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Prečo?

V tomto čísle sa úvodníkom stáva

odpoveď na jednu otázku. Prečo? Kvôli
čistote viery a nežitiu v omyle a aj kvôli
osobnej skúsenosti s tzv. “pečaťou” z
Medžugorja.
Otázka: Internetom sa šíria "údajné"
posolstvá írskej vizionárky Matky Božieho
Milosrdenstva. Podľa nich je pápež František
falošný pápež, antikrist. Aké stanovisko má k
nim zaujať kresťan-katolík. Je hriech veriť v
nich?
Odpoveď: Najlepšou odpoveďou na danú
otázku asi bude odcitovať tlačovú správu
Konferencie biskupov Slovenska, ktorá bola
uverejnená 21.11.2013, ktorá bude z
priestorových dôvodov krátená: Spisšká
Kapitula 21. novembra (TK KBS) - Spišský
biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základe
hlásenia kňazov a telefonátov od veriacich, že
internetom sa šíri údajné Veľké varovanie
Ježiša Krista. Zistil som, že ide o bludnú náuku,
ktorá nie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi
a vykazuje známky sektárstva. Celá táto náuka
je síce poprepletaná modlitbami k Božiemu
milosrdenstvu a výzvami k svätej spovedi tak,
ako to učí aj Katolícka cirkev, avšak citáty zo
Svätého písma sú komentované a
vysvetľované svojvoľne a v rozpore s učením
Katolíckej cirkvi. Podobné tendencie boli už v
prvotnej Cirkvi, preto sv. Peter apoštol
napísal: „Predovšetkým však vedzte, že nijaké
proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný

výklad“ (2Pt 1, 20). Po zhliadnutí tejto
internetovej stránky som tiež zistil, že veriaci
sú nabádaní, aby si zaobstarali tzv. „pečať
živého Boha“, ktorá má byť posvätená
kňazom. Pripomínam, že žiaden kňaz verný
Kristovi a jeho Cirkvi nesmie v tejto veci
spolupracovať, lebo by sa dopustil
prehrešenia voči viere a svojmu úradu. Na
kohokoľvek, kto bude šíriť tieto bludné
posolstvá sa vzťahujú dosť prísne slová
Svätého písma, ktoré napísal sv. apoštol Pavol
Galaťanom: „Čudujem sa, že od toho, ktorý
vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo
prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je
iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú
prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme
vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné
evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je
prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova
hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné
evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je
prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo
Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom?
Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by
som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1, 6-9).
Všetkých veriacich, ktorí možno z
nevedomosti začali veriť uvedeným
posolstvám, prosím a dôrazne žiadam, aby
opustili tieto bludné náuky a nešírili ich. Na
túto záležitosť som bol povinný upozorniť v
záujme čistoty katolíckej viery, poslušnosti a
jednoty so Svätým Otcom, ako aj v záujme
spásy vašich duší.                     (Marek Kunder)
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Láska ochraňuje

Všetci dobre vieme, ako svet vyzerá.

Okrem pribúdajúcich nástrah, ktoré číhajú
na fyzickú bezpečnosť našich detí, stále viac
sa vzmáhajú vplyvy, ktoré chcú zničiť ich
rozvíjajúcu sa vieru. Televízia, počítačové hry
a internet prezentujú deťom zlo oveľa skôr a
častejšie ako kedysi. Keď budete trvať na
tom, že chcete vedieť, kde a s kým sú vaše
deti, mnohí ľudia vás budú považovať za
prehnane ochranárskych. Vašou úlohou však
nie je robiť to, čo sa iným páči. Vašou úlohou
je byť rodičmi. A to znamená ochraňovať. Sv.
písmo hovorí o Mojžišovej matke, ktorá
chránila svojho synčeka. Ukazuje nám tiež
tesára Jozefa, ktorý sa kvôli Ježišovi dvakrát
presťahoval do úplne nového prostredia, aby
chránil Mesiáša pred vražednými zámermi
kráľa. Spomína sa aj to, ako Šalamún varoval
svojho syna pred hlúpymi priateľmi,
nevýhodným obchodom i pred cudzou
ženou. Žalmista hovorí, že „Pánov anjel
táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich“ (Ž
34,8). Prečo by si teda aj vaše deti nemali
užívať podobný pocit bezpečia a vidieť, že
vám leží na srdci ich dobro? Láska “všetko
vydrží” (1Kor 13,7) a vedie nás k tomu, aby
sme chránili duše, telá, srdcia a mravnú
čistotu detí, nevystavovali ich situáciám, na
ktoré ešte nie sú dostatočne zrelé, a
obozretne ich chránili pred tým, čo by im
mohlo spôsobiť šok alebo chaos vo vnímaní
hodnôt. Milujúci rodičia nenechajú svoje
deti napospas vlastnej nezrelosti a názorom
rovesníkov, ale naučia ich, že si treba pripnúť
bezpečnostné pásy a vymedzia im morálne
mantinely, vďaka ktorým ľahšie zvládnu
úskalia života. Spomínané pevné hranice
nepopustia dovtedy, kým deti nie sú

