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Večerné slovko a slovko

do uška

Dnes 31.1. - v deň, kedy vychádza nové číslo

nášho farského časopisu, je sviatok sv. Jána
Bosca, ktorého relikviu máme. A tak som sa
nechal inšpirovať jedným fenoménom, ktorý
neodmysliteľne patrí k nemu (okrem iných
fenoménov) a to je večerné slovko a slovko
do uška. O čo ide? Vieme dobre, že slová
majú obrovskú moc: zabiť, zničiť alebo
povzbudiť, nadchnúť pre život. A o to zvlášť,
keď sú vypovedané v správnom čase a na
správnom mieste a správnym spôsobom a so
správnym obsahom! Don Bosco ponúka dve
silné zbrane vo výchove – večerné slovko  a
slovko do uška.
Vždy večer, prv než sa išlo späť, na konci
jednoduchej modlitby, don Bosco sa
prihováral svojim chlapcom. Niekoľko minút:
nejakou radou, úvahou o udalosti, ktorá sa
stala počas dňa, drobnou udalosťou, z ktorej
čerpal nejaké poučenie, no neraz pri tej
príležitosti vyrozprával jeden zo svojich
„snov“, svoje videnia budúcnosti a svoju
pedagogickú skúsenosť. V takejto
pokojnejšej hodine, keď je duša a telo pred
odpočinkom, sú chlapci viac disponovaní.
Don Bosco to vedel. Okrem toho tiež vedel
hovoriť k chlapcom, ktorí potrebovali pocítiť

lásku, milé slovo priateľa, srdce, ktoré bije
súzvučne s ich srdcom. Vystúpil na malé
pódium, aby bol lepšie viditeľný všetkým na
voľnom priestranstve počas letných večerov.
Inokedy, hlavne v zimnom období, to bolo vo
vnútri kostola. Na konci dodal: „Dobrú noc!“
a chlapci odpovedali spoločne, trochu
hlučne: „Vďaka!“ a potom pribehli k nemu,
aby ho mohli všetci pozdraviť osobne. A don
Bosco im podával ruky a prechádzal od
jedného k druhému. Pre každého mával
nejaké slovko, povzbudenie, pozdrav alebo
pre niektorých aj otcovské napomenutie za
nedobré správanie. Avšak každý vedel, že je
úprimne milovaný. Tradíciu „večerných
sloviek“ začala mama Margita, keď na konci
dňa pozdravila prvého chlapca, ktorého don
Bosco priviedol na Valdocco ako hosťa:
modlitba k Nebeskej Matke a materské
odporúčanie, aby nezarmucoval Pána a robil
dobro.
Drahé mamky a ockovia, babky a dedkovia,
čo tak to zaviesť v našich rodinách, keď naše
decká idú spať? Vždy lepšie zaspávať s
večerným slovkom a prítomnosťou rodiča,
starého rodiča, prítomnosťou toho
najbližšieho a najdrahšieho, koho dieťa má…
ako s mobilom, tabletom a svetom internetu. 

