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Pokojná ťava

Sme vo Sv. Zemi, momentálne na izbe v

hoteli v Betleheme. A nachádzam si čas na
písanie úvodníka pre náš farský časopis. O.
Jurajovi Fenikovi, s ktorým som na izbe,
hovorím o tejto svojej činnosti a on sa spýtal,
o čom chcem písať. A ja, že "ešte neviem, ale
asi o tom, čo tu prežívame". No a on mi
povedal jednu krásnu myšlienku, ktorá mu
napadla už pred 4 rokmi, keď tu bol. Vtedy ho
upútali ťavy. A totiž ich neustály pokoj. Či sú
okolo nich turisti alebo chodia autá, či je hluk
alebo ticho, ony sú stále pokojné vo svojom
správaní, poprípade si ešte pokojne
prežúvajú. A napadlo mu to dnes, keď sme sa
zastavili na jednej benzínovej pumpe pri
návrate od Mŕtveho mora, kde boli dve ťavy,
na ktorých sa dalo povoziť. No a ja som
neodolal a prvýkrát v živote som sa vozil na
ťave. A Jurkovi Fenikovi pri tejto príležitosti
prišlo na um práve to, čo ho upútalo už vtedy
- pokoj ťavy. Možno to znie čudne, čo je na
tom zvláštne, ale daná úvaha pokračuje
ďalej: ak už ťava, hoci je to iba zviera, je tak
pokojné, pokojne chodí z kroka na krok,
kľakne si a vstane pri pasažierovi, nechá sa s
ním odfotografovať a pod., o čo viac človek
by mal byť pokojným a rozdávať okolo seba
pokoj. Pretože sme korunou tvorstva,
rozumovými bytosťami s večnou dušou v

našom tele. Ale úvaha ide ešte ďalej: o čo
viac by mal byť pokojným kresťan - v Boha
veriaci človek, ktorý vie, že je Božím
dieťaťom, že sa Boh o neho stále stará, že je
stále v Božích rukách. Ak si toto všetko
uvedomíme, prídeme na to, že asi máme na
sebe čo robiť. Lebo "Pokoj vám" bol prvý
pozdrav Ježiša učeníkom po svojom
zmŕtvychvstaní. Mať pokoj v srdci je
základným znakom Božej prítomnosti v srdci
a zároveň citlivosti srdca na Božie vnuknutia
a oslovenia. Je určite veľkou milosťou byť vo
Sv. Zemi, to je nám tu všetkým jasné. Zároveň
myslíme na vás vo svojich modlitbách, pri sv.
omšiach a pod. A ďakujeme za to, že vy
myslíte na nás vo svojich modlitbách. Nech
sme pre seba navzájom čo najviac nositeľmi
a darcami pokoja. Je to jeden z najväčších
darov, aký si môžeme navzájom dať a stále
dávať.  

(Marek Kunder)
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Ježiš Kristus je láska

Neexistuje nič dôležitejšie, ako je viesť

srdcia detí k reálnemu a živému vzťahu s
Bohom. Nemôžeme povedať, že sme im dali
všetko, čo sme mohli, ak sme im
nepredstavili najväčšiu lásku zo všetkých a
neukázali, že iba Ježiš Kristus im môže
darovať pravý pokoj v Bohu. V samotnom
jadre našej lásky k deťom je túžba pochopiť
a naučiť ich to, čo je v živote skutočne
najpodstatnejšie. Boh stvoril nás a naše deti
s presným zámerom, ktorý mal s nami od
vekov, aby sme sa stali jeho deťmi, aby sme
spoznali jeho lásku a aby sme ho svojím
životom oslavovali a strávili s ním večnosť
(porov. Jn 3, 16). Vďaka Ježišovi Kristovi
môžeme my i naše deti celý pozemský život
a večnosť žiť oslobodení od hriechov,
strachu, beznádeje a hanby. Človiečika, na
ktorého sa rodičia snažia všemožne vplávať
zvonka, môže Boh svojou láskou a mocou
premeniť, posilniť a požehnať zvnútra. Boh
skrze Krista pozýva nás i naše deti, aby sme
sa odvrátili od svojich hriechov, vzývali
Ježišove meno a vkladali svoju dôveru do
neho. On nám odpúšťa a dáva pravý pokoj
na nádej. Pozemským životom môžeme
kráčať vo vzťahu s Bohom a po smrti nás
čaká večný život s ním. Taká je Božia láska k
nám. Taká je Božia láska k našim deťom.
Boha netreba pochopiť, stačí sa k nemu
utiekať a dôverovať mu. Nemusíte o ňom
vedieť všetko, aby ste jeho lásku mohli
sprostredkovať svojim deťom. Boh ich
miloval „ešte pred stvorením sveta“ (Ef 1,
4), ale vo svojej láske nás veľkoryso pozýva,