pripravené uniesť väčšiu dávku slobody a
zodpovednosti. Láska dáva pozor. Kryje
chrbát. Dokáže povedať „Nie!“ a pritom
ustojí zúrivú reakciu dieťaťa. Milujúci rodič
vydrží byť „ten najhorší“, aby bol dobrým
rodičom. Svoje deti totiž nechráni iba pred
samotnými problémami, ale z dlhodobého
hľadiska ochraňuje ich slobodu a budúce
príležitosti. Tá istá láska, čo im nedovolí túlať
sa v piatok do noci po meste, im zároveň
pomáha uchrániť ich dobrú povesť. Tá istá
láska, ktorá dbá, aby pri používaní počítača
boli na očiach ostatným členom rodiny, im
vlastne ponúka život bez nutkavého
rozptyľovania a nespútanej závislosti. Je
jasné, že spoločnosť neustále tlačí nadol
vekovú hranicu, odkedy považuje deti za
pripravené spracovať mravne skazený obsah.
Kruté násilie, vedomosti o sexe, perverzné
reči – to všetko ponúka v priamom prenoste.
Nezabúdajte ale, že deti nie sú majetkom
spoločnosti. A vašou úlohou nie je podvoliť
sa chúťkam niekoho, kto nedostal výsadu
odovzdať silné rodinné dedičstvo. Biblia nám
pripomína, že nás Boh overil, aby sme dávali
pozor na duše našich detí, a že mu jedného
dňa budeme skladať účet z toho, ako sme sa
s touto povinnosťou popasovali (porov. Hebr
13, 17). Deti rastú dosť rýchlo, ale ak budete
ako rodičia chrániť svoje deti pred
negatívnymi vplyvmi okolia, budete mať viac
času na to, aby ste si získali ich srdcia a
formovali ich dozrievajúci charakter. Keď im
nebudete automaticky dávať na všetko
povolenie, dáte im možnosť, aby do nových
vôd vždy vchádzali s rozvahou a nevrhli sa v
tme strmhlav z útesu. Ochraňovať však
neznamená len obmedzovať. Ide o
prekonávanie zla šírením dobra. Znamená to
tiež, že deti máme obklopovať dobrými
knihami, skvelou hudbou a vernými
priateľmi.            
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1. čítanie: Joz 5, 9a. 10-12
Žalm: Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7 
Ant.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
2. čítanie: 2 Kor 5, 17-21
Evanjelium: Lk 15, 1-3. 11-32
Krátke zamyslenie na evanjelium: Podobenstvo o
milosrdnom otcovi, ktoré predstavuje evanjelium,
otvára úplne nový rozmer Veľkej noci. Stretnutie
otca s márnotratným synom znamená strhujúci
zážitok milosrdenstva, ktorý sa premení v uzdravenie srdca. Až v tejto chvíli možno hovoriť
o skutočnom obrátení. Starší syn, ktorý by na prvý pohľad mal byť vzorným prototypom
syna, je v skutočnosti plný horkosti a rozhodne mu chýba rovnaká láska, akú otec má k
obom svojim deťom. Je schopný zraniť svojho otca klamlivými slovami ( "Mne si nikdy nedal
ani kozliatko ..."), takže sa pred ním musí otec obhajovať (otec mu dal celý svoj majetok!).
Ale ani v tejto chvíli otec neprestal svojho syna milovať. Ale starší syn lásku neopätuje. Nie
preto, že by sa s otcom nestretol, ale pretože jeho srdce je príliš úzke, zovreté a neochotné
milovať. Aj tento druhý syn potrebuje obrátenie, hoci sa to na prvý pohľad nezdalo. Ak
porovnáme toto podobenstvo s naším životom, komu sa viac podobáme? Božou mocou a
Otcovou láskou sa dá mnohé zmeniť.
Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

