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Misie ako Božia amnestia

O 2 týždne začne v našej farnosti jedna z

najväčších udalostí za 14 rokov jej existenie -
ľudové misie - trvajúce od 11.6. (sobota) do
19.6. (nedeľa). V rámci prípravy ponúkam
pohľad na tento milostivý čas od našich otcov
misionárov - pohľad na misie ako na Božiu
amnestiu. Všetci vieme, čo je to amnestia.
Amnestia však nie je vynálezom našich čias.
Nevynašli ju ani staroveký faraóni, či cisári,
nevynašli ju stredoveký králi. Amnestia je
výmyslom samého Boha. Sväté Písmo to
hovorí na viacerých miestach, ale typickým
príkladom Božej amnestie je mesto Ninive. V
tomto veľkom meste žijú veriaci v Boha, ale
ich život je veľmi ďaleko od Božích prikázaní.
Ako epidémia sa rozšírili hriechy. Rozmnožilo
sa tam zlo a neprávosť. Podľa spravodlivosti
ich má Boh potrestať, ale On posiela
vyvoleného muža - Jonáša, ktorý v jeho mene
ohlasuje veľkú amnestiu: "Ak priznáte svoje
viny a zmeníte svoje konanie, Boh sa zmiluje
nad vami a odpustí vám všetko. Ale ak sa
neobrátite, ešte 40 dní a mesto Ninive bude
zničené... " Ľudia z Ninive uverili Jonášovi,
priznali vinu a kajali sa od najmladších po
najstarších. Sám kráľ vydal k tomu nariadenia
a išiel príkladom. A Boh im odpustil vinu -
nepotrestal ich.

Amnestia v čase misií: V čase misií posiela
nám Boh zvláštnych vyslancov - misionárov,
aby tu v jeho mene ohlásili amnestiu. Z
evanjelia vieme, že k Bohu možno prísť
dvomi cestami:
a) Cestou nevinnosti - takto išla Božia Matka,
sv. Jozef, sv. Ján, sv. Terezka, a
mnoho iných.
b) Cestou pokánia - tak išiel sv. Peter, sv.
Mária Magdaléna, Zachej, lotor napravo, sv.
Augustín, obyvatelia Ninive a mnoho iných

Viem, že v tejto farnosti sú ľudia, ktorý môžu
povedať s mládencom: "Pane, prikázania
zachovávam od svojej mladosti." Ale sú tiež
ľudia, ktorí potrebujú prísť k Bohu cestou
pokánia. Títo potrebujú Božiu amnestiu, lebo
čosi ich oddeľuje od Boha. A niet hriechu,
niet priestupku, ktorý by Pán Boh nechcel
odpustiť. On nie je ako my ľudia, lebo my
často nedokážeme zabudnúť, zmieriť sa.
Vieme, ako nábožný Noe preklial svojho Syna
Cháma. Často rodičia preklínajú svoje vlastné
deti: "Keby si sa radšej nebol narodil. Ber sa z
domu, nechcem ťa viac vidieť v dome!” Boh
chce zabudnúť na všetko. Na to, čo sme
vyparatili v hneve, akoby v nepríčetnom
stave, ale aj v pomste, i vo chvíli slabosti,
ľahkomyseľnosti alebo pri návale pokušenia..

dokončenie na 2. strane
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Využime čas. Zakorenil sa medzi veriacimi
zlý zvyk: Kým je človek mladý, nech sa
vyblázni a potom v starobe nech slúži Bohu.
Teraz niet času na Božie veci, potom keď
zostarnem budem chodiť do kostola a
odmodlím všetko zanedbané. Bohu chceš
obetovať zostatky lásky, ktorú svet už
neprijíma? Možno stretnúť človeka, tiež
"veriaceho", ktorý nemá čas na sv. omšu,
ani na misie nepríde a blízkym tvrdí:
"Nechajte ma, keď ochoriem, zavolám
kňaza a dám sa zaopatriť.” Nerobme to. Keď
nám Boh cez blížiace sa misie ponúka
amnestiu, prijmime ju. Nevieme, či nám ju
ponúkne vo chvíli smrti. Veľa ľudí, čo sa
večer uložili na odpočinok, ráno už nevstali.
Pamätáme, ako Ježiš plakal nad obyvateľmi
Jeruzalema, lebo "nepoznali čas svojho
navštívenia". Skúsený, múdry učiteľ často
hovoril svojim deťom i vnukom:
"Nenechávajte veci Božie na starobu. Nie je
to jednoduché. V starobe sa nechce vstať,
bolia nohy, trápi reuma, vynecháva srdce.
Rozvíjajte vieru, kým ste mladí a na starosť,
akoby ste ju našli." Sú takí, ktorí by radi
využili misie, počúvali náuky, prišli do
kostola, ale choroba im nedovolí. Preto
každý, kto len môže, nech využije tento

