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Myšlienky sv. Matky

Terezy

Sv. Matka Tereza spolu so sv. Jánom

Pavlom II. patria k svätcom našej doby, ktorí
ju žili a preto sú veľmi aktuálni. A tak v rámci
lepšieho spoznávania duchovného bohatstva
minulú nedeľu vyhlásenej svätice sv. Matky
Terezy uvádzam niekoľko jej známych
myšlienok: 
- Najsvätejšia Panna bola plná Boha, pretože
žila výlučne pre Boha a seba pokladala iba za
služobnicu Pána. Nech nám to slúži ako vzor
pre naše správanie. 
- Uvedomila som si paradox, že keď milujete
až tak, že vás to bolí, potom to už nie je o
ďalšej bolesti, ale o väčšej láske. 
- Viem, že to, čo chcem, je nad moje sily - ale
Ten, kto mi dal túžbu, dá mi tiež silu spraviť aj
nemožné. 
- Skutočná svätosť spočíva v tom, že s
úsmevom na perách  plníme Božiu vôľu.
- Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale
jediným liekom na samotu, zúfalstvo a
beznádej je láska. 
- Láska k Ježišovi má natoľko napĺňať našu
myseľ i srdce, že už viac nebudeme venovať
pozornosť ľudským citom. Sám Ježiš bude
žiarlivo ochraňovať srdcia tých, ktorí sa mu
darovali.
- Buď verný v maličkostiach, pretože v tom
spočíva tvoja sila. Nemôžeme robiť všetky
veľké veci, ale môžeme robiť malé veci s

veľkou láskou. 
- Všetko, čo robíme je iba kvapka v mori, ale
keby sme to nerobili, tá kvapka by tam
chýbala. 
- V roku 1984 sa istá rehoľníčka spýtala
Matky Terezy: „Matka Tereza ako sa cítite,
keď vás zahŕňajú toľkou úctou a obdivom?“
Odpovedala: „Ide mi to jedným uchom dnu a
druhým von. Nikdy nedopustím, aby sa mi
niečo z toho uchytilo v srdci alebo sa tam
dokonca usadilo.“ „A hovorí sa,“ pokračovala
sestra, „že ste žijúca svätica!“ „Ak som svätá,
som iba to, čím by mal byť každý kresťan.“
odpovedala Matka Tereza. 
- Náš pokrok vo svätosti závisí na Bohu i na
nás – na Božej milosti a na našej vôli „byť
svätým!“
- Ako sa môžeme cvičiť v pokore: Čo
najmenej o sebe hovoriť. Nezaoberat sa sám
sebou. Nechciet usmerňovať záležitosti
iných. Radostne prijímať opačné názory a
napomenutia. Nevšímať si chyby iných.
Ustúpiť v diskusii, aj keď mám pravdu. Byť
láskavý a milý, aj keď ma niekto pobúri.
Prijímať nevšímavosť. Vybrať si vždy to, čo je
ťažšie. Vyhýbať sa zvláštnostiam.
- Nestrácajme čas spormi, keď ho môžeme
získavať láskou.
- Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou
odchádzali vždy trocha šťastnejší. 
- Ježiš na vás stále čaká v tichu.
- Modlitbou nestrácame čas, ale problémy.

(skoncipoval: Marek Kunder)
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Ako nájsť pokoj v Bohu

„Veď on je náš pokoj...” (Ef 2,14)

