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Cez školské predmety k

Bohu

Začína nový školský rok. Tisíce našich detí a

mládeže bude opäť chodiť do nejakej školy. A
tak som sa nechal trošku týmto časom
inšpirovať a začal som rozmýšľať, ako
môžeme prepojiť jednotlivé predmety v škole
so Sv. Písmom. Aby sme zároveň pri
preberaní predmetov mysleli na svoju dušu,
na Boha a duchovný život. A tak nech sa páči
pár príkladov: Slovenský jazyk - „Zdržuj svoj
jazyk od zlého a svoje pery od reči
úlisnej.(Žalm 34:14)  „Jazyk múdrych je pre
vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia
bláznovstvá.“ (Prís 15:2) Matematika - „Vtedy
k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane,
koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď
sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem
ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18:21-
22) Zemepis (geografia) - „Na počiatku stvoril
Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a
prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch
Boží sa vznášal nad vodami. Potom Boh
povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň
sa delidlom medzi vodami a vodami!“ I urobil
Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod
oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A
stalo sa tak. Potom Boh povedal: „Vody, ktoré
ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno
miesto a ukáž sa súš!“ A stalo sa tak. A Boh

nazval súš „zemou“ a zhromaždište vôd
nazval „morom“. A Boh videl, že je to dobré.“
(Gn 1:1-2, 6-7, 9-10) Prírodopis (biológia) -
„Tu Boh povedal: „Zem, vyžeň trávu, rastliny
s plodom semena a ovocné stromy,
prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno
podľa svojho druhu na zemi!“ Zem vyhnala
trávu a rastliny s plodom semena podľa
svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v
ktorom je ich semeno podľa svojho druhu.
„Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov,
a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na
nebeskej oblohe!“ „Zem, vydaj živé bytosti
podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú
zver podľa svojho druhu!“ Nato Boh povedal:
„Urobme človeka na náš obraz a podľa našej
podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad
vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou
zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po
zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na
Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“
(Gn 1:11-12, 20-21, 24-27) Chémia - „Potom
vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával
im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa
dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril:
„Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi,
ktorá sa vylieva za vás.“ (Lukáš 22:19-20) A
dalo by sa pokračovať. Požehnanú školu
všetkým študujúcim a učiacim sa a nech sa
nám darí popri škole nezabúdať na Boha. 

(Marek Kunder)
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Desať vecí, ktoré robia

modlitbu účinnou

1.  Modlitba, ktorá neúnavne prosí, hľadá a

klope
Mt 7,7 – 8 a 11 Proste a dostanete! Hľadajte
a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý,
kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto
klope, tomu otvoria. Keď teda vy, hoci ste
zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o
čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach,
dobré veci tým, čo ho prosia.
2. Modlitba s vierou
Mk 11,24 Preto vám hovorím: Verte, že
všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už
dostali, a budete to mať.
3. Modlitba v skrytosti
Mk 6,6 A čudoval sa ich nevere. Potom
chodil po okolitých dedinách a učil.
4. Modlitba v súlade s Božou vôľou
1Jn 5,14 A toto je dôvera, ktorú máme k
nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme
podľa jeho vôle.
5. Modlitba v Ježišovom mene
Jn14, 13 – 14 A urobím všetko, o čo budete
prosiť v mojom mene, aby bol Otec

oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o
niečo v mojom mene, ja to urobím.
6. Modlitba spolu s ostatnými veriacimi
Mt 18, 19 – 20 A zasa vám hovorím: Ak budú
dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o
čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý
je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som
ja medzi nimi."
7. Modlitba spojená s pôstom
Sk 14,23 A keď im po jednotlivých cirkvách
ustanovili starších, modlili sa a postili a
odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.
8. Modlitba a poslušnosť
1Jn 3, 21 – 22 Milovaní, ak nám srdce nič
nevyčíta, máme dôveru k Bohu a
dostaneme od neho všetko, o čo len
budeme prosiť, lebo zachovávame jeho
prikázania a robíme, čo sa jemu páči.
9. Modlitba a vernosť Kristovi a jeho slovu
Jn 15,7 k ostanete vo mne a moje slová
ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa
vám to.
10. Modlitba a radosť v Pánovi
Ž 34,7 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a
vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

