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Miluj život

Jedno dieťa si vzalo do hlavy, že nájde

odpoveď na svoju veľkú otázku: “Načo som
na svete?” Každý z tých, koho sa spýtalo túto
otázku však odpovedal inak. Jeho malý brat
mu odpovedal: “Na svete si preto, aby si slávil
narodeniny.” Babka mu povedala: “Na svete
si, samozrejme, preto, aby som si ťa mohla
rozmaznávať.” Škovránok mu odpovedal: “Si
tu preto, aby si spieval svoju pieseň.” Dieťa sa
spýtalo aj kameňa. Jeho odpoveď znela: Si tu,
aby si tu bol.” Nakoniec dieťa položilo svoju
otázku aj smrti a tá mu odpovedala: “Si na
svete preto, aby si miloval život.” (Wolf
Elbruch) Oslovil ma daný príbeh práve kvôli
skúsenosti zo Sv. Zeme. Ak tam človek príde,
je jasné, že ho v prvom rade ako veriaceho
človeka oslovujú miesta, kde pôsobil Ježiš,
kade chodil, potom apoštoli, Panna Mária, sv.
Jozef. Zároveň však Sv. Zem oslovuje človeka
už jednoducho tým, že tam narazí na inú
kultúru ako európsku. Narazí na kultúru
židovsko - arabaskú. A teraz sa nechcem
rozpisovať o tom, ako skoro ráno začne z
minaretu nahlas znieť nahratá modlitba pre
moslimov… alebo ako vyzerajú domy arabské
a židovské… beduíni… aký je veľký rozdiel v
čistote ulíc v židovskej časti a arabskej… aká
je medzi nimi politická situácia a pod.  Chcem
však povedať to, čo som si všimol v danej

oblasti, v Betleheme, v Jeruzaleme, pri Múre
nárekov, jednoducho, prakticky všade: mladí
muži so zbraňami - veľkými americkými
samopalmi v rukách a s ostrými nábojmi. To
sa tu v našich končinách nevidí. A priamo na
Herodione - vrchu, kde si Herodes postavil
palác, sme mali možnosť zažiť prakticky ako
keby chlapcov z akadémie - vyzerali veľmi
mladí, bolo ich tam okolo 50, kde každý z nich
mal cez seba prevesený samopal a zásobníky
s ostrými nábojmi. Môžeme polemizovať o
tom, či je to v poriadku, či nie, tak byť medzi
civilistami a pod. Takisto, že tých vojakov
nájdeme všade bežne medzi ľuďmi s ostrými
nábojmi… Ale jednu vec som si uvedomil -
cenu života. Oni sú tam preto, lebo milujú
život a chcú žiť. A nechcú si nechať rozvrátiť
krajinu a uvrhnúť svojich ľudí do strachu.
Sme tu na svete, aby sme milovali život. Aby
sme sa tešili životu, aby sme ho mali radi. Je
na zamyslenie pre každého jedného z nás, či
svojím správaním, postojmi a pod.
nesťažujeme iným život, neničíme im ho a
neznepríjemňujeme. A takisto či sebe
vedome svojím štýlom života neskracujeme
život. Je to najvyššia hodnota, ktorú máme a
Ježiš tak za náš pozemský ako aj nebeský
život položil svoj život. Preto milujme Boha -
darcu života a skrz Neho svoj život ako aj
životy našich blízkych. 

(Marek Kunder)
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Láska nachádza pokoj v