aby sme ich spolu s ním sprevádzali na
každom kroku. Deti by sme nemali tlačiť do
žiadnych duchovných rozhodnutí, kým na to
nie sú dostatočne pripravené. Ak ich rodičia
do niečoho nútia, zvyčajne to vedie k
neskoršiemu odmietavému postoju a nie k
tomu, aby dané odporúčanie prijali a žili
podľa neho. Rodičia by preto mali
predovšetkým odzrkadľovať Božiu lásku voči
deťom, neustále sa modliť za ich spásu a
trpezlivo sadiť do ich sŕdc semienka pravdy
o Ježišovi. V určitom okamihu života môže
Boh vášmu dieťaťu pomôcť uvedomiť si, aké
je nedokonalé, hriešne a ako potrebuje zažiť
jeho odpustenie. Keď sa v ich vnútri takto
čosi pohne, Boh vám dáva priestor na
rozhovor a privilégium ukázať svojim
deťom, ako sa k nemu majú obrátiť a
slobodne zveriť život do jeho rúk. V tej chvíli
ich naplní svojím Duchom a to je jedna z
najväčších radostí v živote a najvznešenejšia
výsada rodičovstva. Keď mu budú
dôverovať a začnú rásť vo viere, môžete im
častejšie pripomínať, ako ich Ježiš sprevádza
v každej oblasti života. Dielo, ktoré v nich
koná, ich bude viesť, posilňovať a
obnovovať, aby mohli žiť život čoraz
zmysluplnejšie, plnšie a radostnejšie. Ich
srdcia potrebujú Ježiša viac než čokoľvek
iné. Pomáhajte im modlitbami a láskavými
povzbudeniami spoznať ho a nasledovať
každý deň. Zamyslite sa, či naozaj
dôverujete Kristovi ako svojmu Pánovi a
Spasiteľovi. Ak áno, poďakujte mu za tento
neoceniteľný dar. Ak nie, môžete to napraviť
tak, že sa odvrátite od svojho hriechu a
poprosíte Boha o odpustenie a spásu.
Môžete sa s deťmi podeliť aj o svoje osobné
svedectvo viery. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Sk 13, 14. 43-52
Žalm: Ž 100, 2. 3. 5
Ant.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.  alebo
Aleluja.
2. čítanie: Zjv 7, 9. 14b-17
Evanjelium: Jn 10, 27-30

Krátke zamyslenie na evanjelium: Je radosťou počuť,
že Bohu na nás záleží. Dnešné evanjelium ide však
omnoho ďalej. Vzťah človeka a Boha je postavený na
"počúvaní", teda každý, kto začuje Božie volanie a reaguje, zakúsi nesmierny dar, akým je
život večný. Ale neprehliadnime opis vzťahu Otca a Syna. Otec zveruje "ovce" Synovi. Je to
dar Otca Synovi! Syn ovce zachraňuje a privádza k Otcovi. Sme teda hračkou Otca a Syna?
Ak je všetko postavené na "počúvaní" resp. nepočúvaní, potom nejde o hračku, ale výzvu k
hlbokému vzťahu. Pastier nie je diktátor! Na skutočný vzťah Boh reaguje svojím absolútnym
nasadením sa pre človeka, ako hovorí druhé čítanie. Stačí Bohu odpovedať a nechať sa ním
viesť.
Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