Aké sú predpoklady dobrej modlitby? 
1. Správny vzťah k Bohu
2. Správny vzťah k ľuďom
3. Úprimné srdce

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

Výlet pre rodičov s deťmi
Pozývam všetkých rodičov s deťmi na túru do Tatier 17.9. (sobota). Taká navrhovaná

túra, ktorú by mali zvládnuť aj deti je zo Štrbského plesa k vodopádom Skok. Túra trvá 1,5-

2 hod.. Vyrážali by sme ráno o 800 od nového kostola, v Tatrách by sme boli okolo 1000 a
môžeme vyraziť na túru. No a k večeru by sme boli doma. Cena pre jedného účastníka sú
2€ za autobus. Zvyšok doplatíme z farských zdrojov. Kto z vás má záujem, buďte takí dobrí
sa prihlásiť v sakristii alebo priamo o. Marekovi. 
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Vôňa mamy

Ted bol obyčajný dedinský chlapec, ktorý

nikoho neupútal svojím výzorom. V
poslednom čase nerád chodil do školy. Vôbec
mu nezáležalo na tom, ako je oblečený a či je
učesaný. Dokonca ani jeho učiteľka si ho
neobľúbila a so skrytou radosťou na jeho
písomné práce alebo zošity písala veľké
červené päťky.
Jedného dňa si prečítala niekoľko poznámok
v triednej knihe, ktoré tam zapísala
predchádzajúca pani učiteľka: „Ted sa zdá byť
sľubným žiakom, ale pomery v jeho rodine
nie sú dobré.“
„Ted by mohol byť lepším žiakom. Jeho
matka je však vážne chorá, preto mu nemá
kto doma pomáhať.“ „Ted je dobrý chlapec,
ale veľmi uzavretý. Učí sa pomaly. Tento rok
mu zomrela mama.“ „Ted je veľmi pomalý,
ale jeho správanie medzi spolužiakmi je
vzorné. Otec sa nezaujíma o jeho prospech.“
Keď prišli Vianoce, deti priniesli učiteľke, pani
Thomasovej, starostlivo zabalené darčeky.
Dali jej ich na stôl. Ted priniesol svoj darček v
zožltnutom papieri. Deti sa mu vysmievali.
Pani Thomasová ho rozbalila a našla tam
starú fľaštičku parfumu. Hneď sa ním
navoňala. Keď sa vyučovanie skončilo, Ted
prišiel za ňou a povedal jej: „Pani učiteľka,
voniate ako moja mama. Som šťastný, že sa
vám môj darček páči,“ a odišiel. Pani
Thomasová zostala bez slov. V ten deň sa z
nej stal celkom iný človek. Odvtedy mala rada
každého svojho žiaka – aj Teda. Zakrátko si
chlapec výrazne zlepšil prospech. Predbehol
mnohých svojich spolužiakov. V priebehu
niekoľkých nasledujúcich rokov pani
Thomasová o Tedovi nič nepočula. Potom
dostala pohľadnicu s krátkou správou: „Drahá

pani Thomasová, chcem, aby ste sa prvá
dozvedeli, že som ako druhý najlepší ukončil
štúdium na strednej škole. Srdečne vás
pozdravujem, Ted.“
O štyri roky neskôr jej prišla ďalšia
pohľadnica: „Milá pani Thomasová, dozvedel
som sa, že som najlepší študent v ročníku, aj
keď táto vysoká škola vôbec nie je ľahká.
Chcem, aby ste to vedeli prvá. S pozdravom,
Ted.“
Po ďalších štyroch rokoch dostala opäť
pohľadnicu. „Drahá pani Thomasová, práve
dnes som sa stal MUDr. Theodorom
Stallardom. O mesiac sa budem ženiť.
Chcem, aby ste prišli a sedeli na mieste, kde
by sedela moja mama, keby ešte žila. Teraz
ste mojou jedinou príbuznou, pretože otec
zomrel minulý rok. Srdečne vás pozdravujem,
Ted.“
Povinnosť nás núti urobiť prácu dobre, ale
láska nás motivuje urobiť ju krásne.