Bohu

Boh nám nedáva deti, aby nás

starostlivosť o ne nadobro pohltila alebo
aby sme si z nich robili nový zdroj identity a
zmyslu života. No určite nechce, aby sme
ich len tak komusi podstrčili, zatiaľ čo my
budeme hľadať naplnenie kdesi inde. Boh
túži, aby sme najväčšie uspokojenie
nachádzali v ňom samom. Prázdnotu, ktorú
v našom vnútri zanecháva sebectvo a aj
každý iný hriech, nemôže vyplniť nič okrem
Boha. Ľudia si často namýšľajú, že keby mali
viac peňazí, viac radostných chvíľ či energie,
boli by šťastnejší. Keď sa cítime nešťastní,
nazdávame sa, že je to preto, lebo nám
zatiaľ chýba čosi, po čom túžime.
Neuvedomujeme si, že Boh nestvoril na
zemi veci, ktoré by nás dokázali uspokojiť
viac než on. Vložil do nás túžbu, aby sme ho
hľadali, aby nás mohol napĺňať svojimi
nebeskými darmi. Ozajstnú lásku, radosť a
pokoj možno čerpať iba ak s ním prežívame
blízky vzťah. Boh prisľúbil, že ak ho človek
hľadá a nadovšetko miluje, dá mu presne to,
čo naozaj potrebuje a po čom jeho srdce
túži. Z rodiča, ktorý naplno prežíva vzťah s
Bohom, majú všetci členovia domácnosti.
Keď sa človek prestane umárať, aby mal
neustále všetko pod kontrolou a dovolí, aby
ho Boh naplnil svojou láskou, dal nový
zmysel jeho životu a upokojil utrápené
svedomie, potom sa radosť, ktorá z neho
prúdi, v rovnako hojnej miere vylieva na
celú jeho rodinu. Jednou z veľkých výziev
lásky je budovať dôverný vzťah s Bohom, do

ktorého treba zhrnúť všetky ostatné city, a
potom sledovať, ako Boh mnohonásobne
umocňuje a rozmnožuje to, čo chcete s
láskou dosiahnuť v živote detí, čo by ste inak
vlastnými silami nedosiahli. Ak milujete
Boha nadovšetko, on vás naučí lepšie
milovať vaše deti. A tak môžeme povedať:
Tajomstvo úspešného naplnenia
rodičovského povolania spočíva v prežívaní
pokoja v spoločenstve s Bohom.
Prostredníctvom modlitby máme byť denne
napojení na Boha a u neho hľadať múdrosť
a silu, aby nás robil citlivými na
najdôležitejšie potreby detí. Duch Svätý
bude neustále vlievať Božiu lásku do vašich
sŕdc. Obdarí vás pokojom, aby ste dokázali
vytrvať aj v neľahkých situáciách, kedy by
vám vlastná vôľa na to nestačila. Bude vás
napĺňať radosťou bez ohľadu na to, v akej
zložitej situácii sa nachádzate. Nachádzať
pokoj v Bohu je nádherné. Ak mu dovolíte
aby vás napĺňal a používal, ani vaše deti
neobídu naprázdno. Práve naopak.
Prostredníctvom vás dostanú všetko, to, čo
im Boh chce dať. V niektorých životných
situáciách deti potrebujú, aby ste zostali v
úzadí. Možno pre ne zo strachu či z
nezdravej túžby byť užitoční, robíte až
priveľa. Inokedy zas možno od vás
potrebujú viac, než ste im schopní dať.
Najlepšie poslúžiť deťom však môžete
jedine s pomocou Božieho Ducha. Božie
Slovo, múdrosť a trpezlivosť sa vo vás začnú
prejavovať, ak Bohu dovolíte, aby ich do vás
deň čo deň zasieval. Ak sa cítime
nespokojní, predložme Bohu, čo nosíme vo
svojom vnútri. A on svojím nesmiernym
bohatstvom nasýti všetko živé, nemusíme
sa ani sekundu obávať, že by nám jeho
zásoby nestačili. Užívajte si Božiu
prítomnosť ako každodenný zdroj všetkého,
čo potrebujete.              (Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Zaujímavosti zo Sv. Zeme

- pokračovanie

Tak ako som minule začal so

zaujímavosťami zo Sv. Zeme, tak teraz
chcem v nich pokračovať presne v tom
poradí, ako som sa o nich dozvedal. Skončili
sme prakticky pri ceste do Jericha, kde sme
hovorili o dedinke nazvanej “Prorok Mojžiš”
s údajným hrobom Mojžiša, aj keď Sv. Písmo
tvrdí niečo iné.

