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Šťastie a jednota

Chcem sa vrátiť ešte k nášmu národnému

sviatku Sedembolestnej Panny Márie skrz
jednu báseň, veľmi aktuálnu, ktorá vystihuje
problematiku dnešnej doby u nás na
Slovensku. Dostala sa mi do rúk vďaka p.
Zuzane Trebuňákovej, ktorej za to veľmi
pekne ďakujem. Myslím, že veľmi dobre
navádza na úmysel modlitby k našej patrónke
za našich vodcov a zodpovedných
predstaviteľov. Totiž ako odkazovalo 2.
čítanie poslednej nedele z 18.9.,
korenšponduje to s výzvou sv. Pavla, aby sme
nezabúdali na modlitbu za našich čelných
predstaviteľov štátu, mesta, dediny. Pretože
od nich veľmi veľa závisí. 

SEDEMBOLESTNÁ 

Ó, Sedembolestná, ty Matka naša, 
patrónka slovenského národa, 
nech dnes sa k tebe pieseň naša vznáša, 
tys' naša radosť, naša dobrota.

Už tisíc rokov na nás jarmo kládú
susedia naši, zo všetkých kútov, strán, 
tvoj úsmev vždy nás zdvihol z biedy, pádu 
keď si nám dala svoju ruku, dlaň. 

Zo všetkých strán nám ponúkajú blaho
a prestierajú na stôl krásne sľuby, 
lež národ z toho vyšiel celkom naho (!),
pre hŕstku "vodcov" našich samoľúbych!

Čo to za vodcov, čo doprajú len sebe
a národ musí za hranice bežať ?!
Kde mnohí žijú o vode a chlebe,
ked' otca musia doma nechať ležať !?

Ó, Matka naša, zhliadni na tie dietky, 
od ktorých matka pošla x-týkrát -
a požehnaj ich, ochraňuj ich všetky,
kým z cudziny sa vráti domov mať. 

Zdroj: Michal Kana, 15.9.2016
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Vzácne verše Písma,
ktoré by deti mali poznať
„Veď on je náš pokoj...” (Ef 2,14)

Do každej životnej situácie ponúkajú slová

Svätého písma osvedčené rady, ktoré sú to
najlepšie, čo svojím deťom môžete
vštepovať do sŕdc. Vďaka vášmu
povzbudeniu sa mocné pravdy Božieho
Slova vryjú do pamäti detí a zostanú tam,
aby ich Duch Svätý vo vhodnej chvíli mohol
použiť. Niektorí sa nazdávajú, že zapamätať
si slová Písma je nad ich sily. Ale tak ako pri
všetkom ostatnom, aj tu platí, že keď sa do
toho pustíte, pôjde to oveľa ľahšie, ako ste
si mysleli. Keď ľudia hovoria, že to
nedokážu, poväčšine to znamená, že sa o to
ani poriadne nepokúsili. Nech sa stane
vaším cieľom a prioritou ukázať deťom, ako
si Božie Slovo uchovávať v srdci (porov. Ž
119, 11). Tešte sa z jednoty, ktorú môže
vniesť do vašej rodiny zapamätávanie
veršov z Písma. Nech sa ozývajú vo vašich
mysliach, keď zaspávate, šoférujete do
práce alebo vybavujete svoje každodenné
povinnosti. Budú na vás pôsobiť
blahodarnejšie než dookola opakované
piesne. A budete vedieť, že dávate svojim
deťom overené dedičstvo pravdy, poznania
a večnej múdrosti. Tu je zoznam vzácnych

veršov, úryvkov i celých kapitol zo Sv. písma,
ktoré je dobré vedieť aj naspamäť. 