Phillips Brooks

Zmeniť svet

Kedysi dávno sa jeden muž rozhodol, že

zmení svet. Čoskoro však zistil, že svet je príliš
veľký na to, aby ho mohol zmeniť jeden
človek. Preto sa rozhodol, že zmení aspoň
svoju krajinu. Nečestní politici a rôzne
záujmové skupiny však zmarili jeho úsilie.
Preto sa rozhodol, že zmení aspoň svojich
susedov. Ale tí jednoducho zavreli pred ním
dvere aj okná. A tak sa rozhodol, že zmení
aspoň svoju rodinu. Deti však protestovali a
manželka sa mu vyhrážala, že sa s ním
rozvedie. Situácia doma sa len zhoršovala.
Tak sa teda rozhodol, že zmení seba. A keď to
začal robiť, zmenil sa svet.
Existuje jediný kúsok vesmíru, ktorý môžeš
určite zlepšiť – a to si ty sám.

Aldous Huxley
(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Poďme sa rozprávať, Marcela a Stanislav
Bielikovci
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Slovenské Lurdy –

Turzovka 2016

Deň tretí – pondelok 04. júl 2016

Tu sa dávame zase všetci dokopy a

čakáme na sprievodné vozidlo. Po krátkej
rozprave o zážitkoch a pocitoch z tohto
úžasného zjazdu pokračujeme po ceste
smerom na Starú Bystricu. O pol druhej
prichádzame do Starej Bystrice. 
Aj keď má štatút obce, z prvého pohľadu
vyzerá ako malé mestečko. Ako prvý v obci
náš víta Hotel Bystričan. Rozmýšľame, či sa
tu nenaobedujeme. Hovorím chlapcom, že
o chvíľu bude 14:00, a tak sa idem pozrieť
do centra dediny, kde je jediný orloj na
Slovensku. Keď som sa po chvíli cesty po
mačacích kockách otočil, zistil som, že ma
všetci nasledujú. Prichádzame na malé
námestie, ktoré by im mohlo nejedno mesto
závidieť. Sú tu hneď tri reštaurácie, obecný
úrad, pošta, obchody a orloj. 
Po chvíli rozhodovania kam na obed, začali
hodiny na orloji odbíjať dve hodiny po
poludní. Najprv mních na najvyššom vrchu
zazvonil dvakrát a oznámil nám tak, koľko je
hodín. Potom sa ozval druhý zvon a začali sa
postupne vystavovať svätí, ktorí majú veľa
spoločného s naším milovaným
Slovenskom. Po tomto úžasnom
prekvapení, nasleduje ďalšie. Na námestie,
spod orloja, prichádza slečna a cez mikrofón
nám rozpráva o histórii tohto jediného a
jedinečného slovenského skvostu. V rámci
rekonštrukcie námestia bol v obci postavený
jeden z najmladších orlojov na svete.
Dokončený bol v roku 2009. Jeho autorom
je významný slovenský sochár Viliam
Loviška.
Architektom Ivanom Jarinom bol