- Meno Zachariáš - Pán sa rozpamätal. 
- Alžbeta - hebr. Elisaua - Boh prisahal.
- Ján - Boh sa zmiloval.
- Kostol sv. Kataríny je na mieste, kde
prekladal sv. Hieronym Sv. Písmo. A on si
zvolil svoje miesto prekladania pri bazilike
Božieho narodenia v Betleheme. Hieronym
tu prišiel v r. 386. Pôvodne bol aj tu
pochovaný, zomrel v r. 420, ale teraz je jeho
telo prenesene do Rima. 
- V kostole sv. Kataríny sa slúži vždy
polnočná sv. omša. No a soška malého
Ježiško je odtiaľ prenášaná vždy na Vianoce
do jasličiek.
- Beduin - znamená obyvateľ puste. 
- Olivová hora je východne od Jeruzalema. Z
púšte sa vystupovalo do Jeruzalema cez
Olivovú horu, cez takí sedlo. 
- Z Jericha do Jeruzalema mala tá cesta 28
km.
- Je tu jedna moslimská dedinka, ktorá sa
vola "Prorok Mojžiš" a podľa ich tradície je
tam pochovaný Mojžiš. Aj ked kniha
Deuteronómium píše, že o jeho hrobe nikto
nevie a bol pochovaný na hore Nebo.
- Jericho v prekladne znamená - vôňa, čiže
mesto vône, lebo je to oáza v púšti, je tu
veľa zelene. Nachádza sa tu aj živá katolícka

farnosť, ktorú spravujú františkáni. Aj keď
nie je veľká, majú to svoju školu, ktorú
navštevujú aj moslimovia. Farnosť má názov
Good Shepherd, čo znamená “Dobrý
Pastier.
- Jericho je najstaršie obývané mesto na
svete. Existovalo už 8-10 000 rokov pred Kr.
Už opevnenie mesta tu bolo 8000 pred Kr. Je
tu 23 vrstiev osídlenia. Zachovala sa aj 8
metrová veža a je to najstaršie opevnenie
mesta na svete.
- Miesto krstu Ježiša bolo odhalené až v
roku 1996.
- Obdobie dažďov - to je polrok, v ktorom
tak asi priemerne v 28 dňoch prší. Minulý
rok pršalo v máji, čo sa nestalo 700 rokov
dozadu.
- Qumran je vlastne na severnej hranici
Mŕtveho mora, nachádzame sa zhruba 2 km
od Mŕtveho mora. Je to miesto, kde boli
nájdené zvitky SZ ako aj akoby rehoľných
pravidiel danej komunity. Je to 11 jaskýň, v
ktorých boli nájdené a 80% zvitkov bolo
nájdených v jaskyni č. 4. Našli sa tak, že
beduinski chlapci, ked naháňali svoje kozy,
pričom im jedna spadla práve do tej jaskyne
č. 4, tak tam to našli v džbánoch. Qumran je
vlastne názov údolia.
- Brehy Mŕtveho mora a Jordánu sú bohaté
na minerály. Sú tu aj kúpele. Aj tieto
minerály sú príčinou toho, ze Mŕtve more je
také. Je tu miestami az 30% hustota soli. V
južnej časti je ešte väčšia hustota, lebo voda
je plytká iba 5 m. Je tu však voda hlboká aj
400 m.
- Mŕtve more sa stále zmenšuje. Za 3 roky o
1 m.
- Mesto Jeruzalem už bolo obývané 1500
rokov pr. Kr. 

pokračovanie na nasledujúcej strane
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1. čítanie: Sk 14, 21b-27
Žalm: Ž 145, 8-9. 10-11. 12-13b
Ant.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
alebo Aleluja.
2. čítanie: Zjv 21, 1-5a
Evanjelium: Jn 13, 31-33a. 34-35

Krátke zamyslenie na evanjelium: Situáciu
poslednej večere opisuje chvíľu veľkej intimity
cirkvi. Ide o dramatický moment, ale tiež čas nabitý láskou. V tejto atmosfére hovorí Kristus
o oslave Otca, resp. Syna. Význam pojmu "osláviť" možno prirovnať k hlbokému
priateľskému vzťahu, v ktorom je najväčšou radosťou spoločné stretnutie, v ktorom
môžeme potešiť priateľov. A ich radosť je súčasne aj našou radosťou. Syn oslávi Otca tým,
že prejaví lásku až do krajnosti, a Otec tým, že Synovi dáva život (najhlbší princíp otcovstva).
A z tohto princípu plynie aj úloha, ktorú apoštoli majú prijať: milovať sa navzájom. Ide o
výzvu na priateľstvo. V tejto súvislosti potom úplne inak vyznieva opis neba, ktorý ponúka
druhé čítanie. Boh daruje nový Jeruzalem ako dar človeku, ktorý zároveň znamená, že Boh
zostáva s ľuďmi, už ich neopúšťa, už nenastane čas mlčania, utrpenia a bolesti.