(Marek Kunder)
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Láska súcití

Ak sa to vašim deťom ešte nikdy nestalo,

pravdepodobne skôr či neskôr prídu chvíle,
kedy budú musieť čeliť tienistým stránkam
života, akými sú sklamania v láske,
ponižujúce zlyhania, nečakané zlé správy,
zmätok, úzkosť či stres. Život im uštedrí
úder v podobe straty niečoho vzácneho,
neúspechu v škole, krutých slov od iných
detí, ale aj hanby spôsobenej vlastným
hriechom či zlyhaním. Tieto situácie
ponúkajú rodičom ideálne príležitosti
nechať v sebe vyniknúť jednu z
najvzácnejších ľudských vlastností, súcit.
Keď sme ubolení, preťažení alebo
zahanbení, túžime stretnúť súcitného
človeka. Súcit obdivujeme u tých, ktorí sa
delia o svoj majetok s chudobnými, slúžia
zdravotne postihnutým či utláčaným. Mať
súcit znamená mať úprimný záujem a
spolucítiť s blížnym, ktorého čosi ťaží, a
zároveň byť ochotný niečo preňho aj urobiť.
Napríklad počúvať ho bez bagatelizovania
jeho problémov. Nájsť si čas poutierať mu
slzy a potešiť ho, aby už neronil ďalšie.
Zachrániť ho pred hanbou, namiesto
zbytočného poukazovania na ňu.
Neignorovať trápenie, s ktorým sa borí, ale
pomôcť mu ho niesť. Ubolení ľudia prahnú
po kvapkách milosrdenstva z akéhokoľvek
zdroja a pobežia k človeku, ktorý je ochotný
poskytnúť im súcit. Keď deti majú pocit, že
na nich každý zvysoka kašle, súcit
milujúceho rodiča vtedy kričí: „Mne na tebe

záleží!“ A práve preto je nesmierne dôležité
preukazovať túto vzácnu vlastnosť, ktorú do
nás Boh vložil. Ťažké situácie v živote našich
detí sú v podstate jedinečné príležitosti na
to, aby sme im dokázali, že sme pre ne
bezpečným útočiskom i vtedy, keď prežívajú
trápenia alebo pády. Ak si teraz bolesti detí
nevšímame, nevieme ich vypočuť a
ponúknuť pomoc, pravdepodobne za nami
neprídu ani neskôr, keď budú mať vážnejšie
problémy. Ľudí bez súcitu vnímame ako
sebeckých a bezcitných, chladných a
ľahostajných. Práve nedostatok súcitu je
častým dôvodom, prečo zamestnanci
štrajkujú, dospievajúce deti rebelujú,
manželky opúšťajú manželov... Ježiš je
najlepším učiteľom dôležitých vlastností
lásky, medzi ktoré patrí aj milosrdný súcit.
Dal nám príklad, ako máme súcitiť s
preťaženými, čo sú zbedačení a sklesnutí –
Mt 9,36, s nevedomými, čo sú ako ovce bez
pastiera – Mk 6, 34, so zmätenými, ktorých
zmáha únava – Mk 8, 1-3, so zadlženými –
Mt 18, 27, so smutnými, ktorí stratili
niekoho blízkeho – Lk 7, 12-14, s hriešnikmi
– Lk 15, 20 – 21, so zneužitými a núdznymi
– Lk 10, 31 – 35. Ježiš sa nechal pohnúť
súcitom a vo svojom vnútri vedel precítiť
starosti a hriechy iných a následne vykonal
skutok, ktorým ich trápenie zmiernil. Keď ho
v trápení s úprimným srdcom voláme, môže
k nám prísť. Súcití s našimi slabosťami a
odpovedá na naše modlitby. Podobne, aj
my, ak sme ochotní upokojovať a utešovať
deti a sme im čoraz bližší, budú za nami
naďalej prichádzať. Namiesto toho, aby sa
osamote trápili, budú vedieť, že naše dvere
a srdcia sú vždy otvorené, že za nami môžu
prísť, vyžalovať sa a povedať, čoho sa boja. 
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1. čítanie: Jer 1, 4-5. 17-19
Žalm: Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17
Ant.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju
spásu.
2. čítanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13
Evanjelium: Lk 4, 21-30
Krátke zamyslenie na evanjelium: Ježišov
začiatok sa na prvý pohľad javí ako idylický.
Ľudia mu počúvajú, sú nadšení... Ale vieme,
že po strhujúcej kázni v Nazarete nepríde len
potlesk. Niekedy máme pocit, že je potrebné
stále znovu začínať, pretože tak sme
oslobodení od zlyhania, chýb, záťažou a
komplikácií. Avšak v skutočnosti sa každá udalosť stáva súčasťou nášho príbehu a z nej tiež
rastie naša budúcnosť 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: 4. týždeň