mimoriadny čas milosti. Misie - to je čas
premodlený. Misionári, ktorých Boh pošle,
sú pre túto prácu špeciálne pripravovaní a
Cirkvou vyslaní. Sú to rehoľníci,
redemptoristi, ktorých rehoľa už tretie
storočie koná misie podľa vzoru zakladateľa
sv. Alfonza. U nás nebola 50 rokov za bývalej
éry možnosť konať misie (kedysi boli priamo
nariadené pre farnosť každých 10 rokov),
tým naliehavejšia je potreba obnovy nás
všetkých. Keď pri Damasku pochopil Šavol,
že poblúdil a koná zle, zvolal: "Pane, čo
mám robiť?" Vtedy počul hlas: "Vstaň a
choď do mesta, tam ti povedia, čo máš
robiť.". (Sk 9,6) Čo mám robiť? - pýta sa
dnes človek, ktorý poblúdil a koná zlo. Píše
listy do novín, hľadá odpoveď v rádiu, v
televízii. Boh ti ponúka ďalšiu príležitosť:
Misie, ktoré v našej farnosti začnú o 2
týždne a budú trvať 8 dní. Neplánujte v
týchto dňoch žiadne výlety, zábavy, či iné
podujatia. Je to jedinečná príležitosť
zastaviť sa a počuť odpoveď na otázku:
"Pane, čo mám robiť?" Veď misie - to je
skoro 30 príhovorov o podstatných
otázkach života a viery, to sú piesne,
slávnosti a mimoriadna blízkosť Boha.
Amen.                                (Marek Kunder) 

Poďakovanie

Patrí ženám a mužom za pečenie oblátok z príležitosti odpustovej slávnosti FPM. Veľmi

si cením ich ochotu, lebo každý z nich mal dosť jarných prác v záhradkách, ale cez to
všetko prišli a nezaháľali. Tvorili sme spoločenstvo, ktoré sme si všetci ocenili a pritom
sme urobili aj trocha užitočnej práce. Ich ochotu im odplatí naša matka FPM. 
Zoznam tých, ktoré pomáhali: Brehovská Helena, Kočisová Mária, Diľová Anna,
Humeníková Helena, Sabolová Katarína, Kavuličová Helena, Mižová Alžbeta, Mižov
Ján, Madejová Žofia, Baranská Eva, Jacková Helena, Grominová Helena, Vongrejová
Anna, Demčáková Mária (ul. Sadová), Lajčáková Mária, Baníková Margita, Artimová
Mária. 

Veľké ďakujem, Artimová 
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Podaj ďalej

Novinár si spomína, ako raz s priateľom

cestoval taxíkom do New Yorku. Keď
vystúpili, priateľ povel vodičovi: „Ďakujeme
za bezpečnú jazdu. Šoférovali ste naozaj
vynikajúco.“ Vodič zostal chvíľu ohromený.
Potom sa opýtal: „Chcete mi zalichotiť,
alebo čo?“ „Nie, nie,“ povedal muž, „myslím
to celkom vážne. Obdivujem vás, že v takej
dopravnej špičke viete jazdiť s chladnou
hlavou. Takých vodičov nie je veľa. Som rád,
že som sa dnes s vami mohol odviezť.“
„Dobre, dobre,“ povedal taxikár a odišiel.
Novinár sa spýtal priateľa: „Čo to malo
znamenať?“
„Snažím sa opäť vniesť lásku do tohto
mesta,“ povedal priateľ. „Som presvedčený,
že iba ona môže zachrániť toto mesto.“
„Myslíš si, že jeden človek zachráni New
York?“
„To nie je jeden človek,“ odpovedal muž.
„Predpokladajme, že tento šofér bude mať
dnes dvadsať jázd. K tým dvadsiatim
klientom bude milý vďaka tomu, že niekto
bol milý k nemu. Tých dvadsať klientov sa
bude vzápätí správať milo a srdečne k
svojim zamestnancom, spolupracovníkom,
alebo dokonca k svojim najbližším. Tak sa
môže dobrá vôľa a príjemné ovzdušie
rozšíriť najmenej k tisíc ľuďom. Je na tom
azda niečo zlé?“
„Všetko  závisí od toho, či to taxikár podá
ďalej.“
„Možno ani nepodá. Ale ja môžem dnes
povedať niečo pekné ďalším desiatim
ľuďom. Ak sa mi z tých desiatich podarí
urobiť troch šťastných, nepriamo tým
ovplyvním správanie aspoň troch tisíc ľudí.“
„Ty si ale čudák,“ povedal novinár priateľovi.

