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Ruženec je veľká zbraň -

zbraň lásky. 

Začína mesiac október, v ktorom sa opäť

tak viac zdôrazňuje modlitba sv. ruženca.
Modlitba, ktorá je pre mnohých možno taká
nepopulárna, príliš obyčajná, stále sa
opakujúca, zdĺhavá… modlitba, pri ktorej
nám utekajú myšlienky k iným veciam,
možnože už niekedy ani nevieme, o čom
máme pri nej rozjímať, lebo sú stále v ňom
tie isté tajomstvá. A predsa: táto modlitba je
odkazom z Fatimy. Modlitbou ruženca sa
dobíja nebo. V Sixtínskej kaplnke je
zobrazený ruženec ako lano, na ktorom
vyťahujú ľudí z očistca do neba.Tak ruženec
je z neba a vedie do neba.Veľký pápež
nastupujúceho tretieho tisícročia, už teraz
svátý Ján Pavol II. sa veľmi často modlil
ruženec, vyhlásil rok Ruženca a vydal
apoštolský list o ruženci. Vyzval nás ísť k
Ježišovi cez Máriu. V jednom posolstve
povedal: "Nehanbite sa ho modliť cestou do
školy, na univerzitu alebo do práce, na ulici
alebo vo verejnej doprave. Modlite sa ho
spoločne, v skupinách a spoločenstvách.
Neváhajte navrhnúť jeho modlitbu doma.”
Nezabúdajme na mocný nástroj, ktorý máme
- na posvätný ruženec. Radi sa ho modlime,či
už spoločne v kostole, alebo súkromne doma
s príbuznými, či osamote, aby sme tak s

našou Matkou vystúpili k nášmu Otcovi.
Kolínsky kardinál Joachim Meisner priznal:
Keď som bol biskupom vo Východnom
Nemecku, v Erfurte i Berlíne, stretával som
ľudí z Ruska a rôznych krajín bývalého
Sovietskeho Zväzu. Pýtali sa ma, ako majú
odovzdať svojim deťom vieru, aby aj oni
dosiahli večný život. Bol tam hrozný útlak
náboženstva. Hovoril som im: “Dám vám
katechizmus, Písmo Sväté, preložené do
ruštiny. Tam nájdu všetko pre svoju vieru.”
“Lenže to neprenesieme cez hranice. Na
colnici nám to zoberú a budú rôzne postihy.”
Rozmýšľal som a potom povedal: “Ale
ruženec ako prsteň ten môžete priniesť.”
Povedali: „Pokiaľ tam nebude krížik, tak to
nezbadajú a nebudú vedieť, čo to je.” Dal
som narobiť množstvo prstencových
ružencov s tým, že na vrch si doma vypilujú
kríž. Ukázal som im, ako sa majú modliť a
dával som množstvo týchto ružencov, ktoré
prešli cez tvrdú kontrolu. Dával som ich so
slovami: „Tu máte celú katolícku vieru.”
Veľmi sa tomu potešili.
A na záver myšlienka sr. Lucie z Fatimy:
“Hovorím vám: neexistuje problém,
akokoľvek by bol ťažký, ktorý by sme nemohli
vyriešiť modlitbou sv. ruženca.”

(Marek Kunder)
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Otázky, ktoré by ste mali

klásť deťom

Počas spoločných rozhovorov s deťmi doma

alebo keď spolu niekam vyrazíte, vám
nasledujúce otázky môžu pomôcť pochopiť,
čo vaše dieťa práve prežíva a cíti.
Samozrejme, pýtať sa môžete na všetko, čo
vás zaujíma, ale dbajte na to, aby sa váš
rozhovor odohrával v pozitívnom duchu, v
bezpečnej a srdečnej atmosfére. Snažte sa
oveľa viac počúvať ako rozprávať. „Zámery v
srdci človeka sú hlboké vody, rozumný človek
z nich čerpá.“ (Prís 20, 5)
Všeobecné otázky
Ako sa máš? Ako sa ti v poslednej dobe darí? 
Na čo sa v najbližších týždňoch najviac tešíš? 
Čo sa ti momentálne na živote najviac páči? 
Čo sa ti momentálne na živote najviac
nepozdáva? 
Je niečo, čo ti spôsobuje stres alebo starosti? 
Nádeje a túžby
Čo také by si chcel jedného dňa urobiť? 
Ako by si chcel, aby tvoj život vyzeral o päť
rokov? 
Keby si si mohol vybrať akúkoľvek prácu, za
ktorú by si bol platený, aké by bolo tvoje
vysnívané zamestnanie? 
Ak by si mohol stráviť deň s kýmkoľvek na
svete, s kým by to bolo a prečo? 
Čo by ťa naozaj veľmi potešilo, keby ti niekto
daroval? 
Keby si mal milión eur, čo by si s nimi urobil? 
Láska
Kedy v minulosti si naozaj cítil, že ťa ľúbim? 
Čo by som pre teba mohol urobiť z lásky? 
Ktorá z nasledujúcich vecí by ťa najviac
potešila? 
1. Keby som ťa objal. 