Zaujímavosti zo Sv. Zeme

Sme v polovici našej púte, ale využívam

túto možnosť, aby som sa s vami podelil o
také zaujímavosti, ktoré som mal možnosť
sa doteraz dozvedieť a ktoré ma upútali.
Nebudú nejako tématicky poukladané, skôr
ich budem ponúkať v chronologickom
poradí, ako som sa o nich v jednotlivé dni
dozvedel ja pri návštevách jednotlivých
miest Ježišovho pobytu na Zemi alebo pri
presunoch v autobuse. 
- Jaffa - biblické Joppe - má hradby z 1800-
1600 rokov pred Kristom. Toto miesto sa
viaže na Jonáša, kde ho ryba nestrávila a
takisto tu bol aj prístav, kde bolo posielané
drevo pre Šalamúna na jeruzalemský chrám,
Kostol sv. Petra je na mieste križiackej
pevnosti a františkáni tu mali hospic už v 17.
storočí. 
- Hlavné mesto Izraela, Tel Aviv, bolo
založené v roku 1909. Tel Aviv je v preklade

Jarný kopec. Aviv je mesiac Nissan, kedy je
Veľká noc, kedy sa zbiera jačmeň, kedy je
obdobie jari, takže jar sa nazýva tiež Aviv a
je to jedno slovo aj pre jačmeň. Tel Aviv sa
spomína vo Sv. Písme u proroka Ezechiela v
3. kapitole. 
- Panne Marii trvala tak cesta do En Karem,
kde navštívila Alžbetu, pri dobrej kondícii 3
dni a celkovo 3-5 dni, ak rátame zhruba 50
km na deň peši. En Karem znamená v
preklade "viničný prameň". 
- Jeruzalem je rozdelený na východný a
západný. Východný je arabská časť - Olivová
hora a pod. a západná časť Jeruzalema je
židovská. 
- Z Jeruzalema do Hebronu je nejakych 40
km. V Hebrone sú pochovaní Abrahám so
Sárou, jeho syn Izák s Rebekou a zas syn
Izáka Jakub s Liou. Reáchel - Jakubova druhá
manželka, ktorú viac miloval, je pochovaná
v Betleheme, lebo tam zomrela pri pôrode
ich posledného syna Benjamína. 

(Marek Kunder)
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Slon

Legenda hovorí, že v jednej dedine boli

všetci obyvatelia nevidomí. Raz prechádzal
okolo muž na slonovi. Šiesti chlapi, ktorí sa to
dopočuli a nevedeli si slona predstaviť, ho
poprosili, či by im dovolil dotknúť sa tohto
veľkého zvieraťa. Muž súhlasil a každého z
nich doviedol k inej časti slona. Všetci
nevidomí ohmatávali a hladkali slona
dovtedy, kým si neboli istí, že už vedia, ako
vyzerá.
Nadšení sa vrátili do dediny. Obyvatelia sa
zhromaždili okolo nich, aby sa dozvedeli ako
vyzerá. Prvý muž, ktorý ohmatal bok zvieraťa
povedal: „Slon je ako veľký hrubý múr. Rovný
a drsný.“ „Nezmysel,“ povedal druhý muž,
ktorý ohmatal slonove kly. „Je skôr krátky,
okrúhly, hladký, ale veľmi ostrý. Ja by som ho
neprirovnal k múru ale k oštepu.“
Tretí muž, ktorý sa dotýkal slonovho ucha,
začal ihneď namietať. „ Vôbec nevyzerá ako
múr ani ako oštep. Je ako obrovský list z
hrubého vlneného koberca. Keď som sa ho
dotkol, pohol sa.“  „Nesúhlasím,“ povedal
štvrtý, ktorý ohmatával chobot. „Ja by som
povedal, že je ako velikánsky had.“
Piaty muž takmer vykríkol na znak nesúhlasu.
Dotýkal sa nohy, preto dospel k záveru: „ Slon
je okrúhly a hrubý – ako strom.“ Šiesty muž,
ktorého neznámy povozil na chrbte zvieraťa,
protestoval: „Či naozaj nikto z vás nevie
správne opísať slona? Veď je to pohybujúca
sa hora!“
Šiesti muži sa potom ešte dlho škriepili.
Horšie však bolo to, že nikto v dedine si v ten
deň na základe ich dohadov nevedel
predstaviť, ako vlastne vyzerá slon.
Na to isté sa môžu rôzni ľudia pozerať z
rôznych strán. A každý má svoju pravdu. V

