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10 tipov, ako sa spovedať

dobre a s radosťou (1)

V tomto prichádzajúcom týždni začíname

oslavu 100 rokov od zjavení Panny Márie vo
Fatime trom fatimským deťom - pastierikom.
Dostal som tip na jeden článok o tom, ako sa
dobre a s radosťou spovedať. A keďže odkazy
Fatimy sú modlitba a pokánie, tak to krásne
zapadá do súvislosti. Spovednica je miestom
víťazstva. Skutočného víťazstva. Mŕtve srdce
oživované Vzkrieseným. Ba čo viac, sviatosť,
ktorá je radostným stretnutím s Kristom! O
čo vlastne ide v sviatosti zmierenia? Boh chce
odo mňa počuť, čo škrípe v našom vzťahu, čo
je medzi mnou a Ním, čo nezvládam, v čom
zlyhávam. Chce to počuť odo mňa. A prikryť
slovami rozhrešenia, ktoré potrebujem ja ako
človek konkrétne počuť. Preto potrebujem(e)
spoveď. Sviatosť zmierenia je skutočne
miesto, kde môžeme zakúsiť milosrdnú lásku
Pána. A radostné prijatie. Hovorí o tom aj
svätý pápež Ján Pavol II.: „Dobre prežívaná
sviatosť zmierenia sa môže stať zdrojom
obrovskej radosti ľudského ducha, takej
radosti, akej sa nám z iných zdrojov
nedostáva.“ A v rovnakom duchu pokračuje
aj pápež František: „Už ste niekedy mysleli na
to, že zakaždým, keď vstupujeme do
spovednice, je v nebi radosť a oslava?“
Ako sa teda spovedať dobre a s radosťou?

1. Nevenujte najväčšiu pozornosť svojim
hriechom a sebe, ale Ježišovi.
Najdôležitejší je vo sviatosti zmierenia Ježiš.
Nie ja, ani kňaz, ktorý mi sprostredkúva
sviatosť – Ježiš. Nie je to stretnutie s vlastnou
hriešnosťou, ale s milosrdným Otcom.
Spoveď nie je čistiareň ani informačná
agentúra či psychologická poradňa, je to
stretnutie s Pánom, ktorému poviem o tom, s
čím si sám neviem rady – o hriechu.
2. Modlite sa za spovedníka a dobrú spoveď.
Potrebujeme odpustenie skrze Cirkev. Ježiš
to tak zariadil a je to tak najlepšie. Aj keď sa
nám často chodí po tento vzácny Ježišov dar
ťažko. A stáva sa, že práve kvôli spovedníkovi.
Nevadí, modlime sa za neho – aj za seba.
3. Kňaz je prostredníkom, nie cieľom.
Spoveď nie je o tom, čo nám kňaz (ne)povie.
Jeho povzbudenia, rady, napomenutia máme
síce počúvať s otvoreným srdcom, ale nie sú
tým najpodstatnejším v spovedi. Aj keby nám
nepovedal nič, spoveď je rovnako platná,
pretože nie je o kňazovi, ale o Ježišovi. Kňaz
„len“ sprostredkuje, aby sme sa mohli
dotknúť Boha. No napriek tomu je veľmi
dobré, žiadané a prospešné mať stáleho
spovedníka. Najmä teda – mať spovedníka,
ktorému dôverujem. Potom sa mi bude
spovedať oveľa ľahšie...

(Upravil: Marek Kunder, originál: portál
cesta+, autor: Zuzana Vandáková)
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„Tisícmíľová cesta sa