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Zaujímavosti zo Sv. Zeme

-Pevnosť Massada - Herodes ju začal stavať
ešte v roku 37 pr. Kr. V roku 73 ju Rimania
dobyli po 3 rokoch obliehania. Obrancovia
sa rozhodli, že si radšej sami zoberú životy
ako by ich mali Rimania pobiť. A tak
vylosovali 10 ľudí, ktorí mali pozabíjať
ostatných. Z 967 ľudi sa 7 ľudí zachránilo.
Dve ženy s deťmi. A ony to vyrozprávali
Jozefovi Flaviovi, ktory bol rímskym
historikom, ale pôvodom Židom. A tak sa o
tom všetkom vie.  
- Jeruzalemský chrám bol postavený v r. 964
pred Kr. kráľom Šalamúnom. Bola do nej
umiestnená archa zmluvy, ktorú tvorili dve
kamenné tabule s prikázaniami Desatora od
Mojžiša. Babyloncania v r. 548 dobyli chrám

a zbúrali ho. Po babylonskom zajatí zmizla
archa zmluvy, ktorá bola dovtedy v chráme.
Ale Peržania, ked porazili Babylončanov, tak
povolili židom sa vrátit a postaviť nový
chrám. A bol obnovený v r. 515 pred Kr. Ten
druhý chrám zničili Rimania v r. 70 po Kr. V
tom druhom chráme už archa nebola.
- Hrob Panny Marie: V Biblii sa nespomína
ako zomrela Panna Mária. Ale existuje
starobylý spis zo 4.-6. stor. od jedného
židokresťana. Ten spis s názvom - Transitus
Marie - opisuje ako Mária zomrela na Sione
a ukazal sa aj Ježiš pri jej smrti a keď
zomrela, tak Ježiš povedal apoštolom, aby ju
pochovali v Getsemanskej záhrade. A keď  ju
tam preniesli, tak sa Ježiš znova zjavil aj
spolu s dvoma anjelmi, ktorí ju vyzdvihli a
preniesli hore do neba aj s telom. 

(Marek Kunder)
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Prepad

Jedna staršia dáma sa vybrala do obchodu

na nákupy. Keď sa vrátila k svojmu autu,
všimla si, že v ňom sedia štyria muži.
Žena položila tašky na zem, siahla do
kabelky a vytiahla z nej malý revolver, ktorý
so sebou nosila na ochranu. Namierila na
mužov a začala kričať: „Ihneď vystúpte z
toho auta, lebo inak začnem použijem svoju
zbraň...!“
Štyria muži neváhali. Dvere na aute sa
rozleteli a oni vyskočili a utekali, čo im sily
stačili.
Žena sa celá triasla, ale zachovala rozvahu.
Keď si bola istá, že votrelci sú preč, odložila
revolver do kabelky, vzala tašky a položila
ich na zadné sedadlo auta. Potom si sadla za
volant. Rozhodla sa, že čím skôr zájde na
políciu a prípad oznámi.
A vtedy to zistila. Jej kľúč nesedel do
zapaľovania. Letmý pohľad na interiér
potvrdil, že nastúpila do nesprávneho auta!
Jej vozidlo bolo zaparkované o tri miesta
ďalej v tom istom rade. Odniesla tašky do
svojho auta a išla sa na policajnú stanicu
priznať, čo urobila. Keď svoj príbeh
vyrozprávala seržantovi, nemohol zadržať
smiech. Ukázal na druhý koniec chodby, kde
stáli šokovaní muži oznamujúci prepad
šialenou staršou ženou. Všetko sa skončilo
tým, že sa im ospravedlnila.
Okolnosti nie sú vždy také, aké sa nám javia.
Občas zistíme, že sme sa mýlili. Možno, že
my nevytiahneme zbraň, ale môže sa stať,
že niekoho neprávom raníme alebo mu
ublížime. Ale aj taký prípad má riešenie –
ospravedlniť sa a poprosiť o odpustenie.