prepracovaný do výkresovej dokumentácie.
Tvarovanie diela v šindľovej konštrukcii bolo
možné vďaka 80 dreveným ramenám, ktoré
tvoria kostru orloja. Orloj sa nachádza pri
bočnej stene kultúrneho domu. 
Celé dielo má tvar štylizovanej podoby
Panny Márie Sedembolestnej patrónky
Slovenska. Je označovaný za najväčšiu
drevenú sochu na Slovensku. Vonkajšiu
výzdobu tvoria busty historických osobností
Slovenska odliate z bronzu: z najstaršieho
obdobia je to knieža Pribina a kráľ
Svätopluk, z 19. storočia sú to kodifikátori
slovenského jazyka Anton Bernolák a
Ľudovít Štúr, z 20. storočia je to Milan
Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka. Všetkých
šesť plastík bolo odliatych z bronzu v ateliéri
Tri kamene v Stupave. 
Každú hodinu sa objavujú figúrky svätých
spojených so Slovenskom: sv. Cyril, sv.
Metod, sv. Andrej - Svorad, sv.  Benedikt, sv.
Gorazd, sv. Bystrík a sv. Vojtech. Všetky
sochy slovenských apoštolov vytesal z
topoľového dreva ľudový rezbár Peter Kuník
z Tvrdošína.
Vo vežičke orloja sú umiestnené dva zvony.
Prvý zvon nesie meno Svätý Juraj a odbíja
čas. Na ňom je text: Slovenský orloj Stará
Bystrica R. P. 2009. Zvon dal odliať žilinský
župan Juraj Blanár. Druhý zvon sprevádza
svätcov a vytvára tak zvukovú kulisu. Nesie
názov Riečnická Madona a text: Na
pamiatku zatopených obcí Riečnica a
Harvelka dal odliať nitriansky biskup Viliam
Judák.
Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda ciferník s
astronomickými údajmi. Práve astroláb robí
zo Slovenského orloja v Starej Bystrici jediný
a prvý orloj na Slovensku. Bez astrolábu
nemôže byť orloj orlojom. Obec Stará
Bystrica oslovila pražskú firmu SPEL, ktorá
navrhla a zostrojila astroláb pre Slovenský
orloj v Starej Bystrici.
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Božie slovo nadnes
1. čítanie: Múd 9, 13-18
Žalm: Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17
Ant.: Pane, stal si sa nám útočišťom z
pokolenia na pokolenie.
2. čítanie: Flm 9b-10. 12-17
Evanjelium: Lk 14, 25-33

Krátke zamyslenie na evanjelium: Nie je ťažké
dnešnú stať evanjelia pochopiť nesprávnym
spôsobom. Zjavne nejde o to, že by slabí ľudia nemohli byť Pánovými učeníkmi. Napokon,
Ježišovi učeníci boli obyčajní, slabí ľudia. Kristus ale varuje pred nasledovaním, ktoré jednou
nohou stojí na lodi učeníkov a druhou nohou zostáva v bezpečí doterajšieho života. Takýto
človek neobstojí. Ak vie rátať vojak, či staviteľ, tak potom rovnako potrebuje rátať každý
človek, ak ide o večný život. Boha si môžeme do svojho vlastného života pustiť naplno alebo
vôbec. Kompromisy tu nie sú dobrou stratégiou. Nezamieňajme si však odovzdanie
vlastného života Bohu s automatickou stratou vecí, priateľov či rodiny. Boh nám vzťahy, či
majetok nepotrebuje brať, nepotrebuje nás poškodiť. (Takto nám Boha prezentuje
Pokušiteľ). Ale Boh očakáva, že všetky veci, či priateľov prijmeme ako dar s vďačnosťou ich
Darcovi. On jediný stojí nad všetkým a k Nemu takisto všetko smeruje.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté
pre zemepisnú polohu Starej Bystrice, nejde
teda o kópiu iného orloja. Ide o veľmi zložitý
astronomický a hodinársky mechanizmus,
ktorý je riadený počítačom.
Farebnosť hlavnej dosky astrolábu je daná
fázami dňa: čierna noc, červená úsvit,
bledomodrá deň - obzor, červená súmrak.
Ručička so slnkom sa pohybuje po týchto
poliach podľa toho, kde sa reálne slnko
nachádza. Hlavná doska astrolábu je ďalej
delená zlatými lemovkami, ktoré označujú
rovník, obratník raka, obratník kozorožca a
tzv. miestny poludník, teda úsečku priamky,
ktorá ukazuje kedy je slnko najvyššie na
oblohe nad Starou Bystricou. Orloj v Starej
Bystrici tak ako jediný z jestvujúcich orlojov
na svete ukazuje tzv. pravý slnečný čas. 
Okrem toho astroláb ukazuje polohu