Naučiť ich rozlišovať medzi tým, čo je sväté
a čo obyčajné... medzi čistým a nečistým. Je
aj o tom, že na diaľkovom ovládaní stlačíte
pauzu a otvorene im poviete, čo bolo v
poslednej scéne filmu zlé a čo dobré. Keď
im pomáhate rozlišovať, čo je správe a čo
nie, a posilňujete ich schopnosť odolávať
zlu, dávate im akoby ochranný štít, ktorý ich
ochráni aj vtedy, keď vy už na ne nebudete
môcť dávať pozor. Ale kým sú ešte u vás
doma, nesiete za ne zodpovednosť. Ste ako
tréner, ktorý vyberá správne cviky a
pripravuje ich na zápas. Mali by ste vedieť
odhadnúť, kedy treba pritvrdiť a kedy,

naopak, odľahčiť atmosféru. Cieľom je
pripraviť ich dnes na to, aby zajtra zvíťazili.
Porozmýšľajte nad tromi hlavnými
oblasťami, za ktoré by ste sa mali modliť a
zároveň ich rozvíjať v srdciach detí. 1.
rozlišovanie dobra a zla, 2. chuť robiť dobro
a nenávidieť zlo, 3. odvahu vytrvať v
dobrom aj napriek tlaku okolia.
Cieľavedome rozvíjajte tieto čnosti a
chráňte svoje deti, aby si neublížili, ale
zároveň v nich budujete sebavedomie a
pevný charakter, vďaka ktorému budú vždy
čestné a schopné privádzať k dobru aj iných. 

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

Gospel song
Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. vás pozýva na festivalový večer Gospel Song s
duchovným otcom Peťom Milenkym a Jožkom Bubnárom ako aj viacerými gospelovými
skupinami, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. 03. 2016 o 19.00 hod. v Estrádnej sále Domu
kultúry vo Vranove n. T. Je to príležitosť hudbou a spevom stráviť čas v modlitbe s Bohom.
Vstupné je dobrovoľné. Viac informácií je na plagáte na nástenke. 
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Múdry správca

Človek, ktorý cestoval po Švajčiarsku,

objavil jedného dňa na brehu pokojného
jazera nádhernú, ale odľahlú usadlosť. Keď
zabúchal na záhradnú bránu, otvoriť mu
prišiel postarší správca domu, ktorý ho
srdečne pozval ďalej. Cudzincovi sa zdalo, že
správca má úprimnú radosť z jeho príchodu.
Previedol ho po celej záhrade a poukazoval
mu, aké kvety pestuje.
„Ako dlho tu už bývate?“ spýtal sa cudzinec.
„Je to už veľmi dlho,“ odpovedal.
„Koľkokrát sa váš pán za ten čas vrátil
domov?“
„Štyrikrát.“
„Kedy tu bol naposledy?“
„To už bolo dávno. Som tu takmer vždy sám.
Len zriedka sa sem zatúla nejaký cudzinec a
navštívi ma.“
„Napriek tomu udržujete záhradu v takom
perfektnom poriadku,“ povedal cudzinec.
„Všetko rastie a kvitne, ako by sa mal váš
pán vrátiť už zajtra.“
„Nie, pane,“ zvolal správca, „ja žijem v tom
vedomí, že môj pán sa môže vrátiť už dnes!“

Plánuj tak, ako by sa mal Kristus vrátiť o
desať rokov. Ži tak, ako by mal prísť o desať
sekúnd.  Anonym