„Práve to potvrdzuje, aký si cynik,“ povedal
muž. „Vezmi si napríklad poštárov. Mnohí
nenávidia svoju prácu, lebo im nikto
nepovie, aká je záslužná.“
„Ale veď nerobia nijakú záslužnú prácu,“
namietal novinár.
„Nerobia ju preto, lebo sú presvedčení, že
nikomu nezáleží na tom, či ju robia dobre,
alebo nie,“ odpovedal muž.
Novinár a jeho priateľ kráčali ďalej ulicou.
Všimli si piatich robotníkov, ktorí práve
obedovali. Zastavili sa a priateľ povedal:
„Bude to krásna stavba. Ale práca je určite
ťažká a nebezpečná.“
Robotníci pozreli neveriacky na muža.
„Kedy bude dokončená?“
„V júni,“ zavrčal jeden z nich.
„Je to naozaj veľkolepé. Musíte byť všetci
pyšní na to, čo robíte!“
Keď odišli, novinár povedal: „Stále si nie
som istý, že robíš niečo dobré.“
„Práve naopak,“ nedal sa priateľ, „keď títo
muži porozmýšľajú o tom, čo som im
povedal, budú mať zo svojej práce lepší
pocit a budú ešte usilovnejší.“
„Ale to nemôžeš urobiť sám,“ povedal
novinár. „Sám nič nevyriešiš.“
„To ma netrápi,“ odvetil. „Dúfam, že sa ku
mne pridajú ďalší.“ Kráčali ďalej ulicou.
„Ty si sa usmial na tú staršiu ženu,“ povedal
odrazu novinár priateľovi.
„Áno, viem,“ usmial sa muž. „Ak je náhodou
učiteľka, jej trieda s ňou dnes prežije
nádherný deň.“
Väčšina z nás si neuvedomuje vplyv, ktorý
môžeme mať na tento svet, ak budeme
prejavovať úprimný záujem o iných.
Zdanlivo bezvýznamným nesebeckým
činom môžeme spustiť reťazovú reakciu
lásky a spôsobiť vo svete veľkú zmenu.
Čím je človek rozumnejší, tým viac dobra
vidí v iných ľuďoch.  Blaise Pascal

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

rozprávať
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Láska žehná

Medzi najkrajšie privilégiá rodičov patrí

možnosť poznať a milovať iného človeka, od
jeho počatia. Pozorovať, ako objavuje svet.
Vidieť na vlastné oči, ako zo dňa na deň a z
roka na rok rastie a dozrieva vo vzťahoch.
Tešiť sa pri pohľade na to, kým sa postupne
stáva. No aby z detí boli ľudia podľa Božieho
zámeru, je potrebné, aby im rodičia
poskytovali usmernenie. Neznamená to, že
ich majú manipulovať alebo do niečoho
nútiť. Stačí cieľavedome zalievať semienka,
čo do nich vložil Boh, čiže dávať svoje
požehnanie. Čo je to vlastne požehnanie?
Žiaden rodič si neželá, aby jeho dieťa bolo v
dospelosti nešťastné. Láska netúži po inom,
len aby boli jej deti zdravé, šťastné a aby žili
v Božej priazni. Požehnanie je Bohom daný
prostriedok, vďaka ktorému sa naše
láskyplné túžby týkajúce sa života detí môžu
v budúcnosti premieňať na realitu. Žehnať
niekomu znamená „želať mu dobro“. Deje
sa to vtedy, keď rodič na základe Bohom
zverenej autority, slovne utvrdí svoje deti v
tom, čím sú, a zároveň ich podporí a
inšpiruje, aby boli v budúcnosti úspešné. V
požehnaní sa silné slová a priania spájajú s
modlitbami a dobrorečením. Boh nariadil
Mojžišovi, aby kňazov naučil žehnať synov
Izraela takto: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa
chráni! Nech rozjasní nad tebou svoju tvár a
nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju
tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! Boh, náš
Nebeský Otec, nám dal vzor v žehnaní
svojho ľudu. Slovne potvrdil, že ho prijíma a