mesiaca na oblohe, fázy mesiaca a polohu
slnka v znamení zverokruhu. Na vonkajšom
okraji je tzv. kalendárna doska, ktorá má
366 dielov a každý deň sa otočí o jeden diel.
Významné slovenské sviatky a pamätné dni
sú na kalendárnej doske označené červenou
hviezdičkou. 
Ateliérom Byzant je v priestore pod orlojom
výtvarne navrhnuté Umelecké informačné
centrum. V tomto priestore vznikla malá
predajná galéria, v ktorej sa vystavujú diela
profesionálnych i neprofesionálnych
umelcov. Predajňa suvenírov a informačno-
turistická kancelária. Zároveň tu bude
sprístupnené schodisko k zadnej časti
orloja, v ktorej si budú môcť návštevníci
pozrieť mechanizmus orloja.

(Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)
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Pozvánka na odpustovú slávnosť k
Sedembolestnej 2016 v Košiciach na
Kalvárii

Košice 29. augusta (TK KBS) Košická farnosť

Sedembolestnej Panny Márie pozýva na
slávnosť Sedembolestnej, patrónky
Slovenska, na pútnické miesto metropoly
Východu, košickú Kalváriu. Odpustová
slávnosť začne vo štvrtok 15. septembra a
bude pokračovať v sobotu a v nedeľu, 17. a
18. septembra 2016. Témou bude:
"Sedembolestná - Matka milosrdenstva."
Počas celého odpustu budú pre osobnú
modlitbu otvorené aj renovované Sväté
schody.
PROGRAM:
Štvrtok 15.9.2016
7.00 – svätá omša

10.30 – slávnostná svätá omša – celebruje ThLic. Ján Urban. riaditeľ – moderátor kúrie
Sobota 17.9.2015
17.00 – posvätný ruženec 
17.30 – Akatist k Bohorodičke spojený s novokňazským požehnaním o. Tomáša Fishera
18.30 – svätá omša – celebruje Mons. prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. generálny vikár
20.00 – krížová cesta 
21.00 – Moja skúsenosť Božieho milosrdenstva na Luníku IX – svedectvo o. Petra Bešenyeia,
SDB
21.30 – Preblahoslavená - hudobno- literárne pásmo v prevedení o. Romana Matisovského
a Michala Kentoša s básňami Karola Strmeňa, Janka Silana a Michala Chudu
22.30 – Eucharistická adorácia
Nedeľa 18.9.2015
7.00 – svätá omša v maďarskom jazyku
8.30 – mládežnícka svätá omša – celebruje o. Vincent Macejko SDB
10.30 – slávnostná svätá omša – celebruje o. Ambróz Martin Štrbák, OPraem, jasovský opát
Počas celého odpustu budú otvorené aj Sväté schody pre individuálnu modlitbu.

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

V Mongolsku vysvätia prvého
katolíckeho kňaza v celých dejinách
krajiny

Ulanbátar 25. augusta (RV) V nedeľu 28.

augusta vysvätia prvého katolíckeho kňaza v
dejinách Mongolska. Diakon Joseph Enkh
prijme kňazskú vysviacku v deň sviatku sv.
Augustína z rúk apoštolského prefekta
Ulanbátaru Mons. Wenceslaa Padillu.
Joseph Enkh sa stal diakonom v decembri
roku 2014 v Južnej Kórei, kde získal prvotnú
formáciu. Do svojho rodiska sa vrátil v
januári tohto roku a v súčasnosti slúži vo
viacerých farnostiach. V Mongolsku taktiež
pôsobí približne 20 misionárov a 50 sestier
z 12 rozličných kongregácií.