Dôležité témy
Poslušnosť voči rodičom Ef 6, 1-3
Úcta voči Božiemu Slovu Ž 119, 11;105
Dôvera voči Bohu Prís 3, 5- 6
Odovzdanosť Bohu Rim 12, 1; Lk 9, 23
Využívanie času Ef 5, 15- 16
Spravodlivosť a milosrdenstvo Mich 6, 8
Múdre počínanie Sir 12, 1 a 13- 14
Vyhýbať sa zlým priateľom 1Kor 15, 33
Premáhanie pokušení 1Kor 10, 13
Posilnení Kristom Gal 2, 20, Flp 4 13
Vyznanie hriechov Prís 28, 13; Jn 1, 9
Odpúšťanie EF 4, 32
Nepoddať sa starostiam Flp 4, 6-7
Zmýšľať čestne Flp 4, 6-8
Poznať Ježiša Jn 3, 16; 10, 10; 14,6; 15, 5

Dlhšie úryvky
Desatoro Božích prikázaní Ex 20, 1- 17
Cesta spásy Rim 23;ť, 8;6, 23; 10, 9 – 10
Najväčšie prikázania Mt 22, 36 – 40
Poslanie veriacich Mt 28, 18-20
Vzor modlitby Mt 6, 9-15
Božia výzbroj Ef 6, 10-18
Podstata lásky 1Kor 13-4-8
Ovocie Ducha Svätého Gal 5, 22-23

Celé kapitoly
Ž 1;15, 23; 91; 139
Prís 3
Rim 6; 8; 12
Ef 4; Kol 1; 2Tim 2

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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100. výročie Fatimy
Slnečný zázrak

Vieme už, že 13. októbra 1917 bola

sobota a od rána výdatne pršalo. Všetci boli
úplne premočení a stáli v blate v očakávaní
ohláseného zázraku. Deti boli zastrašené
slobodomurárskou vládou, ktorá im hrozila
zabitím, keď sa zúčastnia zjavenia. Aj
miestni  ľudia sa deťom vyhrážali v prípade,
ak sa žiadny zázrak nestane. Deti na miesto
zjavenia prišli a Panna Mária sa im
predstavila ako Panna Mária Ružencová. Po
odovzdaní posolstva Panna Mária prstom
ukázala na slnko. Lucia spontánne vykríkla:
"Pozrite na slnko." Desaťtisíce očí sa
obrátilo smerom, kde sa za mračnami
skrývalo slnko. A vtedy všetci mohli
pozorovať zázrak nazývaný aj ako „Tanec
slnka“. Náhle prestalo pršať a pomedzi
mračná sa ukázalo slnko. Zhromaždení
uvideli, že z neho začali na všetky strany
vystreľovať svetelné lúče v neustále sa
meniacich farbách: červenej, zelenej, žltej a
modrej. Zároveň sa slnečný kotúč
nesmierne rýchlo točil okolo vlastnej osi,
akoby bol obrovským ohnivým kolesom,
približoval sa k zemi a vrhal na okolie i na
ľudí lúče zvláštneho svetla, aké nikto
dovtedy nevidel. Slnko sa tri razy zastavilo a
tri razy sa tento zvláštny tanec opakoval.
V jednej chvíli slnko začalo akoby padať a
kľukato sa rútilo k zemi. Zdalo sa, že nastane
katastrofa nárazu Slnka do Zeme. Vtedy celý
zhromaždený zástup padol na kolená. Ľudia
od strachu kričali, prosili o milosrdenstvo a
vyjadrovali ľútosť nad hriechmi. Niektorí sa
nahlas vyznávali zo svojich hriechov v
presvedčení, že „to je koniec sveta“. Tento
neobyčajný jav trval asi desať minút. Za ten
krátky čas pôda, ktorá sa v dôsledku