podporuje, živo vykreslil jeho očakávajú
budúcnosť a dal mu k dispozícii seba
samého a svoje prostriedky, aby sa jeho
slová stali skutočnosťou. Sv. Písmo obsahuje
množstvo krásnych žehnajúcich výrokov.
Spomína sa tiež, ako ľudia kládli na deti ruky
alebo ich s láskou brali do náručia, aby ich
požehnali (porov. Gn 48, 14; Lk 2,28; Mk 10,
16). Prostredníctvom požehnania Boh
neustále inšpiroval svoj ľud k
plnohodnotnému životu vo viere a službe,
ale aj v nádeji, pokoji a úcte. Jeho
požehnanie ich hnalo vpred, obnovovalo
dôveru a pripravovalo pôdu pod nohami.
Nasmerovalo ich na cestu duchovného
rastu. Keď bol Ježiš pokrstený, z neba zaznel
hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám
zaľúbenie“ (Mk 1,11). Boh Otec ho verejne
potvrdil a požehnal svojho Syna, a vzápätí k
Ježišovmu budúcemu úspechu prispel
zoslaním Ducha Svätého, ktorým ho naplnil
(porov. Lk 3 22). Tento silný zážitok pripravil
Ježiša, aby počas svojej pozemskej služby
dokonale plnil vôľu svojho Nebeského Otca.
Mnoho detí i dospelých túži po slovách
lásky a uznania od svojich rodičov, no
počujú ich len málokedy, respektíve vôbec.
Jednoduchým vyjadrením: “Ty si môj syn
(dcéra) a veľmi ťa ľúbim, teším sa z teba,
dúfam a prosím Boha, aby ti v živote dával
to najlepšie“, im môžete navždy zmeniť
život. Súčasťou požehnania môže byť aj
vyzdvihnutie schopnosti alebo pozitívnych
vlastností dieťaťa. Slová požehnania môžete
doplniť vlastnou investíciou – napr.
modlitbou, povzbudením alebo tým, že
svoje dieťa zoznámite s odborníkmi v
oblasti, o ktorú sa zaujíma. Poskytnite
deťom príležitosti a veci, vďaka ktorým
môžu ľahšie uspieť. 
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Neznamená to, že im máte určiť školu, na
ktorú majú ísť alebo zamestnanie, ktoré si
majú vybrať. Boh ich cez tieto veci v
správnom čase prevedie. No vaša trvalá
podpora bude pre ne ako vietor do plachiet,
keď sa budú na mori života rozhodovať,
kadiaľ ísť. Vaše požehnanie môže deťom
pomôcť pochopiť, aké je ich jedinečné
miesto v rámci ich generácie v Božom pláne
a v jeho diele na Zemi. Môže im pripomenúť
veľkolepejšie dôvody, prečo ich Boh obdaril
tým-ktorým talentom a obklopil
konkrétnymi príležitosťami. Keď vaša
požehnanie prenikne do ich sŕdc, môžu
napredovať bez toho, aby hľadali uistenie

na nesprávnych miestach. Prestanú žiť v
neistote a začnú žiť sebavedome, bez
strachu a pochybovania o sebe samých. Keď
nás Boh žehná, predpovedá nám svoju
priazeň a vedie nás k životu v plnosti.
Nemusíte sa preto báť vyriecť slová
požehnania nad svojimi deťmi. Nezabudnite
im odovzdať víziu, ktorá ich podnieti k
tomu, aby si uvedomili, aké úžasné veci
môže Boh skrze ne dosiahnuť, aký život
majú na dosah, v čom by mohli zažiť zmenu
a akým požehnaním môžu byť pre tento
svet. 