Starec

Akýsi starý muž opatrne otvoril zadné

dvere domu, ktorý sme mali prenajatý. Aj
keď ich otvoril len na niekoľko centimetrov,
videli sme, že oči sa mu lesknú a
zvráskavenú tvár má zarastenú strieborným
strniskom. V rukách držal prútený košík, v
ktorom bolo niekoľko kúskov, nelákavo
vyzerajúcej zeleniny. Zaželal nám dobré
ráno a ponúkol svoje produkty na predaj.
Boli sme v rozpakoch. Rýchlo sme si niečo
kúpili, aby sme urobili zadosť nášmu súcitu
s týmto človekom, ale aj svojim obavám.
Na ďalší týždeň k nám prišiel opäť. Vôbec
nás to nepotešilo. Keď sa nám predstavil,
spomenuli sme si, že tento človek býva v
biednej chatrči dolu na ulici. Naše obavy sa
rozplynuli. Uvedomili sme si, že sklené oči
nemá od alkoholu, ale od šedého zákalu.
Raz sa k nám dovliekol obutý v dvoch
rôznych pravých topánkach a vytiahol
fúkaciu harmoniku. Pomedzi rozhovor o
zelenine a náboženstve hral staré gospelové
melódie.
Na jednej návšteve u nás z ničoho nič
vykríkol: „Pán je ku mne taký dobrý!“ Keď
som dnes ráno vyšiel zo svojej chatrče, pred
dverami som našiel tašku plnú topánok a
šiat!“
„Z toho máme naozaj radosť!“ povedali
sme. „Tešíme sa spolu s vami.“
„A viete, z čoho mám ešte oveľa väčšiu
radosť?“ spýtal sa. 
„Práve včera som sa stretol s ľuďmi, ktorí by
to oblečenie a obuv potrebovali!“

(Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Život je zaujímavý
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Deti vo väzení 

V čase štvrtého zjavenia Panny Márie boli

deti stále v dome okresného komisára vo
Vila Nova de Ourém. Chceli ísť domov, ale
De Oliveira vyhlásil, že ich nepustí, kým
neprezradia tajomstvo. Vo svojom dome ich
väznil do nasledujúceho dňa. V utorok ráno
k nim poslal staršiu pani, aby z nich vylákala
tajomstvo klamstvom. Ale neúspešne.
Potom ich dal odviesť na okresný úrad, kde
znovu nasledoval ostrý výsluch. Deti
úprimne odpovedali na otázky o priebehu
zjavení, ale nič ich nedonútilo, aby vyzradili
tajomstvo. Ani vyhrážky, ale ani ponuka
rôznych darčekov a cenností, ako napríklad
zlaté hodinky, retiazky, či zlaté mince.
Výsluch trval celé dopoludnie, poobede ich
zavreli do verejného väzenia. Hyacinta mala
strach a pustila sa do plaču, hlavne za svojou
mamičkou, že ju už nikdy neuvidí. Ale väzni
sa k nim správali priateľsky, tak sa po chvíli
upokojila. Deti si uvedomili, že sa v ten deň
ešte nemodlili ruženec. A tak si Hyacinta
zvesila z krku medailónik a poprosila
jedného väzňa, aby ho zavesil na klinec,
zatlčený v stene. Potom si kľakli a začali sa
modliť. Väzni sa tiež pridali k modlitbe. Bol
medzi nimi aj väzeň, ktorý vedel hrať na
akordeón. Aby deti  rozveselil, začal hrať a
spievať. Hyacinta začala tancovať a jeden
zlodej, keď videl, aká je malá, vzal ju do
náručia. Možno mala Panna Mária s jeho
dušou súcit a obrátila ho.
Uplynulo niekoľko hodín, kým deti znovu
odviedli do úradnej miestnosti. De Oliveira
sa rozhodol pre drastický spôsob, ako deti