vytrvalého dažďa zmenila na skutočné
bahno, úplne vyschla. Rovnako vyschlo aj do
nitky premočené oblečenie prítomných
ľudí. Počas tohto zázraku sa udialo tisíce
obrátení či uzdravení z najrôznejších
chorôb. 
Neskoršie, pri kanonickom vyšetrení zázraku
bolo zistené, že tieto premeny slnka boli
spozorované aj osobami, ktoré sa
nachádzali aj niekoľko kilometrov od Cova
da Iria a ktoré nevedeli, čo sa deje a nemohli
byť nijako ovplyvnené sugesciou, tým
menej mohli byť obeťami davovej sugescie.
Diecézny biskup v oficiálnom pastierskom
liste o zázraku napísal: „Desaťtisíce ľudí
videlo ten tanec slnka. Videli ho ľudia z
rôznych skupín a spoločenských tried,
veriaci i neveriaci, novinári hlavných
portugalských novín, ale aj ľudia, ktorí
neboli priamo na tom mieste.“ 
Taliansky vedec Pio Sciatizzi, ktorý bol
svedkom slnečného zázraku, povedal:
„Vôbec nemožno pochybovať  o historickosti
tohto zázraku. Len Bohu musíme pripísať
najzjavnejší a najväčší zázrak v dejinách.“
Celý tento zázrak môžeme nazvať ako
„zbohom“ Panny Márie, dané nielen deťom,
ale aj miestu a celému zástupu, ktorý to
zhrnul do vety tisíckrát opakovanej: „Videli
sme znamenie Božie!“ Stalo sa tak preto,
aby dokonale presvedčilo svedkov videnia a
Cirkev o tom, že deti mali skutočné zjavenia.
Aby sa deťom verilo a aby o ich slovách
vlastní rodičia a neveriaci viac
nepochybovali. Tento neslýchaný slnečný
zázrak mal nepochybne aj ten cieľ, aby nás
dôrazne upozornil na posolstvo, ktoré nám
na zem priniesla sama Matka
milosrdenstva, prostredníctvom troch
malých fatimských pastierikov.

(Jana Jenčová)
Zdroj: Piotrowski, M.P.: Slnečný zázrak; Milujte sa, č. V.
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Slovenské Lurdy –

Turzovka 2016

Deň tretí – pondelok 04. júl 2016
Zjavenie Matúšovi Lašutovi

Cestu pozná dokonale a keďže to má už od

detstva vo zvyku, zastavuje sa na mieste,
ktoré volajú miestni ľudia Živčák, alebo
Živčáková, pri obrázku Matky Božej,
visiacemu na jednej z borovíc hneď vedľa
chodníka. Kľakne si, prežehná sa a modlí sa
obvyklú modlitbu. Otče náš, .....odpusť
nám, .....zbav nás Zlého. „Zdravas Mária“
však už nedokončí. Jeho pozornosť zaujme
krátky, ale jasný záblesk vľavo od obrázka.
Otočí sa tým smerom a zmeravie. Akoby na

podstavci stojí pred ním socha Panny Márie
Lurdskej. Má aspoň dva metre. Biele rúcho,
modrá stuha, na hlave dlhý závoj, ktorý však
vôbec nezakrýva peknú dievčenskú tvár,
obrátenú priamo k nemu. „Kde sa tu tá
socha tak z ničoho nič vzala?“ Keď si však
uvedomí, že všetky stromy okolo nej zmizli a
miesto nich je záhon plný bielych kvetov s
drobunkými korunkami v tvare krížika,
prestáva chápať. Kvety tvoria koberec a čím
sú bližšie k soche, tým majú väčšiu výšku.
Vytvárajú tým akýsi kopec, na vrchole
ktorého je - Ona. Teraz už vidí, že to nie je
socha. Ľahký vietor trošku pohne závojom,
odkryje kúsok z vlasov.

(Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)

1. čítanie: Am 6, 1ab. 4-7
Žalm: Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Ant.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich
je nebeské kráľovstvo.
2. čítanie: 1 Tim 6, 11-16
Evanjelium: Lk 16, 19-31

Krátke zamyslenie na evanjelium: Slovo
“podnikateľ” sa v našej krajine často objavuje
s pejoratívnym významom. Nie je to však
nešťastné? Vďaka zástupu bohatých ľudí
získavajú bohatstvo aj ďalší. Či už ide o prácu, sociálne podmienky pre život, lebo vďaka nim
má štát dane na pomoc chudobným…. A poznáme príbehy tých, ktorí sú chudobní svojou
vinou. Skutočný svet teda nie je čiernobiely. Dnešné evanjelium kritizuje zbohatlíka, ktorý
je bezohľadný a ľahostajný k núdzi iných. V dnešnom svete sa naša krajina možno
nenápadne posunula od chudobnej a biednej ku krajine bohatšej, či bohatej. Väčšina z nás
žije vysoko nad svetový priemer bohatstva. Chudáci neležia pred dverami našich domov,
ako v Ježišovej dobe, ale možno o trošku ďalej. To však neznamená, že nie sú. A tak vzniká
naliehavá otázka, ako reagovať. Ježiš nesmeroval zmienený príbeh ku kritike bohatých.
Hovorí o falošnom pocite istoty vďaka aktuálnemu zabezpečeniu. To však nemá vplyv na
získanie Božieho kráľovstva. Tam totiž vstupujú tí, ktorí milujú.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň
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Okno
Tomáš bol postihnutý chlapec. Väčšinu