Áno, existujú aj dôležité okamihy, kedy by
sme im mali povedať, že je načase, aby sa
prestali ľutovať a postavili na vlastné nohy
alebo si uvedomili, že život nie je fér a ľudia
dokážu byť krutí, alebo že majú konať
pokánie za svoje hriechy a dať do poriadku
svoj vzťah s Bohom. Takéto výchovné
usmernenia však musia byť vyvážené
dostatočným množstvom chvíľ plných
nežného súcitu, aby naše deti mali istotu, že
sa o ne skutočne zaujímame a že naša láska

je ochotná niesť spolu s nimi smútok i
všetky kríže. Ježiš sa našich deti nežne
dotýka, keď ich objímeme, hoci máme chuť
chytiť ich pod krk. Keď vieme rozlíšiť, či
treba zasiahnuť a zachrániť ich, alebo
naopak, čakať, kým z problémov vyjdú
samé. Súcit zázračne hojí rany. 

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

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Milí naši farníci a čitatelia! V rámci ďalšej inovácie nášho farského časopisu vám

ponúkame novú rubriku, ktorá bude niesť názov „Vy sa pýtate, my odpovedáme“. Cieľom
tejto rubriky je odpovedať vám na vaše otázky týkajúce sa viery, rodiny, bioetiky, našej
farnosti a iných aktuálnych otázok, ktoré so sebou prináša život v modernej spoločnosti.
Často nevieme na tieto otázky zaujať ako kresťania ten správny postoj, alebo nerozumieme
niečomu, čo sa deje v našej farnosti, prípadne rýchlo, pohotovo a správne reagovať na
otázky rôzneho druhu. Táto rubrika bude priestorom, kde sa môžete pýtať a zároveň hľadať
odpovede, ktoré vám môžu pomôcť sa správne zorientovať alebo porozumieť veciam okolo
nás. Všetky vaše otázky môžete vhadzovať do krabičky pre pripomienky a návrhy, ktorá je
umiestnená vzadu v kostole alebo posielať na mailovú adresu nášho farského časopisu.
Tešíme sa na spoluprácu! Tím časopisu Mariannum.
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Ovocie šedín

Miguel de Cervantes napísal dielo „Don

Quijote“, keď mal takmer 70 rokov • Noah
Webster dokončil svoj nesmierne náročný
slovník rovnako v sedemdesiatke • Sokrates
zverejnil svoju filozofiu tiež v sedemdesiatke
• Keď mal sedemdesiat rokov Ignace
Paderewski, ešte stále koncertoval pred
veľkým obecenstvom • Clara Bartonová
založila v Amerike Červený kríž, keď mala 59
rokov • Benjamin Franklin pomáhal pri
zostavovaní americkej ústavy vo veku 81
rokov • Benjamin Disraeli sa stal  druhýkrát
anglickým premiérom, keď mal 70 rokov •
Johann Wolfgang von Goethe napísal
„Fausta“ vo veku 82 rokov • Thomas Edison
aj vo veku 83 rokov ešte usilovne pracoval
vo svojom laboratóriu • Guiseppe Verdi
skomponoval svoje dielo „Othelo“, keď mal
73 rokov a „Te Deum“ keď mal 85 rokov •
Michelangelo Buonarotti mal už takmer 90
rokov, keď maľoval niektoré zo svojich
majstrovských diel • Arturo Toscanini
dirigoval orchester, keď mal 87 rokov •
Galileo Galilei urobil svoj najväčší objav, keď
mal 73 rokov • Hudson Taylor vo veku 69
rokov ešte usilovne pracoval na misijnom
poli a prenikal na nové územia v Indočíne •

Ludwig van Beethoven zložil svoje
najslávnejšie hudobné diela na konci života,
keď bol úplne hluchý! • John Milton napísal
svoju najveľkolepejšiu poéziu v posledných
rokoch života, keď bol slepý•
O čo všetko by bol svet ochudobnený, keby
tieto diela nevznikli?

