
Petra: „dosahujete cieľ svojej viery, spásu
duší“ (1 Pt 1, 9). Ako cesta na dosiahnutie
tohto cieľa bola ukázaná úcta k
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,
spôsob pre ľudí prekvapivý. Na pochopenie
stačí krátka poznámka: srdce v biblickom
jazyku znamená centrum ľudskej bytosti,
miesto, kde sa stretá rozum, vôľa,
temperament a citovosť a v ktorom osoba
nachádza svoju jednotu a svoje vnútorné
zameranie. V zmysle jedného z
blahoslavenstiev „Blahoslavení čistého
srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8) je
Nepoškvrnené srdce tým srdcom, ktoré
dosiahlo dokonalú vnútornú jednotu, a preto
„vidí Boha“. Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie znamená približovanie sa k
tomuto postoju srdca, v ktorom sa fiat, nech
sa mi stane podľa tvojej vôle, stáva centrom
celého takéhoto jestvovania. Ak by niekto
chcel namietať, že nemusíme klásť nejakú
ľudskú bytosť medzi nás a Krista, potom
treba pripomenúť, že aj Pavol nemal obavu
povedať svojim spoločenstvám: „Prosím vás
teda, napodobňujte ma.“ (1 Kor 4, 16). V
apoštolovi Pavlovi si možno overiť, čo
znamená nasledovať Krista. Od koho sa to
môžeme v ktorejkoľvek dobe učiť lepšie, ak
nie od Pánovej matky?“
A všetci si musíme uvedomiť, že dovŕšenie
celého tajomstva, triumf Máriinho
Nepoškvrneného Srdca vo svete, nie je
otázkou politickej revolúcie, ale zmeny
ľudských sŕdc. (J. Jenčová)
Zdroj: Barta, J.: Fatima – posolstvo tragédie alebo
nádeje?
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Tretia návšteva Svätého Otca v Rímskej
synagóge vytvorila „pevný zvyk“ 

Vatikán 18. decembra (RV) Nedeľnou

návštevou pápeža Františka v Rímskej
synagóge sa podľa slov vrchného rímskeho
rabína Riccarda Di Segniho vytvoril „pevný
zvyk“.  „Je to rozhodne konkrétny znak novej
éry po tom všetkom, čo sa udialo v
minulosti. Obrat, ktorý bol daný Druhým
vatikánskym koncilom pred päťdesiatimi
rokmi, bol potvrdený početnými a
zásadnými činmi a vyhláseniami, naposledy
pred mesiacom, ktoré najprv otvorili a
potom upevnili cestu spoznávania,
vzájomného rešpektu a spolupráce,“
povedal vrchný rímsky rabín.
Predstavitelia židovskej komunity Ríma i

celého Talianska privítali Svätého Otca pred
Hlavnou synagógou nachádzajúcou sa v
centre mesta pri brehu Tiberu. 
V srdečnej atmosfére postupne odzneli tri
privítacie prejavy. V synagóge boli prítomní
viacerí predstavitelia svetového židovstva,
rabínske delegácie z Európy, ako aj
zástupcovia Izraelského štátu. Svätý Otec vo
svojom príhovore hovoril o bratskom vzťahu
katolíkov a židov. Vysvetlil, že jeho návšteva
ide v stopách jeho predchodcov Jána Pavla
II. a Benedikta XVI. Pripomenul výraz sv.
Jána Pavla II., ktorý pred tridsiatimi rokmi na
rovnakom mieste nazval príslušníkov
židovského náboženstva „staršími bratmi vo
viere“. Pápež František pripomenul aj nový
vatikánsky dokument z 10. decembra 2015,
ktorý prehlbuje teologické chápanie úzkeho
prepojenia katolíkov a židov. Svoj príhovor
pápež František uzavrel citáciou proroctva
pokoja od proroka Jeremiáša (Jer 29,11) a
slovami áronovského požehnania (Nm 6,24-
26) s hebrejským pozdravom „Shalom
alechem!“        (spracoval František Sokyra)

Poďakovanie
P. Jane Baníkovej, Radoslavovi Bačovi, Františkovi Sokyrovi a ostatným, ktorí pomáhali pri
príprave farského fašiangového plesu, všetkým darcom tombolových cien a tým, ktorí
pomáhali pri ich balení.
Všetkým členom dospelého speváckeho zboru na čele s dirigentkou, všetkým členom
mládežníckeho a detského speváckeho zboru s ich vedúcimi za službu počas vianočných
sviatkov pri sv. omšiach aj mimo nich.
Kostolníkom, kantorkám a miništrantom za ich obetavú službu počas celých Vianoc.
FS Lipovec a Lipovček na čele s manželmi Jenčovými za vianočný program, zvukárovi,
hudobníkom, kameramanovi a fotografovi a všetkým, ktorí im pomáhali pri príprave
programu. 
Všetkým mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania za ich službu počas Vianoc na sv.
omšiach aj pri roznášaní sv. prijímania chorým domov. 
P. Márii Poľákovej, Marekovi Petrovi a ďalšej pani za darovanie vianočných stromčekov do
kostola a na faru. 
Všetkým členov FER a FPR ako aj stavebného výboru za pomoc pri rôznych aktivitách počas
Vianoc.
Všetkým zamestnancom našej farnosti za ochotu byť k dispozícii a pomôcť podľa potreby. 