Boh nás stvoril, aby sme mu robili radosť

a vzdávali úctu. Lenže v dôsledku pýchy a
sebectva mnoho ráz zlyhávame a
nevzdávame mu česť, úctu a slávu, čo mu od
každého z nás patrí (porov. Rim 3, 23). Keď
teda niekto o sebe vyhlasuje, že je dobrým
človekom, musí sa úprimne zamyslieť a
odpovedať si na tieto otázky: Už som
niekedy ignoroval Boha a nedával som mu v
živote prvé miesto? Už som ho niekedy
neposlúchol a urazil klamstvom,
podvádzaním, žiadostivosťou, krádežou,
neposlušnosťou voči autoritám alebo
nenávisťou voči blížnemu? Vymenované
hriechy prinášajú následky, ktoré musíme v
tomto živote znášať, a navyše nám bránia
kráčať s čistým svedomím a žiť s Bohom vo
večnosti. Boh je svätý a odmieta hriech
(porov. Mt 13, 41 – 43), je dokonalý a
nemôže dovoliť, aby sme proti nemu hrešili
a zostali bez trestu. Keby to dovolil, nebol by
spravodlivý sudca (porov. Rim 2, 5 – 8). Sv.
písmo hovorí, že naše hriechy nás oddeľujú
od Boha (Iz 59,2) a „mzdou hriechu je smrť“
(porov. Rim 6, 23). Nejde iba o fyzickú smrť,
ale aj duchovnú, v dôsledku ktorej sa človek
navždy odlúči od Boha. Väčšina ľudí si
neuvedomuje, že príležitostné konanie
dobra nezmýva naše hriechy, ani nás v
Božích očiach nijakým spôsobom
neočisťuje. Keby sme si dobrými skutkami
mohli zaslúžiť nebo, obišli by sme Božiu

spravodlivosť a popreli trest, ktorý si
zaslúžime. Takisto to však nejde, pretože by
sme vlastne zapreli podstatu Boha  a obišli
jeho prisľúbenia i úctu, ktorá mu patrí.
Dobrou správou však je, že Boh je nielen
spravodlivý, ale aj láskavý a milosrdný.
Zabezpečil nám cestu k odpusteniu a k
tomu, aby sme ho spoznali. Sv. písmo
hovorí, že z lásky a dobrotivosti voči nám
poslal na zem svojho Syna, Ježiša Krista, aby
žil bez hriechu, vylial svoju krv, zomrel za
nás, a tak zaplatil za naše hriechy. Poskytol
čistú obetu a trpel za všetko zlo, čo sme
vykonali. Boh dovolil, aby Ježiš vzal na seba
trest namiesto nás. Ježišova smrť
zadosťučinila Božej spravodlivosti a poskytla
najdokonalejší dôkaz Božieho milosrdenstva
a lásky. Tri dni po Ježišovej smrti ho Boh
vzkriesil z mŕtvych, ako sľúbil (porov. Sk 13,
26 – 43) a potvrdil, že on je Božím synom
(porov. Rim 1, 4). No Boh dokazuje svoju
lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás,
keď sme boli ešte hriešni (Rim 5,8). Veď Boh
tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale mal večný život. (Jn 3, 16)
Pre smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista
máme my i naše deti možnosť zažiť
odpustenie hriechov a nájsť pokoj v Bohu.
Možnože sa vám zdá nesprávne, že spása je
zadarmo (porov. Ef 2, 1 – 7). No Boh nás
všetkých vyzýva na pokánie (porov. Sk 17,
30 – 31), aby sme sa odvrátili od hriechov a
v pokore dôverovali Ježišovi a mali nádej v
jeho vykúpení. Ak svoj život vložíte do
Božích rúk, získate odpustenie a prístup k
večnému životu. Lebo mzdou hriechu je
smrť a darom Božej milosti je večný život v
Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. (Rim 6, 23).
Milióny ľudí po celom svete našli pokoj v
Bohu, keď odovzdali svoj život Ježišovi
Kristovi.
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Božie slovo nadnes
1. čítanie: Ex 32, 7-11. 13-14
Žalm: Ž 51, 3-4. 12-13. 17+19
Ant.: Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.
2. čítanie: 1 Tim 1, 12-17
Evanjelium: Lk 15, 1-32

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Podobenstvo „O márnotratnom synovi“ je
lepšie označiť ako podobenstvo “O
milosrdnom Otcovi”. Veľmi často sa sústredíme na postavu mladšieho syna. Ale dôraz je
položený na správanie sa staršieho “dobrého” syna. Jeho správanie je v skutočnosti rovnako
nedospelé ako u mladšieho syna. Najdôležitejšia veta, ktorá sa v texte zopakuje, znie:
„Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“
Zaujímavé je, že v prvej citácii Otec hovorí o “svojom synovi”. V druhej citácii hovorím o
“tvojom bratovi”. Starším “dobrým” synom môže byť veľmi ľahko každý “zaslúžilý” kresťan,
ktorý pohŕda všetkými hriešnikmi okolo seba. Jeho “samospravodlivosť” je prekážkou k
tomu, aby porozumel skutočnému Božiemu pohľadu na človeka, podobne ako starší syn z
evanjelia neprijal jednanie svojho otca.