začína jedným krokom.“

Lao-Tzu

PNajväčším nepriateľom úspechu je

otáľanie. Môžeme premýšľať o tom, že
začneme robiť to, čo je správne, dokonca si to
aj naplánujeme a budeme o tom hovoriť, ale
kým sa do toho nepustíme, k zmene nedôjde.
Možno máme veľa zlozvykov a už ani
nedúfame, že by sme sa ich mohli zbaviť.
Túžime po zmene, ale nie sme si istí, či sa
skutočne chceme zmeniť. „Zlozvyky sú ako
pohodlná posteľ: ľahko sa do nej líha, ale
vstať z nej je omnoho ťažšie. Často nie sme
ochotní ani na krátku chvíľu trpieť a urobiť, čo
je potrebné, a tak žijeme v ustavičnom
strachu a pocitoch viny, gniavení negatívnymi
myšlienkami. Tomu všetkému sa dá vyhnúť,
ak nebudeme odkladať to, čo nám možno
zaberie niekoľko minút či hodín. Inými
slovami, odkladaním chvíľkovej „bolesti“,
ktorú so sebou prinášajú niektoré ťažké veci,
premrháme množstvo vzácneho času.
Najlepší spôsob, ako začať, je prestať
rozprávať a pustiť sa do práce. Otáľanie je
veľmi klamlivé. Snaží sa nás uchlácholiť a
presviedča, že tú správnu vec stačí spraviť
neskôr, a tak ospravedlňuje našu nečinnosť.
Príbeh o troch démonoch, ktorí na konci
školenia o klamaní ľudí skladali skúšku hovorí
toto: Satan sa každého opýtal, ako bude
klamať ľudí, aby im zabránil spoznať Boha.
Prvý povedal, že bude ľuďom nahovárať, že

Boh neexistuje. Satan mu odvetil: „Takýmto
spôsobom mnohých neoklameš, pretože
väčšina ľudí hlboko v srdci verí, že Boh je, aj
keď sa rozhodli, že ho nebudú nasledovať.“
Druhý démon sa rozhodol ľudí presvedčiť o
tom, že nebo ani peklo neexistujú. Satan mu
odpovedal: „Podarí sa ti oklamať o trochu
viac ľudí ako tvojmu spolužiakovi, ale aj tak
nezískaš dostatok duší.“ Plán tretieho
démona spočíval v tom, že nahovorí ľuďom,
aby sa nikam neponáhľali, pre Boha sa predsa
môžu rozhodnúť aj neskôr. Satana táto
odpoveď nadchla a démona pochválil: „Tebe
sa pre kráľovstvo temna podarí získať mnoho
duší, pretože ľudí presvedčíš, že na
rozhodovanie sa je času dosť.“ Odsúvanie
vecí na neskôr je zlodej – okráda nás o čas,
potenciál, hrdosť a pokoj. Je ako uspávanka,
ktorá šepká: „Len pokojne spi, všetko bude v
poriadku.“ Nič však nebude v poriadku, ak
budeme na neskôr odkladať to, čo treba
spraviť hneď. Bez našej aktivity sa nič
nezmení. Nad otáľaním zvíťazíme tak, že sa
staneme „ľuďmi prítomnej chvíle“ a naučíme
sa veci robiť hneď. Ak viete, že musíte niečo
urobiť, zachovajte sa ako vojak: neodkladajte
to na neskôr, jednoducho to spravte! Ak sa v
drese kopí neumytý riad, po zemi sa povaľuje
špinavá bielizeň, odpadkový kôš je plný na
prasknutie, postele sú neustlané a stôl je
zaprataný nevybavenou poštou, vyvíja to na
nás tlak. Možno nás to podráždi natoľko, že
sa s niekým pohádame. Keď totiž kritizujeme
niekoho iného, odvraciame pozornosť od
vlastných chýb. Otáľanie nikdy neprinesie nič
dobré. Ak treba pokosiť trávnik, vytrhať
burinu, umyť auto, vymeniť olej a upratať
neporiadok v garáži, tiež sa cítime pod
tlakom. Môžeme sa na neporiadok sťažovať,
alebo prestať otáľať a postupne dať veci do
poriadku. Boh je Bohom poriadku. Bohu
záležalo na tom, aby sa všetko dialo po
poriadku a čo najlepšie.
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Chaos v nás vyvoláva zmätok a Boh nie je
pôvodcom zmätku, ale pokoja. (1Kor 14,33).
Ak odkladáme veci na neskôr, môže sa nám
nakopiť množstvo malých problémov, ktoré
nakoniec prerastú do veľkých. Alebo sa
môžeme stať „človekom prítomnej chvíle“ a
plniť si povinnosť hneď, ako budeme môcť.
Túto vlastnosť majú všetci skutočne úspešní
ľudia. Odkladaním vecí na neskôr sa
nedopracujeme k úspechu. 
„Odkladanie vecí na neskôr je ako kreditná
karta: zábava trvá len do chvíle, keď musíš
zaplatiť účet.“ Ch. Parker
„Často si prajeme, aby niektoré veci boli
hotové už včera, ale iba zriedkakedy máme
chuť urobiť ich ešte dnes.“ M.