Plodná mladosť

Keď Alexander Veľký dobyl svet, bol ešte

mladý muž a túžil dobyť ďalšie územia •
Napoleon mal len 35 rokov, keď sa stal
vládcom Francúzska • Thomas Jefferson mal
menej než tridsať, keď bol zvolený do
parlamentu. Museli preto urobiť výnimku v
zákonoch, aby tento mladý štátnik mohol
zaujať svoje miesto • Spisovateľ William
Cullen Bryant mal len 19 rokov, keď napísal
svoje najznámejšie dielo • Priemerný vek
pútnikov, ktorí sa doplavili do Ameriky, bol
26 rokov • Jana z Arku mala len 16 rokov,
keď viedla Francúzsko k víťazstvu • Keď mal
Mozart 14 rokov, bol schopný ktorékoľvek
hudobné dielo zahrať po prvom počutí
spamäti • Izák Newton sformuloval zákon
gravitácie, keď mal 24 rokov •
Nikto nie je príliš mladý – ale ani príliš starý
– na to, aby urobil veľký objav alebo nejaký
významný čin, ktorý zmení svet. 

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý

Pozvánka Do Kina
Kino Mladosť vo Vranove uvádza film  ANTON SRHOLEC. 

Dokumentárny film o životnej ceste Antona Srholca, človeka, ktorý nikdy neopustil svoje
zásady – milovať ľudí a Boha, napriek životným okolnostiam a bojovať za lepší svet
uprostred pokazeného sveta. Rozhovor o jeho živote viedla novinárka a jeho dobrá známa,
ktorú obrátil na cestu viery. V dokumente odpovedal aj na otázky, ktoré sa mu neodvážil

nik iný položiť. Film môžete vidieť v stredu 3. februára o 1930. Vstupné 3€.
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Tretia časť tajomstva

Keď v roku 1943 sestra Lucia vážne

ochorela, biskup Jose Alves Correia da Silva
z diecézy Leiria, kam patrí aj Fatima, ju
požiadal, aby napísala aj to, čo doteraz
zachovávala ako tajomstvo. Tretiu časť
tajomstva napísala sestra Lucia na jeho
príkaz v Tuy 3. januára 1944, vložila ju od
obálky a zalepila. Poprosila biskupa, aby
obálku otvorili až v roku 1960, skôr, len v
prípade jej smrti, lebo skôr by nebolo
pochopené. Zapečatená obálka s týmto
rukopisom bola do 4. apríla 1957 v opatere
biskupa, tesne pred jeho smrťou bola
odovzdaná do tajného archívu Posvätného
ofícia v Ríme. Keď sa už blížil rok 1960, dňa
17. augusta 1959 priniesol komisár
Posvätného ofícia túto obálku s treťou
časťou fatimského tajomstva Jánovi XXIII.
Podľa všetkého si prečítal obsah obálky, ale
rozhodol sa ho nezverejniť. Vrátil ju do
Vatikánskeho tajného archívu. Pavol VI. čítal
obsah obálky 27. marca 1965, ale rozhodol
sa podobne, ako jeho predchodca. Ján Pavol
II. si vyžiadal obálku obsahujúcu tretiu časť
tajomstva po atentáte, ktorý bol na neho
spáchaný 13. mája 1981. Stotožnil sa s
osobou „biskupa oblečeného do bieleho“, o
ktorom hovorí text tajomstva, ale rozhodol
sa ho zverejniť až 13. mája 2000 vo Fatime.
V deň beatifikácie Františka a Hyacinty ho
vo Fatime prečítal kardinál Angelo Sodano.
Dňa 26. júna 2000 vydala Kongregácia pre
náuku viery dokument Fatimské posolstvo,
v ktorom bolo fatimské tajomstvo spolu s
teologickým komentárom uverejnené. 