času bezmocne preležal na tvrdej posteli pri
okne. Býval na treťom poschodí v starom
činžiaku na rušnej ulici veľkého mesta.
Jedného dňa poprosil priateľa, ktorý roznášal
noviny, aby mu zohnal knihu o mužovi, ktorý
všetkým pomáhal, chodil a konal dobro. Keď
chlapcov priateľ pátral po tejto zvláštnej
knihe, jeden obchodník s knihami pochopil, že
Tomáš hovoril o Ježišovi a chce Bibliu. Priateľ
mu teda kúpil Sväté Písmo.
Títo dvaja chlapci ho začali spolu čítať a Tomáš
čoskoro prijal Ježiša za svojho Spasiteľa.
Rozhodol sa, že aj on bude pomáhať a konať
dobro. Ale bol mrzák a nemohol vyjsť zo
svojho malého bytu. Preto sa modlil a prosil
Ježiša, aby mu ukázal, čo má robiť. Dostal
dobrý nápad. 
Tomáš začal odpisovať zo Svätého Písma verše
na papieriky, ktoré potom vyhadzoval z okna.
Okoloidúci ich zo zvedavosti čítali. Mnohým
naozaj pomohol. Nabrali novú odvahu a získali
útechu.
Jedného dňa šiel okolo bohatý podnikateľ. Keď
našiel na zemi papieriky, prečítal si ich. Správa
o Ježišovi zasiahla jeho srdce. Neskôr sa vrátil,
aby zistil, ako sa tieto texty dostali na chodník.
Zrazu si všimol, ako na zem spadol kúsok
papiera. Videl, ako chudá, unavená, stará žena
s bolesťou zastavila, aby ho zdvihla. Všimol si
ako jej zažiarila tvár, keď si prečítala verš.
Zdalo sa, že dostala novú silu. Potom
pokračovala po ceste. 
Podnikateľ tam stál a rozmýšľal, čo urobiť. Z
času na čas sa pozrel hore. Musel čakať dosť
dlho, pretože chudákovi Tomášovi trvalo celú
večnosť, kým napísal jeden verš na ďalší
papier.

Muž náhle uprel zrak na jedno okno a uvidel v
ňom ruku, ktorá sa načahovala, aby pustila
papierik. Pozorne sa zahľadel, aby si to okno
zapamätal. Potom sa rozbehol hore schodmi a
našiel Tomáša v jeho skromnom domove.
Podnikateľ a Tomáš sa stali dobrými priateľmi.
Tento pán zabezpečil chlapcovi lekársku
pomoc, ktorú tak veľmi potreboval. Potom sa
ho spýtal, či by nechcel ísť bývať k nemu do
jeho nádherného domu za mestom.
Tomášova odpoveď ho šokovala: „Musím sa
spýtať svojho Priateľa.“ Myslel na Ježiša.
Na druhý deň sa muž vrátil a netrpezlivo čakal
na odpoveď. Namiesto toho mu Tomáš položil
zvláštnu otázku: „Kde sa nachádza váš dom?“
„Na vidieku,“ odpovedal podnikateľ. „Na
veľkom, krásnom pozemku. Budeš mať izbu
len pre seba a kuchári ti budú variť vyberané
jedlá. Budeš mať mäkkú posteľ, pohodlie a
starostlivosť. Moja žena a ja ťa budeme mať
radi a budeme sa o teba starať ako o svojho
syna.
Tomáš sa váhavo spýtal: „Sú tam nejakí ľudia,
ktorí budú chodiť pod mojím oknom?“
Prekvapený podnikateľ odpovedal: „Prečo?
Nie. Len príležitostne sluha alebo záhradník.
Tomáš, ty si ma nepochopil. Je to nádherný
pozemok na vidieku, ďaleko od mestského
ruchu. Budeš tam mať pokoj, budeš môcť
odpočítať, čítať a robiť, čo budeš chcieť.
Ďaleko od špiny, hluku a rušného mesta.“
Tomáš sa zamyslel a zosmutnel. Nechcel
sklamať svojho priateľa. Nakoniec celkom
ticho, ale pevne povedal: „Je mi ľúto, ale sám
vidíte, že by som nemohol žiť niekde, kde
nebudú chodiť pod mojím oknom ľudia.“
To je príbeh postihnutého chlapca, o ktorom
by sme si možno mysleli, že nikdy nebude mať
príležitosť pomáhať iným. Ale láska nachádza
vždy cestu, ako slúžiť.
Našiel som zmysel svojho života tým, že som