živote je dôležité naučiť sa prijať názory tých
druhých a nepovažovať za správne len to, čo
a ako vidím ja. Keby sme svoje pohľady
zosúladili, spoločne vytvorený obraz by bol
určite reálnejší.
Vždy hovor ako človek, ktorý sa učí, nie ako

človek, ktorý vie.              Miguel de Molinos

Ramu

V roku 1954 našli pred nemocnicou v

Balrampure v Indii malého chlapca. Lekári
boli zmätení z toho, v akom bol stave. Ani po
mnohých vyšetreniach nevedeli, čo s ním.
Chlapec mal stvrdnutú kožu na rukách a
kolenách, ako keby celý život chodil po
štyroch. Mal veľmi ostré zuby a doráňané
ďasná. Predpokladali, že hrýzol do kameňa
ale tvrdého dreva. Podľa jaziev na zadnej
časti krku to vyzeralo, akoby ho vláčili šelmy.
Nevedel používať slová, vydával len
nezrozumiteľné zvuky. Zdalo sa, že nie je
schopný s nikým komunikovať. Nemal meno,
preto ho sestričky v nemocnici nazvali
„Ramu“. Ramu neprejavoval nijaký záujem o
ostatné deti a mal strach z dospelých. Ale raz
vzal jeden zamestnanec nemocnice Ramuho
a niekoľko ďalších detí do zoo. Tam si všimol,
že chlapec výrazne ožil, keď uvidel klietku s
vlkmi. Volal na nich a zdalo sa mu, že vie s
nimi komunikovať. 
Lekári sa preto rozhodli, urobiť experiment.
Zistili, že Ramu vie chlípať z misky, ale nie piť
z pohára. Potravu jedol tak, že ju trhal na
kúsky a kosti hrýzol aj niekoľko hodín. Všetci
napokon dospeli k záveru, že Ramu je „vlčí
chlapec“, ktorý zrejme vyrastal niekde medzi
divými zvieratami, a preto sa nesprával ako
ľudská bytosť. Žil medzi vlkmi, preto sa
správal ako jeden z nich.
Najviac sa naučíme z toho, čo vidíme – doma,
u priateľov...Ini ovplyvňujú nás a my
ovplyvňujeme ich. (Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci, Poďme sa

rozprávať
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Vo Svätom roku

milosrdenstva začala

iniciatíva 9 mesiacov za

život

Počas mimoriadneho Svätého roku

milosrdenstva máme možnosť odpovedať
na výzvy pápeža Františka rôznym
spôsobom. Okrem iného sa dá zapojiť aj do
nového projektu s názvom "9 mesiacov za
život". Ide o otvorenú iniciatívu laikov i
kňazov z rôznych katolíckych spoločenstiev
pod zastrešením tímu Národného pochodu
za život. 
Tento projekt chce predovšetkým prinášať
nádej a  ohlasovať radosť zo života; stáť pri
opustených deťoch ako stála Mária s Jánom
pri opustenom Ježišovi; modliť sa za lásku
pre rodičov a obrátenie zdravotníkov, aby
rovnako slúžili životu matky i dieťaťa;
svedčiť o milosrdnom Bohu, ktorý hľadá
stratených a skláňa sa k slabým. Spája v
sebe vytrvalú modlitbu a tichý, ale viditeľný
odkaz o  posvätnosti každého človeka.
Projekt 9 mesiacov za život spočíva v krátkej
modlitbovej prítomnosti na miestach, kde
na Slovensku zomierajú násilnou smrťou
nenarodené deti. Iniciatíva  prebieha počas
pracovných dní od 25. marca do 25.
decembra 2016. Celkovo sa to týka
minimálne 67 pracovísk v 42 mestách
Slovenska.
K  tejto akcii sa pridali aj veriaci z farnosti
Narodenia Panny Márie vo Vranove, keď
odpovedali na ponuku o. Dušana Škurlu,
iniciátora tejto výzvy a hlavného
organizátora Národného pochodu za život. 
Stretnutie s o. Škurlom sa uskutočnilo v
Humennom za prítomnosti o.dekana
Mariňáka, o. priora Rastislava a veriacich z
dekanátov Snina, Humenné a Vranov –
Sever. Úlohu hlavnej koordinátorky za