Prvá trieda

Pri lete Britskými aerolíniami z

Johannesburgu dostala bohatá pani v
stredných rokov – beloška – miesto vedľa
čierneho džentlmena. Zavolala letušku a
začala sa sťažovať.
„Aký máte problém, madam?“ spýtala sa
letuška. „Nevidíte?“ vyštekla žena. „Posadili
ste ma vedľa černocha. Nemôžem sedieť
vedľa toho odporného človeka. Nájdite mi
iné miesto!“
„Prosím upokojte sa, madam,“ odpovedala
letuška. „Myslím, že tretia trieda je dnes
plná. Ale môžem sa pozrieť, ako to vyzerá v
prvej triede.“
Žena sa zatvárila povýšenecky, no zároveň
blahosklonne pozrela na zmäteného
tmavého muža vedľa seba. Mnohí pasažieri
netajili svoje pobúrenie.
O niekoľko minút sa letuška vrátila s dobrou
správou. „Madam, ako som čakala, tretia
trieda je plná a rovnako aj biznis oddelenie,
ale našla som jedno voľné miesto v prvej
triede.“
Žena sa víťazoslávne usmiala. Letuška
pokračovala: „Prosím pochopte, že takéto
preradenie je skutočne výnimočný prípad.
Musela som preto vyžiadať špeciálne
dovolenie od kapitána. On však vzhľadom
na nezvyčajné okolnosti pochopil, že nie je
príjemné, aby bol niekto nútený sedieť
vedľa takého odporného človeka.“
Potom sa obrátila k černochovi a povedala:
„Pane, prosím, vezmite si svoju batožinu.
Mám pre vás jedno voľné miesto v prvej
triede.“
Muž vstal a vzal si svoj kufor. Za hlasného
potlesku ostatných pasažierov kráčal
uličkou dopredu.

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci, Poďme sa

rozprávať
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Zástupcovia Pochodu za život sa stretli s
prezidentom SR Andrejom Kiskom

Bratislava 20. apríla (TK KBS) Zástupcov

Národného pochodu za život v Bratislave
prijal v utorok prezident SR Andrej Kiska.
Kancelária prezidenta informovala, že ho
informovali o priebehu minuloročného
pochodu a rokovali s ním na tému pomoci
tehotným matkám v núdzi. Tím pochodu
zastupoval Jozef Kozák, Patrik Daniška a Petra
Heretová.
"Pán prezident sa nás dosť pýtal, chcel
hlavne vedieť kto pochod organizoval, akí
ľudia na pochod prišli, odkiaľ boli, a
podobne. Mňa osobne pozitívne prekvapilo,
že sám začal hovoriť o potrebe podpory
rodiny aj demografie. Povedal, že jeho názor

na potraty poznáme, ale že pomoc tehotným matkám sa mu zdá byť veľmi dôležitá a ocenil,
že sa jej viaceré organizácie venujú," hodnotil stretnutie na sociálnej sieti Patrik Daniška.
Hlava štátu podľa neho víta AKTIVITYna pomoc tehotným matkám. Zástupcovia tímu ho
zároveň pozvali na návštevu n. O. Áno pre život, ktorá pomáha matkám v núdzi a týraným
ženám. Spolu debatovali aj o iných témach, napríklad náraste extrémizmu či migrácie. V
závere mu symbolicky darovali leták pro-life metro o konkrétnej pomoci tehotným mamám
a tričko z Národného pochodu za život.
Národný pochod za život zorganizovala vlani v septembri v hlavnom meste Konferencia
biskupov Slovenska. Pridali sa k nej rôzne ďalšie spoločenstvá, organizácie, cirkvi a
jednotlivci. Spolu sa stotožnili s potrebou chrániť ľudský život a verejným pochodom
vyjadrili túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého
človeka – od počatia po prirodzenú smrť. Zvláštnu pozornosť tentokrát venovali situácii
tehotných mamičiek v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať. Masovej akcii
predchádzal sprievodný program v celom meste, zložený z desiatok aktivít duchovného,
kultúrneho i intelektuálneho charakteru. Pochod nadviazal na prvý Národný pochod za život
v Košiciach z roku 2013. Obe podujatia boli najväčšími verejnými zhromaždeniami
uskutočnenými po roku 1989. Do Bratislavy prišlo 70 - 85 tisíc ľudí