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

Ale rozhodnúť sa musí každý sám za seba.
Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako
Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho
vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rim 10,
9). Ak cítite, že potrebujete odpustenie a
chcete začať žiť vo vzťahu s Bohom,
odporúčame vám, aby ste sa modlili, vzývali
Ježišovo meno a odovzdali mu všetko, čo
prežívate. Buďte pred Bohom úprimní,
povedzte mu o svojich chybách a o tom, ako
potrebujete jeho odpustenie. Rozhodnite sa
skoncovať s hriechom a uveriť v neho i v
spásu, čo pre nás získal smrťou na kríži. S
úprimným srdcom ho pozvite do svojho
života, aby vás naplnil, premenil a viedol Ak
si nie ste istí, ako sa Bohu prihovoriť,

môžete to urobiť slovami nasledujúcej
modlitby: Pane Ježišu, viem, že som ťa už
toľkokrát svojimi hriechmi zradil a zaslúžim
si tvoj spravodlivý súd. Verím, že si zomrel
na kríži, aby si ma vykúpil. Teraz sa chcem
vedome odvrátiť od svojich hriechov a
prosím ťa o odpustenie. Ježiš, chcem, aby si
Bol Pánom a Vládcom môjho života. Napĺňaj
a veď moju dušu. Premieňaj ma a pomáhaj
mi, aby som až do konca života žil pre teba.
Ďakujem ti za to, že po smrti mám
pripravený domov v nebesiach. Amen. 

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

Turzovka 2016

Deň tretí – pondelok 04. júl 2016

Ešte spoločné foto a na odporúčanie

miestnych odchádzame z centra dediny a
ideme na obed do Bystrickej reštaurácie. Je
blízko hlavnej cesty. Skoro ako motorest.
Veľa ľudí, ktorí prechádzajú touto cestou sa
tu zastavujú. Pred reštauráciou je
parkovisko, takže žiadny problém. Čas
14:20. Doteraz sme prešli 101,3 km s
priemernou rýchlosťou 24,5 km/hod. Čistý
čas na bicykli 4 hodiny a 7 minút.
Obedujeme v úplnej pohode. Máme pred
sebou už iba 40 km. Po výbornom obede a
následnom odpočinku na zelenom trávniku
vedľa reštaurácii, 15:50 odchádzame. Cesta
nám ide naozaj veľmi dobre. Ideme bez
jedinej zastávky. Vetrík sem tam zafúkal, aby
nám pripomenul, že je tu. Aj slniečko sa na
nás usmieva a udržuje nám teplotu okolo
20°C. 17:50 prichádzame na dvor Penziónu
Mária, v dedine Korňa, ktorý sa nachádza
hneď pod cestou na horu Živčák. 18:40 sme
už všetci ubytovaní. Bicykle máme uložené
pod zámkom v sklade vedľa penziónu. 19:30
večera a po nej voľný program. Dnes sa
nemusíme ponáhľať do postele, lebo zajtra,
čo sa týka bicyklov, máme voľný deň.  Každý
to využíva po svojom. Televízia, internet, ale
po chvíli sme všetci spolu na jednej izbe.
Debatujeme, vtipkujeme až do neskorého
večera. 
Bilancia dnešného dňa: Bola to najdlhšia
etapa, z ktorej priznám sa mal som trochu
strach. Samé kopce, vrchy. A pritom to bolo
úplne naopak. Pán robí úžasné veci. Táto
etapa bola úplne pohodová. Prešli sme
rovných 144 km za 6 hodín a 36 minút.

Priemerná rýchlosť bola 21,8 km/hod. a
nastúpali sme 1293 metrov. Maximálna
nadmorská výška, ktorú sme dnes prekonali
bola 959 metrov.