Vranov prevzala p. Anna Viňarská.
Koordinátori výzvy z Vranova /p. Viňarská,
p.Fetkovičová, p. Lepotová, p. Kyselová, p.
Bača, p. Vaverčák  a manželia Bradovkovci/
sa stretli s ďalšími farníkmi, ktorí boli
ochotní zapojiť sa do modlitieb za
zachovanie života nenarodených detí.
Ďakujeme všetkým farníkom z farnosti
Vranov-Čemerné/ p. Jenčovej, p. Fenikovej,
p. Sabolovej ako aj p. Musákovej a
p.Moskalovej za túto ochotu.
Týmto vyjadrujeme úprimné poďakovanie

o. Rastislavovi Ivaneckému, priorovi farnosti
Narodenia Panny Márie pri bazilike Vranov
nad Topľou, že povedal ÁNO aj ako aktivista
projektu 9 mesiacov za život pri stretnutí s
primátorom mesta Ing. Jánom Raganom.
Ďakujeme pánovi primátorovi, že povedal
ÁNO ochrane nenarodenému životu pri
pracovnom stretnutí s riaditeľom
vranovskej nemocnice . Ďakujeme za
jednoznačné ÁNO životu o.dekanovi
Štefanovi Albičukovi, o. dekanovi Michalovi
Zorvanovi, o. Marekovi Kunderovi pri
rokovaní s riaditeľom nemocnice MUDr.
Eugenom Lešom.
Ďakujeme za vyslovené NIE vykonávaniu
potratov riaditeľovi vranovskej nemocnice .
Ďakujeme za rozhodné NIE usmrcovaniu
detí v lone matky primárovi gynekologicko -
pôrodníckeho oddelenia MUDr. Vladimírovi
Spišákovi. Ďakujeme za NIE tým
zdravotníckym zamestnancom, ktorí si v
našej nemocnici uplatnili výhradu vo
svedomí a tým potvrdili právo na život
nenarodeným deťom.
Vďaka všetkým nemenovaným za doterajšiu
modlitebnú podporu. Prosíme o vytrvalosť
v prosbách za tie pracoviská na Slovensku,
kde sa potraty ešte vykonávajú, aby
kompetentní nasledovali rozhodnutia z
Vranova a tým zachránili životy
nenarodených detí.

S úctou manželia Bradovkoví
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Lehnický biskup predstavil výsledky
potvrdzujúce eucharistický zázrak

Poľsko 12. apríla (RV) Lehnický biskup

Zbigniew Kiernikovwski v nedeľu predstavil
výsledky výskumu, ktorý potvrdzuje
eucharistický zázrak. Došlo k nemu na
slávnosť Narodenia Pána 25. decembra
2013 v Kostole sv. Jacka v dolnoslezskej
Lehnici (Legnica).
Hostia, ktorá spadla na zem, a po zdvihnutí
bola vložená do nádoby s vodou, sa sfarbila
do červena. Jej fragment bol odovzdaný
lekárskemu laboratóriu v Sadowej, ktorá
uzavrela lekársku charakteristiku s tým, že
výsledky sa "najviac podobajú tkanivu
srdcového svalu" so zmenami, ktoré "často
sprevádzajú agóniu". Biskup Kiernikowski
pri nedeľnej svätej omši tiež povedal, že
tento rok v januári predstavil celú kauzu
Kongregácii pre náuku viery. Na základe jej
odporúčania požiadal miestneho kňaza, aby
pripravili miesto na vystavenie relikvie.
"Chápeme toto podivuhodné znamenie ako
zvláštny výraz priazne a lásky Pána Boha,
ktorý sa tak veľmi skláňa k človeku," píše
lehnický biskup v tlačovom vyhlásení. K
eucharistickým zázrakom dochádza veľmi
zriedkavo. Prvý jav tohto druhu je datovaný
v ôsmom storočí a došlo k nemu v
talianskom Lanciane. Dodnes Cirkev uznala
za autentické 133 prípadov.