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

1. čítanie: 1 Kr 17, 17-24
Žalm: Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Ant.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma
vyslobodil.
2. čítanie: Gal 1, 11-19
Evanjelium: Lk 7, 11-17

Krátke zamyslenie na evanjelium: Stále
podliehame potrebe vidieť svet nejako
zjednodušene, čiernobielo. Preto často chceme
povedať, že choroba či smrť sú trestom za
hriešny život a tí, ktorí žijú správne, majú život požehnaný. Lenže v mnohých situáciách sa
ukazuje, že to nezodpovedá skutočnosti. Dnešné príbehy prvého čítania a evanjelia ukazujú
iné riešenie. Do sveta zraneného zlom, bolesťou a smrťou Boh vstupuje a premieňa životy
tým, ktorí sa k nemu obracajú. Boh rešpektuje voľbu prvého človeka, ktorá svet uvrhla do
nešťastnej situácie. Svet sa ocitol pod vládou zla a smrti. Ale to Bohu absolútne nebráni
ponúknuť riešenie. Každý, kto sa k nemu obracia, nájde smer. Možno nespočíva v tom, že
sa mu nič nestane. Boh ho však vyslobodzuje a ponúka mu cestu.
Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Spomíname
Ten kto ju poznal, si spomenie, ten kto ju mal rád, nikdy nezabudne. 
Dňa 28. 5. 2016 si pripomíname 2. smutné výročie, keď nás navždy opustila
naša milovaná mamka, babka a prababka Veronika Wašíková z Čemerného.
S láskou na ňu spomína a za tichú spomienku a modlitbu ďakuje celá rodina.
P.S.:Stále ostanete žiť v našich srdciach.
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Poliklinika Gemelli otvorila špeciálny
Perinatálny hospic pre deti  

Vatikán 25. mája (RV) Na rímskej

Univerzitnej poliklinike Gemelli otvorili tzv.
„Perinatálny hospic“, namodernejšie
zariadenie poskytujúce odbornú zdravotnícku
pomoc a paliatívnu starostlivosť dieťaťu pred
narodením. Ide o etickú a vedecky fundovanú
odpoveď na prenatálne diagnózy. Pacientom
je dieťa trpiace chorobou ešte pred
narodením, pričom ide aj o deti s mimoriadne
vážnymi ochoreniami.
Tento počin talianskych lekárov a vedcov
ocenil aj pápež František. V dnes
publikovanom posolstve, v ktorom im vyjadril
žičenie, aby dosahovali „stále nové méty v
službe človeku a v pokroku lekárskej vedy pri
neustálej spätosti s odvekými ľudskými a
kresťanskými hodnotami, usilujúc sa v
najväčšej miere odpovedať na tú chudobu,
akou je situácia dieťaťa s ťažkými
ochoreniami, s maximálnou láskou a šíriac
chápanie vedy ako slúžiacej a nie
neselektujúcej.“
V liste podpísanom v mene Svätého Otca
štátnym sekretárom kardinálom Pietrom
Parolinom pápež poukazuje na vysoko
humánnu službu lekárov i v súvislosti s
aktuálnym Svätým rokom milosrdenstva.
Svätý Otec v posolstve adresovanom Mons.
Claudiovi Giuliodorimu, hlavnému
ekleziálnemu asistentovi Katolíckej univerzity
Sacro Cuore pozýva personál nového
pracoviska ku „každodennému úsiliu
uskutočňovať Boží zámer so životom chrániac
ho s odvahou a láskou, v štýle blízkosti a
dištancujúc sa od „kultúry skartovania“, ktorá
navrhuje cesty smrti v predstave, že eliminuje
utrpenie odstránením toho, kto trpí.“ 

(spracoval František Sokyra)

Týždeň modlitieb mladých za mladých
podporili za hranicami štátu

Bratislava 25. mája (TK KBS) Mladí zo

Slovenska, Čiech i Poľska sa tento rok zapojili
do celoslovenského Týždňa modlitieb
mladých za mladých pod názvom T3M. K
spoločnej modlitbe pozvali mladí mladých na
desiatkach rozličných miest. Nechýbali medzi
nimi sakrálne priestory i ulice obcí a miest.
Tento rok priniesol špeciálny týždeň
modlitieb aj niekoľko noviniek - knihu
úmyslov, modlitbovú prechádzku, dynamické
modlitby a prepojenie iniciatív Združenia
kresťanských spoločenstiev mládeže, projektu
Godzone a Milosrdného roka, duchovnej
prípravy na letné Svetové dni mládeže v
Krakove.
Týždeň modlitieb mladých za mladých
prebiehal na Slovensku počas týždňa od Turíc
do nedele Najsvätejšej Trojice. Hlavným
úmyslom tohtoročných modlitieb boli
Svetové dni mládeže v Krakove s témou:
"Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo." (Mt 5,7), so zameraním na
vzťahy, ktoré osobne mladí žijú v rodinách a
spoločenstvách. Preto sme vybrali ako motto
na tento rok otázku, ktorú sa nás osobne pýta
Ježiš: "Chceš so mnou chodiť?," hovorí kňaz
Marek Uličný, zodpovedný za pastoráciu
mladých v Spišskej diecéze. "Do tejto aktivity
sa zapojili aj susedia z Čiech a Poľska," teší sa
kňaz Marek. "Popri iných aktivitách počas
týždňa prebiehala aj reťaz modlitieb ruženca,
čo poukazuje na živú prítomnosť tejto
modlitby v živote súčasného mladého
človeka," uviedol Ondrej Chrvala, tajomník
Rady pre mládež a univerzity KBS, ktorá, spolu
s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze,
stála za týmto projektom. ( TK KBS, kbs; ml )