2. Keby sme si spolu sadli a rozprávali sa, o
čom by si chcel. 
3. Keby ti niekto pomohol pri práci, na ktorej
ti záleží. 
4. Keby ťa niekto povzbudil a povedal ti, čo sa
mu na tebe páči
5. Keby si dostal pekný darček. 
Rodičovstvo
Ktoré tri veci sa ti na mne ako rodičovi páčia? 
Čo myslíš, v čom by som sa mal zmeniť, aby
som bol lepším rodičom? 
Čo by si chcel jedného dňa, keď budeš mať
vlastné deti, robiť inak, ako robím ja? 
Aké slová by si odo mňa chcel počuť
častejšie? 
Ublížil alebo ukrivdil som ti nejako? Hneváš
sa na mňa pre niečo? 
Chcel by si sa ma niečo opýtať? Trápi ťa
niečo? 
V čom sa mám za teba modliť? 
Dôvernosť
Si momentálne so svojím životom spokojný? 
SI rád, že máš takú rodinu, akú máš? Si rád, že
si taký, aký si? 
O čom si v poslednom čase najviac
premýšľal? 
S kým sa ti najlepšie rozpráva? S kým sa cítiš
najlepšie a prečo? 
Ublížil ti niekedy niekto tak, že si mu
nedokázal odpustiť? 
Keby si sa mohol vrátiť v čase, ktoré veci by si
urobil inak? 
Je niečo, čo sa mi bojíš povedať, pretože
nevieš ako zareagujem? 
Ako prežívaš svoj vzťah s Bohom? 
Čo myslíš, aké rozhodnutie, ktoré od teba
Boh očakáva, by si mal v najbližšom období
urobiť? 
Ponúknite dieťaťu svoje povzbudenie a buďte
ochotní počúvať. Dajte pozor, aby sa z
rozhovoru nestala hádka alebo príležitosť na
kritizovanie. Nech je to čas, kedy sa vaše
dieťa bude môcť vyrozprávať. 

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



stran
a 3

Videnie v slnku

Tri fatimské deti paradoxne slnečný

zázrak nevnímali, pretože mali počas neho
vlastné videnie. Pri pohľade na slnko v ňom
uvideli najprv sv. Jozefa ako drží malého
Ježiška a pri ňom stojí Panna Mária v
modrom plášti. Sv. Jozef  s Ježiškom žehnali
svetu tak, že robili rukou znamenie kríža.
Druhý obraz, ktorý videli, bol obraz
Bolestnej Panny Márie s trpiacim Ježišom,
ktorý bol zahalený červeným plášťom a zase
žehnal svetu. Tretí obraz bolo videnie Panny
Márie ako Panny Márie Karmelskej.
Toto krátke videnie v rámci posledného
zjavenia zostalo akoby nepovšimnuté,
zostalo v tieni slnečného zázraku. No pre
túto dobu, v ktorej žijeme, kedy je rodina v
rozklade, má veľký význam. Sestra Lucia nám
k tomu dáva svoje vysvetlenie. Hovorí: „V
posolstve z Fatimy nás Boh vyzýva, aby sme
obrátili oči k Svätej rodine z Nazareta, do
ktorej sa rozhodol narodiť a rásť s cieľom
predložiť nám model, ktorý máme
napodobniť.“ Rodina je dnes pod neustálym
útokom na celom svete. Posolstvo Fatimy je
dôležitejšie dnes kvôli týmto útokom na
rodinu. Rodina je srdcom sveta. Keď je
rodina slabá, aj naša spoločnosť zoslabne. V
dnešných rodinách chýba oddanosť, čistota
aj pokánie, absentuje modlitba a pritom vo
Fatime Panna Mária žiadala modliť sa
ruženec každý deň. Prítomnosť Svätej rodiny
v zjavení treba chápať ako naliehavú výzvu k
svätosti rodín, aby sme upriamili svoj pohľad
na Nazaretskú Rodinu a nasledovali ju pri
tomto putovaní do neba. 
Zjavenie Panny Márie Bolestnej, ktorá