Deň štvrtý – utorok 5. júla 2016
Dnes nie je budíček. Raňajky sú o deviatej
hodine, tak verím, že dovtedy všetci
povstávajú. Po nich ideme pešo na Horu
Živčák. Je to okolo 3,5 kilometra poriadne
do kopca. O 11:00 je tu svätá omša (každý
deň). Všetko je tak ako som predpokladal.
Dokonca niektorí hladoši už o pol deviatej
sedeli v reštaurácii a pokorne čakali na
raňajky. Po výdatných raňajkách si ešte
dávame kávu a chystáme sa na výstup na
horu. Všetci si obliekame modré tričká z
minuloročnej cyklotúry do Czestochowej.
Ešte spoločné foto a ideme. Niektorí
odvážlivci to chceli skúsiť bicyklom, ale my
ostatní sme ich od toho odhovorili. Už prvé
kroky hore po ceste na Horu Živčák ukázali,
že sme urobili dobre. Cesta je síce dobrá,
asfaltová, hladká, ale strmá a veľmi úzka.
Dole na začiatku a hore pri chráme je
semafor. Zelená farba sa mení raz za
dvadsať minút. To znamená, že dvadsať
minút idú autá hore a potom opačne.
Dvadsať minút zase autá dole. Keď išlo auto,
museli sme stále zísť z cesty. Ani si neviem
predstaviť ako by sme túto premávku zvládli
na bicykloch. Asi hore tlačiť cez les a iba na
spiatočnej ceste sa spustiť spolu s autami.
Pomaly vystupujeme hore a podľa kondície
jednotlivých členov cykloklubu sa pomaly
rozdeľujeme. Ale kráčame stále vyššie a
vyššie. Bližšie ku Matke. Po ceste sa
občerstvujeme lesnými jahodami. Ideme po
lúkach, cez les, ale stále stúpame. Predtým
než dôjdeme celkom hore ku chrámu,
trochu informácii zo života Matúša Lašuta.

(Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)
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Výhra

Multimiliardár z Texasu, ktorý vlastnil bohaté

ropné náleziská, sa rozhodol nájsť manžela pre
svoju jedinú, tichú a skromnú osemnásťročnú
dcéru. Svoje hľadanie začal tým, že pozval
všetkých miestnych slobodných chlapcov k sebe
na záhradnú párty. Všetkých zaujal veľmi pekne
upravený bazén. Chlapci, ktorí prechádzali
okolo si všimli, že v ňom plávajú nebezpečné
žraloky, pirane, aligátory a iné zvieratá, ktoré by
sa do vás s chuťou zahryzli, keby ste sa dostali
do ich blízkosti. Všetci sa čudovali, čo to má
znamenať.
Onedlho prišiel multimiliardár a predniesol
dojímavú reč o tom, ako má svoju dcéru rád a
ako veľmi by si želal, aby sa vydala za človeka,
ktorý si ju naozaj zaslúži. Potom dal nápadníkom
takúto ponuku:
Ten, kto skočí do bazéna a prepláva na druhú
stranu, si bude môcť vybrať buď poukážku na
jeden milión dolárov, alebo môže získať moje
najvýnosnejšie ropné pole, alebo ruku mojej
dcéry a tým aj podiel z môjho dedičstva.“
Všetci zostali bez slova stáť. Ich pohľady však
prezrádzali, že nikto z nich nie je taký blázon,
aby riskoval vlastný život – ani kvôli toľkým
peniazom.
Dlhé ticho napokon prerušil špľachot vody.
Všetci sa otočili, aby videli chlapca, ktorý plával
na druhú stranu bazéna tak rýchlo ako
olympijský pretekár. Keď šťastne vyskočil z vody,
otrepal sa a pristúpil k miliardárovi. Ten ho
objal, potriasol mu rukou a zagratuloval mu, že
je výborný plavec. „Tak, chlapče, vyberieš si
poukážku na milión dolárov?“ spýtal sa ho.
„Nie, pane,“ odpovedal mladý muž zdvorilo.
„Dobre. Tak chceš moje najvýnosnejšie ropné
pole?“
„Nie, pane.“
So slzami v očiach sa mulitimiliardár spýtal:

„Tak, chlapče, chceš ma poprosiť o ruku mojej
jedinej dcéry,“
Na prekvapenie ostatných mladý muž
odpovedal: „Nie.“
Zmätený a trocha zarazený multimiliardá sa
spýtal: „Tak čo vlastne chceš?“
„Chcem len jedno pane,“ povedal odvážne
mladý muž. „Dozvedieť sa meno toho, kto ma
sotil do bazéna.“
Nikto nebol  ochotný riskovať život – dokonca
ani pre peniaze.
Nikto by sa nenechal pribiť na kríž kvôli sláve a
uznaniu. Ježiš sa nechal pribiť na kríž nie preto,
že by tým niečo pre seba získal. On svoj život
nielen riskoval, On svoj život za nás dal. Nikto ho
tam „nesotil“. Rozhodol sa urobiť to preto, že
nás miluje.
Boh nás miluje väčšmi, ako sa milujeme my