prinútiť, aby prezradili tajomstvo. Pred
deťmi prikázal jednému zo zamestnancov,
aby pripravil veľký kotol s vriacim olejom, v
ktorom deti za živa uvaria, ak neprezradia to
tajomstvo. Kým kotol "pripravovali", deti
nechali samé zamknuté v izbe. Museli to byť
pre nich hrozné chvíle. Po čase sa dvere
odomkli a ako prvú zobrali Hyacintu. Ona,
ktorá ešte pred chvíľou plakala za mamou,
hrdinsky, bez toho aby sa rozlúčila s bratom
a sesternicou, odhodlane vykročila za
komisárom. Znovu sa ju snažili sľubmi a
hrozbami prinútiť, aby prehovorila. Keď
neuspeli, zavreli ju do inej miestnosti.
František bol za ten čas pokojný, ba až
veselý: "Ak nás zabijú, budeme čoskoro v
nebi. Aké je to krásne! Len aby Hyacinta
nedostala strach, pomodlím sa za ňu jedno
Zdravas."
Zakrátko sa otvorili dvere a náčelník zakričal:
"Ona je už mŕtva. Povedz tajomstvo!" Ukázal
na Františka. Opakoval sa ten istý scenár a
napokon prišiel rad na Luciu. Neskôr
spomínala: "Bola som presvedčená, že to
myslí vážne a že je so mnou navždy koniec.
Ale strach som nemala, odovzdala som sa
úplne Panne Márii."
Po tejto hroznej situácii sa deti opäť ocitli
uväznené spolu. U okresného komisára ich
držali ešte do nasledujúceho dňa. Ráno ich
ešte raz vypočúvali, ale výsledok bol
rovnaký. Napokon komisár uznal, že je to
márne, a tak 15. augusta deti osobne
zaviezol na faru do Fatimy, odkiaľ ich pred
dvoma dňami uniesol.
Musíme si uvedomiť, že sa jednalo o
zvláštnu milosť, ktorú deti dostali, aby boli
ochotné zomrieť ako mučeníci. Hrdinské
čnosti u detí tu boli jasne preukázané a deti
prejavili heroickú statočnosť. Aj keď v
skutočnosti neboli umučení, boli ochotní
zomrieť mučeníckou smrťou.

(J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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FFArSkáArSká PôStnAPôStnA AkciAAkciA vOvO SSvätOMvätOM rOkurOku MilOSrdEnStvAMilOSrdEnStvA
StrEdA 9.3.2016
6. Pochovávať mŕtvych
„Na druhý deň vyšli Júdovi ľudia, aby odniesli telá padlých, lebo už bolo nanajvýš treba, a uložili
ich vedľa ich príbuzných do otcovských hrobov.“ (2 Mach 12,39)
Sväté písmo 
· 2 Sam 2,4–6      Muži z Jábesu pochovali Šaula. 
· Tob 2,1–8          Tobiáš pochovával mŕtvych. 
· Tob 12,6–12      Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. 
· Gn 50,1–14       Jakubov pohreb. 
· Mt 8,18–23       Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.  (alebo Lk 9, 60).
· Mk 15,37–47     Ježiš skonal, Jozef z Arimatie ho pochoval. 
· 1 Kor 15,35–54  Porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť. 
Zamyslenie: Uvedomujeme si, že zomrieme alebo sa snažíme túto myšlienku z nášho vedomia
vypustiť? Ako vnímame kresťanský pohreb. Je pohreb skutkom milosrdenstva iba pre zomrelého
alebo i pre jeho živých príbuzných? Je naša účasť na pohrebe príležitosťou k odpusteniu a
zmiereniu? Vnímame, že sme povolaní ku vzkrieseniu tela? 
Konkrétne podnety: Popremýšľame, ako by sme napísal svoj testament i akú máme predstavu o
poslednej rozlúčke. Navštívime hroby blízkych zosnulých. Popremýšľame, či by sme mohli upraviť
nejaký zanedbaný hrob.  
PiAtOk 11.3.2016
7. Napomínať hriešnikov
Nevedomých vyučovať - pochybujúcim dobre radiť.
„Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 32–33).
Sväté písmo 
· 2 Tim 4,1–5   Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou
trpezlivosťou a múdrosťou. 
· Jud 1–25          Napomenutie apoštola – majte zľutovanie s pochybujúcimi. 
· Mt 5,17–19      Kto by zrušil čo i len jedno prikázanie a bude tak učiť....
· 1 Tim 6,10–21  Svedči svojim životom, napomínaj bohatých. 
· Tit 3,2–11         Snažte sa vynikať v dobrých skutkoch, bludárov napomínať...
· Mt 18,11–17     Ak hreší tvoj brat, napomeň ho. 
· Mk 6,17–20      Ján Krstiteľ napomínal Herodesa. 
· Mk 6,34            Ježišovi bolo ľúto zástupu – začal ich učiť. 
· Mt 28,19–20    Iďte a učte. 
· Lk 3,10–15       Zástupy sa pýtali Jána, čo majú robiť. 
· 2 Sol 3,1–16      Neochabujte v konaní dobra, nepriateľa napomínajte ako brata. 
· 2 Jn 1,1–11      Žiť v pravde, milosrdenstve a pokoji.  
Zamyslenie: Ako znášame napomínania a kritiku? Premýšľame, ako by sme mali napomínať? Čo
by malo tomu predchádzať? Čo patrí k schopnosti priznať si chybu? Ako možno prekonávať strach
a obavy pred preukazovaním týchto skutkov milosrdenstva? Ako sa staráme o svoje vzdelávanie v
katolíckej viere? Aké príležitosti môžeme využiť k preukazovaniu týchto skutkov milosrdenstva? 
Konkrétne podnety: Budem sa snažiť niečo zmeniť na svojom spôsobe kritiky voči najbližším.
Každý deň si prečítam niečo z Katechizmu katolíckej Cirkvi. Zdroj: (nova.dkuspis.sk), upravené