zotrváva pri nohách kríža, je výzvou k
dokonalosti kresťanského života, poukazuje
na hodnotu utrpenia a obety z lásky. A
napokon v zjavení Panny Márie Karmelskej v
rehoľnom rúchu vidíme výzvu k dokonalosti
zasväteného života, k nasledovaniu Krista po
ceste evanjeliových rád čistoty, chudoby a
poslušnosti. 
Experti na fatimské zjavenia podávajú svoje
vysvetlenie. Podľa nich sú tieto videnia
vlastne odkazy na svätý ruženec. Toto
tvrdenie potvrdzuje aj to, že sa tak Panna
Mária v tento deň aj predstavila. Prvé
videnie predstavuje radostný ruženec - sv.
Jozef, malý Ježiško a Panna Mária
predstavujú skrytý život v Nazarete. Od
archanjelovho zvestovania až po nájdenie
Ježiša v chráme, radostné tajomstvá
rozoberajú skrytý život Svätej rodiny.
Druhé videnie Bolestnej Matky s Ježišom
zahaleným červeným plášťom predstavuje
bolestné tajomstva svätého ruženca.
Upriamuje pozornosť na scénu u Piláta,
bičovanie, na tŕňovú korunu a na plášť
hodený na Ježišove ramená aj na
ukrižovanie.
Tretie videnie odkazuje na slávnostné
tajomstvá s víziou Panny Márie Karmelskej,
ktorá nás upriamuje na život budúceho
veku. Panna Maria Karmelská je totiž často
zobrazovaná na tradičných portugalských
dušičkových oltároch ako vyslobodzuje duše
z očistca a sprevádza ich do raja.
Toto slnečné videnie troch fatimských detí je
vlastne výzvou k svätosti pre všetkých
kresťanov. Je to výzva, ktorá vychádza od
Márie, vzoru najdokonalejšej svätosti, na
akú môže byť stvorenie povýšené. Je to
Máriina výzva k svätosti pre pokoj a spásu
ľudí. A bez ruženca to nejde, lebo ružencom
sa dostávame do bezprostrednej blízkosti
Panny Márie, čo je nevyhnutné.

(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

Už je to celkom jasné. Stojí pred ním,

užasnutým a celým roztraseným, samá
Kráľovná Neba. Zrazu je všade plno svetla.
Aj Máriin šat sa rozjasnil, závoj sa žiarivo
skvie a ruženec, ktorý drží v rukách, je z
čistých perál a diamantov. Ako všetko okolo,
aj jej tvár je plná svetla a priamo pred ním,
neustále krásnie. Priamo naňho upiera
prenikavý, ale, tak sa mu aspoň zdá, zároveň
aj trochu prísny pohľad. Keď sa im oči
stretnú, už nič okrem nej, pre neho
neexistuje. Stráca rozum, opúšťajú ho
myšlienky, všetko okolo, i jeho celého
preniká - Božia Matka. Je celkom v jej moci.

Mária dvíha pravú ruku a ukazuje na
ohrádku, ktorá tu na tomto mieste bola už
oddávna a ohraničovala priestor okolo jej
obrázka. Matúš sa pozrie tým smerom a
ihneď pochopí. Berie kladivo, ktoré visí na
plôtiku a zatĺka na pôvodné miesto tri latky,
ktoré už len tak-tak držali, takmer odtrhnuté
od ohrádky. Keď spraví, čo treba, zbadá na
perách svojej Pani spokojný úsmev. Vzápätí
trošičku nadvihla rukou žiariaci ruženec a
Matúš zasa okamžite chápe. Uvedomí si
však, že nielen že nemá vlastný ruženec, ale
ani sa ho nevie modliť. Preľakne sa, ale
Panna Mária opäť ukazuje kamsi, smerom,
kde bol ešte pred chvíľou jej obrázok. Toho
však teraz niet a jemu je jasné, že na mieste,
kde je Mária prítomná osobne, nie sú
potrebné žiadne jej symboly. Ona však
neprestávala ukazovať stále na to isté
miesto. (Peter Tóth)
(pokračovanie v budúcich číslach)