sami. Terézia z Avily

Kuchárka

Takmer každý rok som organizoval detský

letný tábor. Účastníkom jedného z nich bol aj
Marek. Hlavným rečníkom  bol vtedy pán Mitch.
Deti si ho zväčša nevšímali, s výnimkou, keď ho
museli počúvať. Ale Marek bol iný. Raz toho
pána uvidel v jedálni – a odvtedy ho stále
pozoroval, najmä pri obede, keď sa rozprával s
hlavnou kuchárkou. Kuchárka milovala svoju
prácu, ale z varenia pre tak veľa detí bola už
unavená a vyčerpaná. Kedykoľvek prišla za
pánom Mitchom, on hneď vstal a ponúkol jej
svoju stoličku. A tak kým spolu zostavovali
jedálny lístok, mohla si oddýchnuť – aj keď to
bolo zvyčajne len niekoľko minút.
Ostatné deti si to vôbec nevšimli, s výnimkou
Marka. Marek spočiatku ani nepočúval, o čom
pán Mitch hovorí, ale keď každý deň pozoroval
tento jednoduchý prejav lásky, začal počúvať.
To mu otvorilo dvere k láske....
Lásku neodovzdávame v niečom veľkom, ale

prostredníctvom malých činov láskavosti.

Richard  Foster

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Poďme sa rozprávať, Marcela a Stanislav Bielikovci
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Biskup Forgáč celebroval svätú omšu na sviatok
troch košických mučeníkov

Košice 4. septembra (TK KBS) V sobotu 3. septembra

celebroval v katedrále sv. Alžbety v svoju prvú slávnostnú
svätú omšu zo sviatku troch košických mučeníkov Mons. Marek Forgáč, nový pomocný
košický biskup. V homílii veriacim porozprával o svojej veľkej náklonnosti a láske voči trom
košickým mučeníkom. "Mám ich rád!" zdôraznil nový biskup. Veriacim, ktorí sa zišli na
diecéznom mariánskom večeradle spojenom s diecéznymi rekolekciami a oslavou troch
košických mučeníkov, pripomenul, aby si zachovali citlivý zrak. Svojimi slovami a skutkami
tak podľa Forgáča nebudú zbytočne vytvárať nových mučeníkov v rodinách, spoločenstvách,
farnostiach ani v diecéze. 
Mons. Forgáč dodal, že spoločenstvo v akejkoľvek forme je len tak silné, ako je silný jeho
najslabší člen. "Žije silou Krista a najslabšieho člena," povedal biskup. Veriacim adresoval
povzbudenie vychádzajúce zo spoločenstva troch mučeníkov. "Tres faciunt collegium," traja
vytvárajú spoločenstvo, uviedol. Bojovať proti individualizmu sveta treba podľa jeho slov
tak, že ľudia zostanú otvorení vo vytváraní vzťahov: Aby rodičia vedeli prijímať deti a kňazi
vedeli vytvárať communio medzi sebou - nielen v záľubách, ale aj pri Eucharistickom stole.
Základom vytvárania spoločenstva je podľa Mons. Forgáča obeta - jeden pre druhého. "Pod
primeranou záťažou kríža sa ľahšie vytvára jednota," dodal na záver - s dôrazom na to, že
vytvárať jednotu možno iba s prinášaním obety.

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Medzinárodný festival  „BOH JE  LÁSKA”

V dňoch 16.9. - 18.9.2016 sa vo Vranove nad Topľou – Čemernom uskutoční XIII. ročník