McLaughlinová
„Ak máte ciele, ale odkladáte ich na neskôr,
nemáte nič. Ak máte ciele a ste aktívni,
dosiahnete všetko, po čom túžite.“ T. J.
Vilord
„Otáľanie je únoscom duší a náborovým
pracovníkom pekla.“ E. Irving
„Odkladanie vecí na neskôr je zárodkom
sebazničenia.“ M. Burton
„Keď sa ocitneš pred kopcom, na ktorý
treba vyliezť, nemysli si, že čakaním sa
zmenší.“ (neznámy autor)
„Otáľanie je samovražda na splátky.“
(neznámy autor)

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom

1. čítanie: 2 Kr 5, 14-17
Žalm: Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4
Ant.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju
spásu.
2. čítanie: 2 Tim 2, 8-13
Evanjelium: Lk 17, 11-19

Krátke zamyslenie na evanjelium: Pri čítaní
dnešného evanjelia nás možno zarazí, že Pán
hovorí: “…tvoja viera ťa zachránila” iba tomu uzdravenému, ktorý sa vrátil a vzdal Bohu
chválu. Viera nie je iba otázkou vnútornej istoty, skalopevného presvedčenia, že Boh nás
nenechá v núdzi. Skutočná viera sa odráža vo vzťahu, ktorý s Bohom žijeme. V čom sa
odráža náš vzťah s Bohom? V strachu, neistote, či ľahostajnosti? Boh často čaká na našu
odpoveď. A až potom, čo zareagujeme, robí ďalšie kroky svojho konania. Takto postavená
zrelá viera uzdravuje srdce, spôsobuje radosť a dáva silu k životu.

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň
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Po slnečnom zázraku

Keď veľkolepé slnečné divadlo skončilo,

nadšenie ľudí naplno prepuklo. Všetci sa
tlačili na deti. Každý ich chcel vidieť, dotknúť
sa ich, niečo sa spýtať. Hyacinta začala od
strachu plakať. Istý muž ju vzal na plecia a
vyniesol z davu na cestu, kde ju odovzdal
rodičom. František bol veselý a statočne si
nadšeným davom razil cestu sám.
Hlavná pozornosť sa sústredila na Luciu. Aj
ju museli z tlačenice len vyniesť. Domov
prišla navyše bez vrkoča, ktorý mala
predtým až po pás. Ľudia jej z nadšenia
ostrihali vlasy a zmizla jej aj šatka. Jej matka
prejavila veľkú zlosť, keď videla, že má ešte
menej vlasov ako František. Ľudia dlho do
noci a v nasledujúcich dňoch vyhľadávali
deti a kládli im množstvo otázok. O
udalostiach sa hovorilo nielen medzi ľuďmi,
ale správy o slnečnom zázraku priniesla i
portugalská tlač, dokonca i ateistické noviny
informovali o týchto udalostiach.
Tak sa splnil sľub Panny Márie o zázraku na
potvrdenie pravosti zjavení. Teraz už vo
fatimskom príbehu začína nová kapitola,
ktorá pokračuje až doteraz. Po šiestich
pravidelných zjaveniach sa Panna Mária
deťom zjavila v súkromí ešte niekoľkokrát.
Niekoľko zjavení mala aj Hyacinta, pričom v
jednom jej boli vyjavené smutné okolnosti
jej smrti. Panna Mária Lucii ešte 13. júna
povedala, že Hyacintu a Františka si zoberie
veľmi skoro, ale ona na určitý čas ostane na
tomto svete, aby pomohla rozšíriť úctu k Jej
Nepoškvrnenému Srdcu. Lucia sa vtedy
spýtala. "A zostanem tu sama?" Panna
Mária jej odpovedala: "Nie, nebudeš sama,

moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím
útočišťom a istou ochranou, ktorá ťa
privedie k Bohu." Krátko na to, tak ako to
Panna Mária predpovedala, mladšie deti
zomierajú na španielskú chrípku. František
4. apríla 1919 a Hyacinta 20. februára 1920.
Lucia sa dožíva vysokého veku a zomiera 13.
februára 2005, po splnení svojej misie.
Onedlho po slnečnom zázraku, 7. novembra,
sa začína v Rusku Veľká októbrová
socialistická revolúcia, to, o čom Panna
Mária deťom hovorila. Rusko začína
rozširovať svoje bludy do celého sveta.
Všetko to začína v Rusku v strašnej sile a
moci. Stalin likvidoval cirkev, kňazov, kostoly.
Roky po októbrovej revolúcii to boli roky
mučeníctva v Rusku. Preto Panna Mária
povedala, že príde a požiada Sv. Otca o
zasvätenie Ruska. Povedala: "Ak sa ľudia
neobrátia a neprestanú urážať Boha, príde
iná vojna, horšia ako táto prvá." Prvá
svetová vojna sa skončila a za ňou prišla ešte
horšia Druhá svetová vojna.
Napriek všetkým slovám a znameniam sa
ľudia neobrátili, práve naopak, sme
svedkami ešte väčšieho morálneho úpadku.
Hriech je dokonca chránený zákonom a
akceptovaný ako zvyk. Dôkazom toho sú
potraty, eutanázia, homosexuálne
manželstvá, voľné zväzky. Z morálneho
hľadiska môžeme konštatovať, že situácia je
tragická.
Fatima je preto stále aktuálna. Posolstvo
Panny Márie totiž obsahuje liek na nové
nebezpečenstvá pre ľudstvo, ktoré nie sú
menej hrozné ako „bludy Ruska.“ Namiesto
marxizmu nastupuje ateizmus v inej
podobe, ktorý smeruje do zničenia
samotných koreňov kresťanskej morálky.
Preto je fatimské posolstvo s naliehavou
výzvou na obrátenie a pokánie stále
nadčasové. (Jana Jenčová)
Zdroj: Barta, J.: Fatima – posolstvo tragédie alebo

nádeje?
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PÚŤ DO SVÄTYNE
BOŽIEHO

MILOSRDENSTVA V
SMIŽANOCH

V prvú októbrovú sobotu sme sa so

spoločenstvom veriacich z našej farnosti
pod záštitou Združenia Pápežských
misijných diel vybrali na celoslovenskú púť
do Svätyne Božieho milosrdenstva v
Smižanoch. Dorazili sme do krásneho
kostola, ktorého dve dominantné veže sa
vynímali už z diaľky. Čakal nás veľmi
príjemný slnečný a požehnaný deň, ktorý sa
niesol v znamení Božieho milosrdenstva a
misií. Len čo sme prešli bránou
milosrdenstva, naše oči sa upreli na veľký
sklenený zelený kríž a vedľa neho obraz
Božieho milosrdenstva. Obetný stôl a pred
ním veľmi vkusne znázornená misijná
tematika. Po ľavej strane bol umiestnený
oltár večnej adorácie, ktorý sa nazýva Svetlo
zmierenia a pokoja a ktorý tam bude
umiestnený do 13. októbra a potom bude
putovať do Poľska a ostatných krajín.
Cieľom tohto putovného oltára je zjednotiť
sa v modlitbe za pokoj vo svete. Po ľavej
strane sme si mali možnosť uctiť relikvie
troch apoštolov Božieho milosrdenstva, a to
sv. sr. Faustíny, sv. Jána Pavla II. a sv.
Vincenta Pallotiho. Samotný program sa
začal misijným sv. ružencom, ktorý mali na
starosti misijné kluby z rôznych miest v
rámci Slovenska a po ňom nasledovala
slávnostná sv. omša, ktorú celebroval o.
arcibiskup Ján Orosch. V homílii nás
všetkých povzbudil k radostnej službe v
misii. Nielen mimo domu, v rôznych
krajinách, ale aj doma môžeme byť
rozdávateľmi chleba Ježišovej milosrdnej