VV čASEčASE ODOD 25.01.2016 25.01.2016 DODO 31.01.201631.01.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 31.1. – 6.3. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Ľubica Chomjaková. 

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede 24.1. pobožnosť sv. ruženca bude klasicky o 1430 v
novom kostole spojená s deviatnikom k sv. Don Boscovi.  
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu 30.1. klasicky o 1330 v pastoračnom centre a zvlášť kvôli tomu, že v
stredu už bude detská sv. omša.
Adorácia s individuálnym požehnaním: V pondelok 25.1. vás opäť pozývam po sv. omši na
adoráciu s individuálnym požehnaním, ktorá bude moderovaná a začne klasicky po sv.
večernej sv. omši. 
Farská púť do Sv. Zeme: Som veľmi rád, že konečne môžem vám dať do ruky konkrétne
informácie a ponuku ohľadom farskej púte do Sv. Zeme. Takže termín je 10.4.-17.4.2016 (od
nedele do nedele) s odletom a príletom v Budapešti. Letíme s izraelskou leteckou
spoločnosťou, budeme bývať v Betleheme a Nazarete, podľa viacerých svedectiev ideme v
ideálnom mesiaci na počasie - v apríli a cena je 750€ na jedného. V cene sú všetky komplet
poplatky, vrátane poistenia a autobusu z Čemerného do Budapešti na letisko a späť. Nie je
tam jedine poplatok sprievodcovi priamo vo Sv. Zemi vo výške 70$. Zatiaľ mám poznačených
35 ľudí, ktorí ste mi povedali, že chcete ísť a vy ste už zapísaní prednostne v zozname. Ak sa
to zmenilo, príďte mi povedať. Celková kapacita púte je 50 miest, aj keď je mierna
komplikácia od 42. miesta vyššie, ktorú chceme vyriešiť. Mám pre prvých 50 ľudí už vytlačené
informácie alebo vám ich viem poslať mailom, ak chcete. Môžete sa po ne zastaviť v sakristii.
Zároveň ohľadom platby je potrebné polovicu, čiže 375€ zaplatiť do budúcej nedele 31.1. buď
v hotovosti priamo p. farárovi alebo poslaním na účet, pričom číslo je v informáciách. Zvyšok
potom o 2 mesiace neskôr. Ostatné informácie potom neskôr. Teším sa na spoločnú púť. 
Pracovné listy pre prvoprijímajúce deti a stretnutie: Chcem poprosiť všetkých rodičov
prvoprijímajúcich detí, aby sme sa stretli nakrátko po detskej sv. omši v stredu ako aj môžete
už dnes si vyzdvihnúť ďalší pracovný list č. 4 v sakristii.  
Výhra televízora na plese: Ako ste už asi viacerí počuli, tak p. farár vyhral na farskom
fašiangovom plese hlavnú cenu, ktorou bol televízor. Po úvahe sa rozhodol, že ten televízor
ostáva v prospech farnosti, čiže sa bude využívať na farské účely od akcií v pastoračnom
centre, v kostole až po užívanie na fare. Je to v každom prípade zaujímavý ťah od Boha. 
Rozpis lektorov:
4. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Onderkova - p. Lengvarska, 10.00 hod. - rod.
Kľučárova, 18.30 hod. - rod. Baranska. 
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LiTURgiCKýLiTURgiCKý PROgRAMPROgRAM ODOD 25.01.2016 25.01.2016 DODO 31.01.201631.01.2016

PPONDELOKONDELOK 25.01.201625.01.2016
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
(sviatok) 

Sv. omša: 1800 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845 s individuálnym 
požehnaním

UU TOROKTOROK 26.01.201626.01.2016
Sv. Timoteja a Títa, biskupov
(spomienka)  

Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREDATREDA 27.01.201627.01.2016 Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 28.01.201628.01.2016
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a
učiteľa Cirkvi (spomienka) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T+K) 

PP iATOKiATOK 29.01.201629.01.2016 Sv. omša: 630 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (T) 

SS OBOTAOBOTA 30.01.201630.01.2016
Úcta k bl. sr. Zdenke 

Sv. omša: 1800 (T) 

NN EDEĽAEDEĽA 31.01.201631.01.2016

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
SV. JáNA BOSCA, kňAZA

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„...je tažké uveriť,že Láska je silnejšia než naše chyby. A predsa práve v tom spočíva
tajomstvo nášho skutočného oslobodenia.”

(Michel Quoist)