medzinárodného festivalu  duchovnej  piesne „BOH JE LÁSKA”. Milovníci duchovnej piesne
budú mať možnosť si znovu vypočuť  prekrásne cirkevné piesne. 
Tohto  roku prijal pozvanie ukrajinský zbor Axois z mesta Ivano-Frnakovsk, ukrajinský Zbor
chlapcov a mládencov pri Hudobnej akadémii P. I. Čajkovského z Kyjeva, poľský zbor
Namysto z mesta Przemysl a náš domáci Zbor Petra Pavla Gojdiča. 
V piatok  16.9.2016 o 18:00 hod. vystúpia zbory v gréckokatolíckych chrámoch obcí Banské,
Dlhé Klčovo a Davidov.  
V sobotu 17.9.2016 o 15:30 hod.  sa  program  začne Galakoncertom  v chráme  Zosnutia
Presvätej  Bohorodičky  vo Vranove  n/T  -  Čemernom. 
V nedeľu 18.9.2016 o 10:00 hod vystúpia zahraničné zbory  v Gréckokatolíckom chráme
Zosnutia  Presvätej Bohorodičky  vo Vranove  - Čemerné na slávnostnej liturgii. Všetkých
milovníkov tohto duchovno - kultúrneho spevu srdečne pozývame a tešíme sa na
stretnutie.    
Festival finančne podporil  Fond pre podporu umenia, Prešovský samosprávny  kraj, mesto
Vranov  nad Topľou, Hornozemplínske  osvetové  stredisko vo Vranove. 
Organizátorom je Združenie šíriace kresťanskú kultúru.  

S úctou  MUDr. Zahorjan Štefan - predseda združenia



vv čASEčASE OdOd 12.09.2016 12.09.2016 dOdO 18.09.201618.09.2016

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 18.9.-24.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária vasiľová - Sadová ul. 

Možnosť kúpy krížov, srdiečok a Cd: Chcem vás poprosiť, kto by ešte mal záujem o kúpu
krížov, srdiečok a pod. z dreva, či CD, tak ešte buďte takí dobrí si vybrať dnes a peniažky dať
v sakristii. Potom už zvyšné výrobky vrátim naspäť Rómom do Čičavy.

Rozpis lektorov:
Povýšenie Sv. Kríža: 18.30 hod. - rod. Bankovičova; 
Sedembolestná Panna Mária: 8.00 hod. - rod. dzurovčinova, 10.00 hod. - rod. J. Sabola;
25. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Mudrákova, 10.00 hod. - rod. Š. Fenika,
18.30 hod. - rod. Nutárova.

Predmanželské ohlášky:
1. Ing. Lukáš Dominik, syn Jána a Marty rod. Vajdovej z Lomnice a Mgr. Martina
Lengerová, dcéra Jána a Danky rod. Leničovej z Čemerného - 1x.
2. Zdenko Bičej, syn Zdenka a Anny rod. Arendašovej z Čemerného a Zuzana
Kopaničáková, dcéra Petra a Anny rod. Križanekovej z Čemerného - 1x.

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

- Predstav si, minulú nedeľu som našiel pred
kostolom peňaženku plnú peňazí... 
- A odovzdal si ju farárovi? 
- Ešte nie... vieš, neviem sa rozhodnúť, či je
to diablovo pokušenie, alebo či Boh vypočul
moje prosby.

Dvaja veselí mnísi sa zhovárajú: 
- Čo myslíš, čo robil Noe počas štyridsiatich
dní, kým trvala potopa? 
- Myslím, že rád by chytal ryby, ale mal iba
dva červíky.
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PPONdELOKONdELOK 12.09.201612.09.2016
Najsvätejšieho mena Panny Márie (spomienka)

Sv. omša: 1830 (t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu tOROKtOROK 13.09.201613.09.2016
Sv. Jána Zlatolústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

(spomienka)

Sv. omša: 630 (t) 

SS tREdAtREdA 14.09.201614.09.2016
Povýšenie Sv. Kríža (sviatok)

Sv. omša: 1830 (t)

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 15.09.201615.09.2016
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY
SLOVENSKA (SLÁVNOSŤ)

Sv. omša: 800 (t) 

Sv. omša: 1000 (K)

PP IAtOKIAtOK 16.09.201616.09.2016
Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa

(mučeníkov) 

Sv. omša: 1830 (K+t) 

SS OBOtAOBOtA 17.09.201617.09.2016 Sv. omša: 1830 (t+K) 

NN EdEľAEdEľA 18.09.201618.09.2016

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (t)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) JaA

LItuRgICKýLItuRgICKý PROgRAMPROgRAM OdOd 12.09.2016 12.09.2016 dOdO 18.09.201618.09.2016

„Buď pokorný, pretože si stvorený z hliny. Bud ušlachtilý, pretože si stvorený z hviezd.“
(srbské príslovie)