VV čASEčASE odod 05.09.2016 05.09.2016 dodo 11.09.201611.09.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.9.-17.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Kurucová.
odpust Narodenia Panny Márie vo Vranove - Sever ako aj rocková sv. omša: Všetkých vás
srdečne pozývam na budúcu nedeľu na odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie do
farnosti Vranov - Sever. Presný program na sobotu a nedeľu sa nachádza na plagáte na
nástenke. Rovnako je možno ešte špeciálna pozvánka zvlášť pre všetkých mladých na

Rockovú sv. omšu v sobotu o 2100. Opäť viac informácií je na plagáte na nástenke. 
Procesia na odpustovú slávnosť: Zároveň vás chcem všetkých srdečne pozvať na procesiu -

púť na odpusť na Sever v nedeľu 11.9. Vyrážali by sme o 930 od nového kostola, aby sme v

pohode stíhali na 1030. Zároveň bude u nás sv. omša o 1000 pre všetkých, ktorým vyhovuje
a ktorí sa nechystajú na odpust kvôli rodinným okolnostiam alebo iným dôvodom. 
Misijná púť: Naša košická arcidiecéza organizuje misijnú púť do svätyne Božieho
milosrdenstva v Smižanoch, ktorá sa uskutoční 1. októbra (sobota). Sú na ňu pozvaní všetci
členovia Pápežských misijných diel, dobrodinci misií, členovia ružencového bratstva ako aj
ostatní farníci. Bude tam možné aj vidieť uložené dary Sv. Otca Jána Pavla II., ktoré dostal v
rôznych krajiných sveta pri svojich návštevách. Takisto by sa mali tam aj stretnúť rodičia, ktorí
si adoptovali dieťa v niektorej misijnej krajine. Kto má záujem ísť, buďte takí dobrí sa prihlásiť
u p. Anny Moskaľovej alebo p. Heleny Musákovej. Príspevok na cestu autobusom je 7€.
Podrobný program púte je na plagáte na nástenke. 
Rozpis lektorov:
Narodenie Panny Márie: 18.30 hod. - P. onderková - P. Lengvarská; 
24. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Jenčova, 10.00 hod. - rod. demčákova - rod.
Slivkova, 18.30 hod. - rod.  Baranska.
Predmanželské ohlášky:
Michal Musák, syn Mariána a Anny rod. Artimovej z Čemerného a Natália
Kečkemetyová, dcéra Mariána a Moniky rod. Nemcovej z Juskovej Vole - 3x.

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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PPoNdELoKoNdELoK 05.09.201605.09.2016 Sv. omša: 1830 (K+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu toRoKtoRoK 06.09.201606.09.2016
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv.
Alžbety v Košiciach (sviatok)

Sv. omša: 630 (t+K) 

SS tREdAtREdA 07.09.201607.09.2016
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a
Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
(spomienka) 

Sv. omša: 1830 (t)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 08.09.201608.09.2016
Narodenie Panny Márie (sviatok)

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (t+K) 

PP iAtoKiAtoK 09.09.201609.09.2016 Sv. omša: 630 (K) JaA

Sv. omša: 1830 (t) 

SS oBotAoBotA 10.09.201610.09.2016 Sv. omša: 1830 (t) 

NN EdEľAEdEľA 11.09.201611.09.2016

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (t)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (t) JaA

LituRgicKýLituRgicKý PRogRAMPRogRAM odod 05.09.2016 05.09.2016 dodo 11.09.201611.09.2016

„Pomôž človeku, aby mal viac života. Potom budeš sám obdarený. Sám budeš viac živý.“
(Anselm Grűn) 