VV čASEčASE odod 30.05.2016 30.05.2016 dodo 05.06.201605.06.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 5.6. – 11.6. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Kurucová.  

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 29.5. pobožnosť sv. ruženca poobede bude 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 4.6. o  1330 v pastoračnom centre. 
Sv. spoveď: Keďže je prvopiatkový týždeň, bude možnosť sv. spovede každý deň od pondelka

do štvrtku hodinu pred sv. omšami, t.j. od 1730 . O 2 týždne bude možnosť sv. spovede aj pri
misionároch, keďže budú v našej farnosti ľudové misie. Takže si môžete vybrať alebo aj-aj. 

Sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 900. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 
odprosujúca pobožnosť: V piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho bude pri všetkých sv.
omšiach po sv. prijímaní vyložená Sviatosť Oltárna a bude odprosujúca modlitba Najmilší
Ježišu… Je opäť možnosť získať úplné odpustky pri zúčastnení sa na verejnom recitovaní tejto
modlitby za obvyklých podmienok. 
odpust na Trepci: Na budúcu nedeľu máme druhý odpust, ktorý patrí k našej farnosti a to je
odpust na Trepci. Chcem vás všetkých pozvať na túto slávnosť, odpustová sv. omša bude o

1030 v kostolíku priamo tam a bude premávať aj skriňová vetrieska, ktorá bude prvýkrát

štartovať od bogárky o 900. Hlavným celebrantom a kazateľom bude nový p. farár v
Slovenskej Kajni Juraj Sitarčík. Kto by mal problém s dopravou na Dobrú, nech dá vedieť,
pokúsime sa to zariadiť. 
Ľudové misie: O 2 týždne nás čaká ďalšia udalosť, ktorá by sa dala nazvať udalosťou
päťnásťročia - ľudové misie. Prídu k nám otcovia misionári redemptoristi na čele s p.
Michalom Zamkovským a misie začnú 11.6. (sobota večer) a budú trvať týždeň do 19.6.
(nedeľa poobede). Už teraz vás všetkých na ne veľmi pekne pozývam ako aj vašich známych
z okolia a pod. Zároveň vás chcem veľmi pekne poprosiť o vloženie úmyslu do svojich
modlitieb za duchovný úžitok misií pre našu farnosť a všetkých jej členov ako aj účastníkov z
okolia. Zároveň si môžete zo stolíka vyzdvihnúť aj špeciálnu modlitbu, ktorú sa začneme
modliť od zajtra až do misií vrátane. 
Rozpis lektorov:
Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho: 16.00 hod. - rod. demčákova - rod. Slivkova, 18.30 hod. -
rod. P. Bindasa; 
10. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Bačíkova, 10.00 hod. - rod. Jenčova, 18.30
hod. - rod. Baranska. 
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liTURGicKýliTURGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 30.05.2016 30.05.2016 dodo 05.06.201605.06.2016

PPoNdEloKoNdEloK 30.05.201630.05.2016
Úcta k bl. sestre Zdenke

Sv. omša: 1830 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU ToRoKToRoK 31.05.201631.05.2016 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREdATREdA 01.06.201601.06.2016

Sv. Justína, mučeníka (spomienka)

Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ TVRToKTVRToK 02.06.201602.06.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iAToKiAToK 03.06.201603.06.2016
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
(SLÁVNOSŤ)
1. piatok k úcte BSJ

Sv. omša: 1600 (T) 

Sv. omša: 1830 (K) mládežnícka

SS oBoTAoBoTA 04.06.201604.06.2016
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
(spomienka)  

Sv. omša: 1830 (T+K) 

NN EdEĽAEdEĽA 05.06.201605.06.2016

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (T) 

odpust na Trepci: 1100

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T)  kostol JaA 

„Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“ (bl. Matka Tereza)