vv čASEčASE OdOd 07.03.2016 07.03.2016 dOdO 13.03.201613.03.2016
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 13.3. – 19.3. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária vasiľová - Železničná ul.  
nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu 12.3. klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
Pobožnosť kr. cesty: Dnes poobede 6.3. bude pobožnosť krížovej cesty o pol hodiny skôr, t.j.

o 1400 , pretože potom ideme do telocvične na volejbalový turnaj rodín. A práve rodiny majú
na starosti dnešnú krížovú cestu. 
FEr: Všetkých členov Farskej ekonomickej rady pozývam na zasadnutie, ktoré bude v

pondelok večer po adorácii o 1930 na fare. 
FPr: Všetkých členov Farskej pastoračnej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v stredu

večer po detskej sv. omši o 1900na fare. 
Sviečka - večné svetlo - marec: 
28.2.-5.3. - p. Melegová
6.3.-12.3. - p. Hrubovská
13.3.-19.3. - o. Marek Kunder
20.3.-26.3. - p. Zeleňáková
rozpis lektorov:
5. pôstna nedeľa: 8.00 hod. - rod. Bačíkova, 10.00 hod. - rod. demčákova - rod. Slivkova,
18.30 hod. - rod. P. Bindasa. 

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.

stran
a 7

Spomíname
Dňa 2.3.2016 sme si pripomenuli 8. výročie od úmrtia nášho otca a zlatého
dedka a pradedka Jána Wašíka a jeho nedožitých 94 rokov.
Kto ho poznal a mal rád, venujte mu spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
Smútiaca rodina
P.S. Stále ostanete žiť v našich srdciach.
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liturGickýliturGický PrOGrAMPrOGrAM OdOd 07.03.2016 07.03.2016 dOdO 13.03.201613.03.2016

PPOndElOkOndElOk 07.03.201607.03.2016 Sv. omša: 1800 (k+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

uu tOrOktOrOk 08.03.201608.03.2016 Sv. omša: 630 (t+k) 

SS trEdAtrEdA 09.03.201609.03.2016 Sv. omša: 630 (t) kostol JaA

Pobožnosť krížovej cesty: 1730

Sv. omša: 1800 (k) detská

ŠŠ tvrtOktvrtOk 10.03.201610.03.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (t+k) 

PP iAtOkiAtOk 11.03.201611.03.2016 Sv. omša: 630 (t) kostol JaA

Pobožnosť krížovej cesty: 1730

Sv. omša: 1800 (k) mládežnícka

SS OBOtAOBOtA 12.03.201612.03.2016 Sv. omša: 1800 (t+k)

nn EdEľAEdEľA 13.03.201613.03.2016

5. PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 (t) 

Sv. omša: 1000 (k) 

Pobožnosť krížovej cesty: 1430

Sv. omša: 1830 (k) kostol JaA

„Buďte verní v malých veciach, lebo v tom je naša sila. Pre Boha nič nie je malé. Musíme
pracovať s veľkou láskou a radosťou, bez toho by to bola iba práca otroka prísnemu

pánovi.” (sv. Matka Tereza)