pomáhal iným nájsť zmysel pre ich život.

Viktor Emil Frankl

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci
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Na Dni modlitby za pokoj sa zúčastnilo
viac než 400 náboženských lídrov

Assisi 20. septembra (RV) „Nikdy viac

násilie! Nikdy viac vojna! Nikdy viac
terorizmus! V mene Boha nech každé
náboženstvo šíri na zemi spravodlivosť a mier,
odpustenie a život, lásku!“ Týmito slovami sa
pred tridsiatimi rokmi v Assisi obrátil pápež
Ján Pavol II. na zástupcov svetových
náboženstiev. Kresťania, židia, moslimovia,
budhisti, severoamerickí Indiáni a ďalší sa 27.
októbra 1986 stretli v rodisku sv. Františka na
pozvanie Rímskeho biskupa, aby sa modlili a
postili za mier vo svete. 
V čase, keď svet zažíval studenú vojnu a rôzne
ozbrojené konflikty, pápež Ján Pavol II. jasne
vyjadril túžbu, aby sa záväzok voči mieru –
ktorý musí stáť na pilieroch pravdy,
spravodlivosti, lásky a slobody – ako o to v
Pacem in Terris napísal sv. Ján XXIII. – stal
každodennou skutočnosťou pre všetky
svetové náboženstvá, pre predstaviteľov
národov a všetkých ľudí dobrej vôle.
O šestnásť rokov neskôr v januári 2002 zvolal
Karol Wojtyla opäť zástupcov svetových
náboženstiev do Assisi, aby sa „modlili za prekonanie protikladov a za šírenie skutočného
pokoja“.
V tradícii medzináboženských stretnutí v Assisi pokračoval aj nástupca Jána Pavla II., pápež
Benedikt XVI. V októbri 2011 sa stretol s predstaviteľmi kresťanských cirkví a lídrami
svetových náboženstiev v kolíske františkánskeho rádu pri príležitosti 25. výročia od prvého
stretnutia. Hlavným mottom bolo „Pútnici pravdy, pútnici pokoja“. Spolu s Benediktom XVI.
pricestovalo do Assisi vlakom z Vatikánu viac než 300 delegátov rozličných náboženstiev.
V „Duchu Assisi“ - slovami, ktorými nazval historickú udalosť, teda prvé stretnutie v Assisi,
nazval pápež Ján Pavol II. - chce pokračovať aj Svätý Otec František, ktorý  pozval všetkých
veriacich do modlitby za medzináboženské stretnutie.  Na Dni modlitby za pokoj sa zúčastní
viac než 400 svetových náboženských lídrov, zástupcov inštitúcií a sveta kultúry.

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Projekt Sviečka za nenarodené deti sa
dá podporiť cez darcovské SMS

Bratislava 20. septembra (TK KBS) Od 1.

októbra do 31. decembra tohto roka bude
možné kampaň Sviečka za nenarodené deti
podporiť aj špeciálnymi darcovskými SMS-
správami, takzvanými DMS-kami. Stačí
poslať správu s textom DMS SVIECKA (DMS
medzera SVIECKA) na číslo 877. Táto správa
je spoplatnená sumou 2 €, z toho 96% sumy
(1.92 €) ide na podporu našej kampane a
tak veľmi potrebných projektov na ochranu
života a rodiny.
Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom)
odvádzajú 100% sumy z každej zaslanej
DMS. Ak náhodou pošlete správu v
nesprávnom tvare, obdržíte upozornenie,
že ste zadali nesprávny text. Darcovská
správa vám v tomto prípade účtovaná
nebude. Celý systém DMS správ na
Slovensku zabezpečuje organizácia Fórum
donorov, viac informácií nájdete na stránke
www.donorsforum.sk.