1. čítanie: Hab 1, 2-3; 2, 2-4
Žalm: Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
Ant.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: 2 Tim 1, 6-8. 13-14
Evanjelium: Lk 17, 5-10

Krátke zamyslenie na evanjelium: Dnešné
evanjelium možno človeka zarazí. Ako
dosiahnuť, aby mal vieru aspoň ako horčičné zrnko? Veď dobre vieme, aké je ťažké veriť v
ťažkých situáciách. A čo potom, keď sme verili v dobrý koniec a on nenastal (napr. u vážne
chorého blízkeho)? Znamenalo to, že sme stále mali ešte málo viery? Ježišovo slovo o
nehodných služobníkoch jasne vymedzuje, aký je vzťah človek a Boha. Nikto z ľudí nie je
rovný Bohu a nemôže mu diktovať, čo má urobiť. Sme iba jeho stvoreniami. Avšak ten, kto
s pokorou prijal Božiu veľkosť a vznešenosť, zrazu objaví, ako úzko k nim patrí aj veľká láska
Pána k človeku. Boh sa k nám skláňa ako otec k deťom. Ani dieťa nerozumie všetkému, čo
otec robí. Ale žije stále v nádeji, že ocko má situáciu pevne pod kontrolou. V ľudských
príbehoch to nemusí byť vždy pravda, ale u Boha?

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň
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Na letisku

Pred niekoľkými rokmi cestovala skupina

manažérov na obchodné rokovanie. Svoje
manželky pri lúčení uistili, že v piatok večer
budú už doma. Určite budú večerať spolu. Ale
ako to býva, obchodné rokovanie trvalo dlhšie,
ako malo.
Odlietať mali z chicagského letiska O´Hare.
Aby stihli odlet, uháňali na letisko a priam
vtrhli k terminálu, len aby stihli spiatočný let.
Doslova trielili s letenkou v jednej ruke a s
kuframi v druhej. Vtedy jeden z nich nechtiac
drgol do stola, na ktorom boli košíky s
jablkami. Košíky sa prevrhli  a jablká sa
rozkotúľali na všetky strany.
Bez toho, aby sa obzreli a zastavili, bežali ďalej.
Už aj tak mali byť dávno na palube. Až na
jedného...Ten zastal a zhlboka sa nadýchol.
Pocítil súcit k dievčaťu, ktoré stálo pri stole a
dávalo pozor na jablká. Zakričal svojim
kolegom, aby pokračovali bez neho. Jedného z
nich poprosil, aby po príchode domov zavolal
jeho manželke a vysvetlil jej, že poletí
neskorším letom. Potom sa vrátil k terminálu,
kde boli na zemi rozkotúľané jablká.
Šestnásťročná dievčina, ktorá stála pri stole,
bola nevidiaca! Po tvári jej stekali slzy.
Bezmocne hľadala rozkotúľané ovocie, zatiaľ
čo davy ľudí obchádzali z jednej i z druhej
strany. Nikto sa nezastavil, nikto nedbal na
ťažkú situáciu, v ktorej sa ocitla.
Manažér si kľakol na podlahu vedľa nej.
Pozbieral jablká a uložil ich do košíkov. Potom
si všimol, že mnohé z nich sú obité. Povyberal
ich a dal do iného košíka. 
Keď svoju prácu ukončil, vytiahol peňaženku a
povedal dievčaťu: „Prosím, vezmi si 20 dolárov
za škodu, ktorú sme ti spôsobili. Bude to v
poriadku?“ Dievča cez plač prikývlo.

Keď sa už chystal odísť, zavolalo za ním:
„Pane...“
Zastavil sa a otočil. Zahľadel sa do nevidiacich
očí...
Dievča sa ho spýtalo: „ Pane, vy ste Ježiš?“
Mýlia si nás s Ježišom? To sa nám nestáva,
však?
Buďme takí podobní Ježišovi, aby ľudia
nevideli rozdiel.
Svet nebude nikdy dobrý, ale môže byť lepší.