lásky. Povzbudzoval nás, aby sme ostali
verní učeniu Katolíckej cirkvi a boli
misionármi tam, kde sme poslaní. Tiež
pripomenul, že poznať Krista ako
milosrdného Samaritána je pre nás šťastím.
Zdôraznil, aby sme neboli misionármi, ktorí
sa boja hovoriť pravdu a použil príklady
Veroniky a Šimona. Veronika, aby poutierala
tvár Kristovi, musela vystúpiť z davu. Takisto
sa ani my nemôžeme báť ozvať tam, kde je
to potrebné. Po sv. omši nám porozprával p.
Štefan Kondis, riaditeľ PMD v Košickej
arcidiecéze o svojej práci a skúsenostiach v
tejto službe. Potom nasledovala obedňajšia
prestávka, počas ktorej sme mohli ochutnať
Rwandský čaj alebo kávu a pochutiť si na
niektorých dobrotách, ktoré pre nás
pripravili. Taktiež sme mali možnosť vidieť
výstavu darov Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II.,
ktorá je unikátnou v Slovenskej republike.
Po tejto prestávke sme si vypočuli svedectvo
jedného misijného dobrovoľníka a potom
nasledovala už samotná Hodina Božieho
milosrdenstva spojená s vyložením Sviatosti
Oltárnej a modlitbou litánií k BM a Korunky
k BM. Duchovne obohatení a naplnení sme
sa potom vrátili domov. 
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Vydavateľstvo BeneMedia, ktoré stojí za Cestou+,
bude vydávať noviny Slovo+

Bratislava. 4. október  (TK KBS) Už počas decembra

môžete dostať do novinových schránok prvé číslo nových
novín Slovo+. Vydávať ich začne vydavateľstvo BeneMedia.

To stojí za internetovým magazínom cestaplus.sk, ktorý oslávi v decembri tretie narodeniny
a mesačne ho číta okolo 150 000 čitateľov.
Nápad prísť s tlačeným formátom vznikol v prostredí redakcie i zo spätnej väzby čitateľov
internetového magazínu, informovala redakcia v tlačovej správe. Texty, ktoré sa snaží
magazín prinášať na internete majú byť príťažlivé, svieže a zároveň ísť do hĺbky. Toto
nastavenie sa posúva aj do tlačenej formy a bude k dispozícii aj vo svete offline. Noviny
chcú tvorcovia pripravovať ako svieže čítanie pre dušu. Noviny nebudú tlačenou kópiou
internetového projektu, ale prinesú aj vlastné autorské texty, aj keď časť najlepších
internetových článkov sa v ich obsahu objaví,” avizuje.
Noviny budú vychádzať raz za dva týždne, na 28-stranách, v plnofarebnej grafike. Prinesú
prehľadné aktuálne spravodajstvo, vlastnú zaujímavú tému, hodnotné rozhovory, či
reportáže, budú sa venovať rodinám, mužom i ženám, sledovať kultúru i politiku. Aktuálne
informácie nájdete na internetovej stránke www.slovoplus.sk alebo na  FB  stránke:
novinyslovoplus 

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Program výročia posviacky nášho nového kostola