Pozvánka na púť radosti "Povolaní v
láske" v Pavlovciach nad Uhom

Pavlovce nad Uhom 12. apríla (TK KBS)

"Povolaní v láske" - je témou púte radosti,
ktorá sa uskutoční od 6. do 8. mája 2016.
"Všetci sme povolaní žiť lásku. Nie ako
nejaký plytký cit, ale ako celoživotné
poslanie a voľbu mať rád. Žiť čistú lásku
znamená objavovať súčasne aj veľkosť
Božej lásky. Je to ako ísť do Vysokých Tatier
a tým, že objavujem krásu Tatier,
objavujem aj krásu celej prírody. Nie sme
však povolaní len ako obdivovatelia lásky.
Sme povolaní žiť ju naplno. Ona má byť
hnacím motorom nášho života,
sprievodcom našich skutkov a mantinelom
myšlienok," hovorí otec Matúš Reiner,
vicerektor Domu Anky Kolesárovej.
Na májovej púti otec Róbert Neupauer
uzavrie cyklus tém z Teológie tela, ktoré
sprevádzali mladých na púťach radosti od
Silvestra 2013. "Pozývame všetkých
mladých ľudí nad 15 rokov, ktorí túžia zažiť
radosť zo spoločenstva. Súčasťou programu
sú prednášky, diskusie v skupinkách, sväté
omše, celonočná adorácia, ale aj putovanie
k hrobu Anky Kolesárovej či belgický
tanec," avizujú organizátori.

Viac informácií a prihlasovanie na púť je na
stránke www.domcek.org.
TK KBS informovala Miroslava Psárová

(spracovala Anna Sabolová ml.)



vv čAsEčAsE odod 18.04.2016 18.04.2016 dodo 24.04.201624.04.2016
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 24.4. – 30.4. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Brehovská.  

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 17.4. bude pobožnosť sv. ruženca klasicky o 1430 v novom
kostole.

Nácvik detského speváckeho zboru: Všetky decká pozývam na nácvik detského speváckeho

zboru ako aj na stretko klasicky v sobotu 23.4. o  1330 v pastoračnom centre. 

Zbierka na dostavbu nášho nového kostola a past. centra: Dnes je 3. nedeľa v mesiaci a
preto je zbierka na dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra. Pán Boh zaplať za
všetky vaše milodary. 

Posviacka kríža a ozimín: Na budúcu nedeľu z príležitosti potom nasledujúceho sviatku sv.
Marka 25.4. bude namiesto pobožnosti sv. ruženca tu v novom kostole posviacka kríža a
ozimín na konci Čemerného smerom na Vechec, kde je obnovený kríž, ktorý požehnáme a

zároveň polia. Preto sa stretneme o 1430 priamo pri kríži, ktorý je hneď za Čemerným na
pravej strane smerom na Vechec. Všetko sa to, samozrejme, uskutoční v prípade priaznivého
počasia, to zn. nebude pršať. 

Zbierka na kňazský seminár: Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár v Košiciach.
Už vopred Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.

Rozpis lektorov:
5. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Baranova - rod. sabolova, 10.00 hod. - rod. Baranska,
18.30 hod. - rod. Bankovičova. 

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 18.04.2016 18.04.2016 dodo 24.04.201624.04.2016

PPoNdELoKoNdELoK 18.04.201618.04.2016 sv. omša: 1830 (K) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU toRoKtoRoK 19.04.201619.04.2016 sv. omša: 630 (K) 

ss tREdAtREdA 20.04.201620.04.2016 sv. omša: 630 (K) kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 21.04.201621.04.2016
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

(spomienka) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (K) 

PP iAtoKiAtoK 22.04.201622.04.2016 sv. omša: 630 (K) kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) detská  

ss oBotAoBotA 23.04.201623.04.2016
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

(spomienka) 

sv. omša: 1830 (seč. Polianka)

NN EdEľAEdEľA 24.04.201624.04.2016

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 (K) 

sv. omša: 1000 (K) 

Posviacka kríža a ozimín: 1430

sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Svätostánok je garanciou, že Ježiš ,rozložil svoj stan’ medzi nami.” (MATKA TEREZA)