Tretia časť tajomstva má tri obrazy alebo
scény. Prvá scéna hovorí o treste, ktorý
hrozí svetu. Sestra Lucia píše: „Po dvoch
častiach, ktoré som už vyložila, videli sme
po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie
anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal
z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal
zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri
dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal
z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel
ukazujúc pravou rukou na zem silným
hlasom povedal: Pokánie, pokánie,
pokánie!“
Druhá scéna hovorí o veľkej katastrofe,
ktorá bude príčinou mnohých obetí a aj
Svätého Otca. „A v nesmiernom svetle,
ktorým je Boh, sme videli niečo podobné
tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred
ním prechádzajú a  biskupa oblečeného do
bieleho, mali sme predtuchu, že je to Svätý
Otec. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a
rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na
vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných
kmeňov, akoby boli z kôry korkového
stromu. Svätý Otec, skôr než tam prišiel,
prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a
neistým krokom, strápený bolesťou a
utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s
ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel
na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom
bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho
strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým
istým spôsobom zomierali jedni po druhých
biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne
svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a
postavenia.“
Tretia scéna hovorí o veľkom návrate
ľudstva k Bohu: „Pod ramenami kríža boli
dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke
krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv
mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa
približovali k Bohu.“ (J. Jenčová)
Zdroj: Barta, J.: Fatima – posolstvo tragédie alebo
nádeje?
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Kardinál Bo v Cebu: Eucharistia je
majákom pre dôstojnosť chudobných

Filipíny 25. januára (RV) Eucharistia má

silný sociálny rozmer a vyžaduje „boj proti
chudobe a krutosti“. Tieto slová vyslovil pri
príležitosti Medzinárodného eucharistického
kongresu, ktorý sa od 24. do 31. januára koná
vo filipínskom Cebu osobitný pápežský
vyslanec kardinál Charles Maung Bo.
Mjanmarský arcibiskup v interview pre
agentúru Fides upozornil na rozšírenú
podvýživu a hlad vo svete. Nazval ich priam
„masovou genocídou“. Kardinál Bo považuje
za smutné, že „svet produkuje stále viac
zbraní, pričom viac než polovica miliardy ľudí
nemá, čo jesť a trpí“. Eucharistia je podľa
jeho slov „majákom pre ľudskú dôstojnosť a
pre chudobných. Žiadne iné náboženstvo
nepovyšuje chudobných na túto úroveň“. V
týchto dňoch rovnako prebiehajú v krajine
prípravy na voľby, ktoré sa uskutočnia v máji.
Pozvanie na kongres adresoval politikom
výkonný tajomník Komunikačného oddelenia
Eucharistického kongresu Mons. Joseph Tan
so slovami: „Politici sú pozvaní zúčastniť sa
na 51. medzinárodnom eucharistickom

kongrese, ale iba ako pútnici. Toto nie je príležitosť na predvolebnú propagandu“. Na
rozmanitom programe Eucharistického kongresu s mottom „Kristus vo vás, naša nádej
slávy“ sa zúčastňuje viac než 12-tisíc účastníkov.      

(spracoval František Sokyra)

V Košiciach si pripomenuli 8. výročie
Kaplnky sv. Karola Boromejského 

Košice 25. januára (TK KBS) Košický

arcibiskup metropolita Mons. Bernard
Bober slávil v uplynulých dňoch svätú
omšu pri príležitosti ôsmeho výročia
konsekrácie seminárnej Kaplnky sv. Karola
Boromejského, ktorá sa nachádza v
Kňazskom seminári v Košiciach. Kaplnka,
ktorú konsekrovali 22. januára 2008, slúži
na adoráciu, formovanie a rozvoj povolania
budúcich kňazov. "Výročie konsekrácie
nám pripomína, aby sme sa posväcovali na
spôsob Ježiša Krista, dali k sa dispozícii
Kristovi, pretože máme mať Kristovho
ducha. Adorácia v kaplnke nám vychováva
svedomie a rieši problémy, ktoré
prichádzajú cez pokušenie alebo vyplývajú
z našich pováh," pripomenul arcibiskup
Bober. Kaplnka dostala pred ôsmimi rokmi
novú tvár po štrnástich rokoch od
obnovenia činnosti seminára.