(spracoval František Sokyra)

Jubilujúci Benedikt XVI. sa poďakoval
za blahopriania

Vatikán 19. apríla (RV) Presne pred 11

rokmi bol zvolený do úradu nástupcu sv.
Petra dnes už emeritný pápež Benedikt XVI.
V súvislosti so svojimi nedávnymi 89.
narodeninami, ktoré oslávil v sobotu16.
apríla, vyjadril Benedikt XVI. vďaku za
početné blahoželania, ktorých sa mu pri
tejto príležitosti dostalo. V krátkom odkaze
publikovanom na stránke Vatikánskej
nadácie Jozefa Ratzingera – Benedikta XVI.
„žičí na oplátku zo svojej strany všetko
dobré a v tomto Jubilejnom roku sprevádza
všetkých svojou modlitbou a požehnaním“.  



VV čASEčASE odod 25.04.2016 25.04.2016 dodo 01.05.201601.05.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 1.5. – 7.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Júlia Breznická

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 24.4. bude pobožnosť sv. ruženca klasicky o 1430 pri kríži na
konci Herlianskej ul. smerom na Vechec.
Nácvik detského speváckeho zboru: Všetky decká pozývam na nácvik detského speváckeho

zboru ako aj na stretko klasicky v sobotu 30.4. o  1330 v pastoračnom centre. 
Posviacka kríža a ozimín: Dnes poobede vás chcem pozvať na posviacku kríža ako aj ozimín
na Herliansku ulicu na jej koniec smerom na Vechec. Mali by sme sa tam stretnúť spolu s
veriacicim a duchovným otcom z Vechca, kde budeme mať danú pobožnosť spolu. Pozývam

vás tam na 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. 
Úcta k bl. sr. Zdenke: Na budúcu sobotu bude 30. v mesiaci a tak vás znova pozývam na sv.
omšu spojenú s úctou k bl. sr. Zdenke a trošku tématicky k nej. Zároveň aj na krátku adoráciu
po sv. omši spojenú s litániami k nej. 

Požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva: Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 1000 bude
požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva, ktorý dostávame darom aj ako ovocie nedele
Božieho milosrdenstva a daný obraz bude visieť pri spovedniciach ako miestnostiach, kde sa
najviac prejavuje Božie milosrdenstvo. 
Zbierka na kňazský seminár: Dnes je zbierka na kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať
za všetky vaše milodary.
Rozpis lektorov:
6. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. dzurovčinova, 10.00 hod. - rod. J. Sabola, 18.30 hod.
- rod. Nutárova. 

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 25.04.2016 25.04.2016 dodo 01.05.201601.05.2016

PPoNdEloKoNdEloK 25.04.201625.04.2016
Sv. Marka, evanjelistu (sviatok) 

Sv. omša: 1830 (K) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915 individuálne
požehnanie

UU toRoKtoRoK 26.04.201626.04.2016 Sv. omša: 630 (K) 

SS tREdAtREdA 27.04.201627.04.2016 Sv. omša: 630 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 28.04.201628.04.2016
Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona de
Montfort, kňaza (spomienka)

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (K) 

PP IAtoKIAtoK 29.04.201629.04.2016
Sv. Kataríny Sienskej, panny a
učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok) 

Sv. omša: 630 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská  

SS oBotAoBotA 30.04.201630.04.2016
Úcta k bl. sr. Zdenke

Sv. omša: 1830 (K)

NN EdEľAEdEľA 01.05.201601.05.2016

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Konečným cieľom meditácie je láska k Bohu a k blížnemu.” Sv. P. Pio
„Modlitba znamená načúvať Bohu.“ sv. Ján XXIII..