vv čASEčASE oDoD 26.09.2016 26.09.2016 DoDo 02.10.201602.10.2016
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 2.10.-8.10. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária vasiľová - Železničná ul.  
Sv. omše o 18.00 hod.: Počnúc týmto týždňom vďaka zmene počasia a stmievania sa už

presúvame večerné sv. omše na 1800. Takže od pondelka 26.9. už budú všetky večerné sv.

omše v týždni o 1800 , samozrejme, nedeľná sv. omša ostáva klasicky o 1830 .
Jesenné kántrové dni: Minulý týždeň som zabudol vyhlásiť, že boli jesenné kántrové dni a tak
si to teraz nahradíme v tomto týždni. Takže sú v stredu, piatok a v sobotu, záväzný je 1 deň a
ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Opäť dajme do svojich modlitieb a pôstov už v deň,
ktorý si vyberieme práve tento úmysel ako poďakovanie za úrodu. Myslím, že je za čo
ďakovať. 
Úplné odpusty k modlitbe sv. ruženca: V sobotu začína mesiac október a s ním spojená tzv.
októbrová pobožnosť modlitby sv. ruženca, pri ktorom je možné získať úplné odpustky pre
seba za obvyklých podmienok (čiže sv. spoveď, sv. prijímanie, chránenie sa a odmietanie
hriechu, modlitba na úmysel Sv. Otca) s tým, že k tomu sa stačí pomodliť jeden sv. ruženec, k
tejto modlitbe je potrebné pridať nábožné rozujímanie o jednotlivých tajomstvách sv.
ruženca a pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá sv. tuženca, čo aj robíme. Takže kto chce,
môže to využiť pre svoje duchovné obohatenie. 
odpust na Dobrej: Zástupcovia pôvodných obyvateľov obce Dobrá ako aj iných inštitúcií
pozývajú na odpustovú slávnosť sv. Františka Assiského na budúcu nedeľu 2.10. do priestorov

bývalého štátneho majetku na Dobre. Odpustová slávnosť bude o 1100 . Po sv. omši bude
spoločenské posedenie s podávaním obeda. Viac informácií je na nástenke. 
Zbierka na Rádio Lumen: V dnešnú nedeľu je zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za
všetky vaše milodary. 
Rozpis lektorov:
27. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Grominova, 10.00 hod. - rod. Polákova,
18.30 hod. - rod. Kľučárova.
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 - 3x.
2. Zdenko Bičej, syn Zdenka a Anny rod. Arendašovej z Čemerného a Zuzana
Kopaničáková, dcéra Petra a Anny rod. Križanekovej z Čemerného - 3x.
3. Peter Babenský, syn Štefana a Marty rod. Ondekovej z Hlinného a Zuzana
Hudáková, dcéra Andreja a Márie rod. Saxunovej z Čemerného - 1. a 2x. 
4. Michal Cicko, syn Dušana a Anny rod. Bulkovej z Vranova - Sever a Simona
Popovičová, dcéra Miroslava a Márie rod. Moskaľovej z Čemerného - 1x.
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PPoNDELoKoNDELoK 26.09.201626.09.2016 Sv. omša: 1800 (K) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

uu toRoKtoRoK 27.09.201627.09.2016
Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka) 

Sv. omša: 630 (K) 

SS tREDAtREDA 28.09.201628.09.2016 Sv. omša: 1800 (K)

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 29.09.201629.09.2016
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
(sviatok) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (K) 

PP iAtoKiAtoK 30.09.201630.09.2016
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

(mučeníkov) 

Sv. omša: 1800 (K) 

SS obotAobotA 01.10.201601.10.2016
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

(spomienka) 

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1800 (K) 

NN EDEľAEDEľA 02.10.201602.10.2016

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

výmena tajomstiev

Sv. omša: 1830 (K) JaA

LituRGicKýLituRGicKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 26.09.2016 26.09.2016 DoDo 02.10.201602.10.2016

„Najkrajšou cestou, po ktorej môžeme kráčať tu na zemi je, keď ideme jeden k
druhému.“(P.Morand)