Carl Zuckmayer

Inzerát

V meste žil istý muž, ktorý vlastnil domček

na vidieku. Zdedil ho po rodičoch. Jedného
dňa sa rozhodol, že ho predá. Stretol sa s
priateľom básnikom a požiadal ho, aby mu
pomohol napísať inzerát, ktorý by uverejnil v
novinách a na internete. „Chcem predať tú
búdu, čo mám na vidieku. Veď vieš, ktorú...“
Básnik napísal: „Predám krásnu usadlosť,
obklopenú zeleným lesom, kde pri východe
slnka spievajú vtáky. Domček je zaliaty
slnečným jasom a veranda ponúka osviežujúci
tieň. Letné večery tam spríjemňuje cvrkot
svrčkov a pohľad na krásne hviezdnaté nebo.“
Po nejakom čase sa básnik stretol s priateľom
a spýtal sa ho: „Tak čo, predal si ten domček?“
„Nie,“ odpovedal muž. „Keď som si prečítal
tvoj inzerát, pochopil som, že vlastním poklad
a zmenil som názor. 
Často podceňujeme dobré veci, ktoré máme a
naháňame pozlátku, ktorú vidíme na
televíznych obrazovkách. Poobzerajte sa dnes
okolo seba a vážte si to, čo máte: domov,
rodinu, svojich blízkych, priateľov, na ktorých
sa môžete spoľahnúť, poznatky, ktoré ste
získali, dobré zdravie a všetky krásne veci vo
svojom živote. To všetko je váš najcennejší
poklad.
Ak sa mením ja, mení sa aj svet. Novalis

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci
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V Sýrii sa kresťanské i moslimské deti
budú modliť za pokoj v Aleppe

Sýria 27. septembra (RV) Kresťanské i

moslimské deti v Aleppe sa budú modliť za
Sýriu, aby prestalo násilie a vojna v krajine.
Iniciatíva františkánskych pátrov sa
uskutoční vo štvrtok 6. októbra a bude
zameraná najmä na žiakov, informoval
agentúru Fides arménsko-katolícky
arcibiskup Aleppa Boutros Marayati.
„Budú sa modliť za všetkých svojich
rovesníkov. A spoliehame sa na
skutočnosť, že modlitba detí je mocnejšia
ako tá naša“, vysvetlil aleppský arcibiskup.
Mladí účastníci stretnutia podpíšu apel na
pokoj, určený mocným sveta, aby sa
ukončilo krviprelievanie, ktoré postihuje
obzvlášť deti.
Bombardovanie a vraždenie civilistov
narušilo krehké prímerie približne spred
dvoch týždňov. Arménsko-katolícky
arcibiskup Aleppa uviedol, že v stredu 21.
septembra vláda a armáda
prostredníctvom televízie a sociálnych
sietí vyzvali obyvateľstvo, aby opustili cez
voľné priechody nebezpečné zóny mesta a
ušli do bezpečia:
„Vskutku mnohé rodiny opustili svoje
štvrte a boli prijaté v zóne, ktorú
kontrolujú vládne vojská, čo znamená, že
apel istým spôsobom dosiahol svoj cieľ.
Pre skupiny, ktoré prichádzali, boli vopred
pripravené aj miesta, kde mohli
prenocovať a miesta prijatia. Nešlo však o
masovú evakuáciu. Je možné, že mnohí
nemohli ujsť.“

Televízia LUX odvysiela nový
slovenský dokument o komunite
Cenacolo

Bratislava 29. septembra (TK KBS) V

pondelok 3. októbra 2016 o 21:50 h
odvysiela TV LUX premiéru nového
slovenského dokumentárneho filmu o
živote v komunite Cenacolo s názvom Deň
za dňom. Vysielaniu dokumentu bude
predchádzať diskusná relácia V Samárii pri
studni, v ktorej bude moderátor Alfonz Juck
hovoriť o filme s jeho autorkou a režisérkou
Evou Holubanskou – Bartovičovou, s členmi
komunity Cenacolo a tiež s rodičom jedného
z členov komunity. Reláciu odvysiela TV LUX
naživo v pondelok so začiatkom o 20:25 h.