TK KBS informoval Jaroslav Fabián



VV čASEčASE OdOd 01.02.2016 01.02.2016 dOdO 07.02.201607.02.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 7.2. – 13.2. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Terézia demčáková. 

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede 31.1. pobožnosť sv. ruženca bude klasicky o 1430 v
novom kostole.
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu 6.2. klasicky o 1330 v pastoračnom centre a zvlášť kvôli tomu, že v
stredu bude detská sv. omša.
Sv. spoveď: Keďže je prvopiatkový týždeň tak bude možnosť sv. spovede každý deň od
pondelka do piatku 1,5 hod. pred večernými sv. omšami ako aj po ranných podľa potreby s
výnimkou utorka - teda sviatku Obetovania Pána. 

Sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 800. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii.
Požehnanie sviec na sviatok Obetovania Pána: V utorok 2.2. na sviatok Obetovania Pána pri
všetkých sv. omšiach budeme požehnávať sviece tzv. hromničky, ktoré si môžete doniesť a
ktoré nám potom slúžia pri ochrane pred nebezpečenstvom na tele alebo na duši ako aj pri
duchovných aktivitách v našich domácnostiach.
Požehnanie hrdiel: V stredu 3.2. nebude detská sv. omša kvôli požehnávaniu hrdiel na sviatok
sv. Blažeja. Takisto odpadá aj ranná sv. omša v kostole sv. JaA. Kto z vás má záujem o
požehnanie hrdla, stačí prísť na sv. omšu, pri ktorej toto požehnanie bude. 
divadelné predstavenie - veselohra: Na budúcu nedeľu poobede vás pozývam na divadelné
predstavenie - veselohru ochotníckeho divadla z Nižného Hrušova s názvom “Diabol v raji

manželskom” od Ferka Urbánka. Divadlo sa uskutoční o 1500, vstupné je dobrovoľné a ide pre
nich ako náš milodar. Celé toto divadlo je pri príležitosti začiatku Národného týždňa
manželstva, ktoré začína hneď v pondelok 8.2. Takže ste všetci srdečne pozvaní. Zároveň
výmena ružencových tajomstiev sa presúva na pondelok večer po sv. omši namiesto
modlitieb 7x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu…
FPR: Všetkých členov Farskej pastoračnej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v stredu

večer po sv. omši o 1930 na fare. 
Rozpis lektorov:
5. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Bankovičova, 10.00 hod. - rod. Baranova -
rod. Sabolova, 18.30 hod. - rod. J. Sabola. stran

a 7



VYdÁVA

Združenie veriacich PRO NOBiS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0915/947 309; 

Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

LiTURgiCKýLiTURgiCKý PROgRAMPROgRAM OdOd 01.02.2016 01.02.2016 dOdO 07.02.201607.02.2016

PPONdELOKONdELOK 01.02.201601.02.2016 Sv. omša: 1800 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU TOROKTOROK 02.02.201602.02.2016
Obetovanie Pána - Hromnice
(sviatok)

Sv. omša: 630 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1600 (K) 

Sv. omša: 1830 (T)

SS TREdATREdA 03.02.201603.02.2016
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

(spomienka) 

Sv. omša: 1800 (K+T) spojená s 

požehnávaním hrdiel 

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 04.02.201604.02.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T+K) 

PP iATOKiATOK 05.02.201605.02.2016
Sv. Agáty, panny a mučenice (spom.)

1. piatok v mesiaci k úcte BSJ

Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) mládežnícka 

SS OBOTAOBOTA 06.02.201606.02.2016
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,

mučeníkov (spomienka)

1. sobota v mesiaci k úcte P. Márie

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1800 (T) 

NN EdEľAEdEľA 07.02.201607.02.2016

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Veselohra v KD: 1500

Sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

„Urobte to, čo môžete. To, čo nie sme schopní urobiť my, urobí Boh.”
(Sv. Don Bosco)