V audiovizuálnom hodinovom dokumente
Cenacolo: Deň za dňom, ktorý vznikal vyše
dvoch rokov, sa na pozadí troch kľúčových
životných príbehov mladých mužov, žijúcich
v súčasnosti v slovenskom komunitnom
dome „Bratstvo sv. Cyrila a Metoda" v
Kráľovej pri Senci, dozvedá divák základné
informácie o spôsobe života v domoch
Cenacolo, ktorých je vyše šesťdesiat v
Európe aj v zámorí. O zmene životných
postojov hlavných protagonistov, ich
osudoch, hľadaní samých seba, zbavení sa
závislosti od drog pomocou práce, modlitby,
života v pravde a rozvíjania priateľských
vzťahov. O ich obrátení sa, či prehĺbení
viery, o nájdení zmyslu života v službe iným.
O sile viery, práce, modlitby a priateľstva.
TK KBS informovala Eva Hrešková

(spracovala Anna Sabolová, ml.)



VV čASEčASE oDoD 03.10.2016 03.10.2016 DoDo 09.10.201609.10.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 9.10.-15.10. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Sabolová.  
Nácvik detského zboru: Na budúcu sobotu 8.10. bude nácvik detského zboru spojený so

stretkom klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
Sv. spoveď: Opäť tu máme prvopiatkový týždeň, a preto bude možnosť sv. spovede každý deň

od pondelka do piatku 1,5 hod. pred večernými sv. omšami, t.j. od 1630 . Pri ranných sv.
omšiach podľa potreby. 

Sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 800 . Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 
Detské a mládežnícke sv. omše: V tomto týždni začíname detské a mládežnícke sv. omše v

klasických dňoch a časoch a tak pozývam všetky deti v stredu o 1800 a mládež v piatok o

1800. 
Požehnanie školských predmetov: Zároveň v stredu budeme pri detskej sv. omši požehnávať
školské predmety a preto si všetci môžete priniesť od školskej tašky až po perá, peračníky a
zošity a položiť to tu pred obetný stôl.  
Svieca vo večnom svetle: 2.10.-8.10. = P. Bamburák, 9.10.-15.10. = P. Bamburák, 16.10.-
22.10. = P. Breznická, 23.10.-29.10. = T. Demčáková.
Rozpis lektorov:
28. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. onderkova - p. Lengvarská, 10.00 hod. -
rod. Baranova - rod. Sabolova, 18.30 hod. - rod. Baranska.
Predmanželské ohlášky:
1. Peter Babenský, syn Štefana a Marty rod. Ondekovej z Hlinného a Zuzana
Hudáková, dcéra Andreja a Márie rod. Saxunovej z Čemerného - 3x. 
2. Michal Cicko, syn Dušana a Anny rod. Bulkovej z Vranova - Sever a Simona
Popovičová, dcéra Miroslava a Márie rod. Moskaľovej z Čemerného - 2x.

stran
a 7

Spomíname
Ten, kto Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Dňa 1. októbra uplynulo 13 rokov od chvíle, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, matka a babka Anna Bamburáková z Čemerného. Kto ste ju
poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Manžel, synovia a dcéra s rodinou 
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PPoNDELokoNDELok 03.10.201603.10.2016 Sv. omša: 1800 (k) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU ToRokToRok 04.10.201604.10.2016
Sv. Františka Assiského (spomienka)

Sv. omša: 630 (k) 

SS TREDATREDA 05.10.201605.10.2016 Sv. omša: 630 (k) JaA

Sv. omša: 1800 (k+T) detská 

ŠŠ TVRTokTVRTok 06.10.201606.10.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1800 (T+k) 

PP iATokiATok 07.10.201607.10.2016
Ružencovej Panny Márie (spomienka)

1. piatok k úcte BSJ

Sv. omša: 630 (T) JaA

Sv. omša: 1800 (k) mládežnícka 

SS oBoTAoBoTA 08.10.201608.10.2016 Sv. omša: 1800 (T) 

NN EDEľAEDEľA 09.10.201609.10.2016

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (k)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (k) JaA

LiTURgiCkýLiTURgiCký PRogRAMPRogRAM oDoD 03.10.2016 03.10.2016 DoDo 09.10.201609.10.2016

„Svet už neverí rečiam ani kázňam. Stále však verí láske.“(sv. Pius X.)