Slávnostná sv. omša - štvrtok o 18.00 hod.: Vo štvrtok 13. októbra bude už 3. výročie
posviacky nášho nového kostola v roku 2013. Liturgicky je to ešte väčšia slávnosť ako

odpust daného kostola. A tak vás pozývam všetkých vo štvrtok večer o 1800 na túto
slávnosť. Hosťom a hlavným kazateľom bude p. dekan Ladislav Cichý, dekan v Sabinove,
ktorý je zároveň aj predsedom Komisie pre pastoráciu rodín v našej diecéze. 
Večeradlo - štvrtok o 17.00 hod.: Pozývam vás už aj hodinu pred slávnostnou sv. omšou o

1700na večeradlo s Pannou Máriou - modlitbu sv. ruženca.
Kňazské rekolekcie - štvrtok o 9.00 hod.: Zároveň to tak teraz vychádza, že doobeda budú
u nás prvýkrát počas existencie našej farnosti kňazské rekolekcie nášho dekanátu, to zn.

stretnutie kňazov všetkých farností, ktoré sú v našom okrese. Sv. omša bude ráno o 900, na
ktorú vás takisto všetkých pozývam a potom po nej už budeme mať my kňazi pracovné
stretnutie. 
Adorácia s individuálnym požehnaním - piatok o 19.00 hod.: Zároveň v piatok večer po
mládežníckej sv. omši vás pozývam na adoráciu s individuálnym požehnaním, ktorá je
takým duchovným ukončením tejto slávnosti ako poďakovanie za všetky milosti dané našej
farnosti a výstavbe nového kostola. 



VV čASEčASE odod 10.10.2016 10.10.2016 dodo 16.10.201616.10.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.10.-22.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Kriváková.  
Nácvik detského zboru: Na budúcu sobotu 15.10. bude nácvik detského zboru spojený so

stretkom klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
Uverejňovanie úloh z detských sv. omší na internete: Počnúc minulou prvou detskou sv.
omšou sme začali uverejňovať úlohy z detskej sv. omše na našej internetovej stránke v sekcii
deti a detské sv. omše. Čiže kedykoľvek zabudneme, aká bola úloha, môžete si to tam pozrieť.
Zmena ranných sv. omší počas týždňa v starom kostole sv. JaA: Po počúvaní vašich postrehov
cez členov Farskej pastoračnej rady a takisto osobnom pozorovaní skúsime zmenu teraz počas
zimného obdobia ohľadom ranných sv. omší v starom kostolo sv. JaA. Čiže v stredu bude ráno

sv. omša o 800, nie ako doteraz o 630 kvôli tomu, že je ešte veľmi tma a aj viac zima. No a v
piatok ranná sv. omša nebude kvôli tomu, že štýl mládežníckej sv. omše vám tak neprekáža
ako štýl detskej sv. omše. A keďže ranné sv. omše v tieto dni boli ako ponuka alternatívy k
detským a mládežníckym sv. omšiam, tak sledujeme aj teraz tento cieľ. Čiže počnúc týmto
týždňom už nastáva tá zmena a máte ju už aj v programe. 
Pozvánka nových členov do mládežníckeho speváckeho zboru: Pozývame všetkých mladých
(aj duchom), ktorí chcú spievať alebo hrať v mládežníckom zbore. Radi príjmeme nových
členov. Nácviky sú  v piatky hodinu a pol pred každou mládežníckou svätou omšou v
pastoračnom centre na poschodí. 
Rozpis lektorov:
29. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Bankovičova, 10.00 hod. - rod.
dzurovčinova, 18.30 hod. - rod. J. Sabola.
Predmanželské ohlášky:
Michal Cicko, syn Dušana a Anny rod. Bulkovej z Vranova - Sever a Simona Popovičová, dcéra
Miroslava a Márie rod. Moskaľovej z Čemerného - 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.

stran
a 7



VYdÁVA

Združenie veriacich PRo NoBiS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0915/947 309; 

Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNdEloKoNdEloK 10.10.201610.10.2016 Sv. omša: 1800 (t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU toRoKtoRoK 11.10.201611.10.2016 Sv. omša: 630 (t+K) 

SS tREdAtREdA 12.10.201612.10.2016 Sv. omša: 800 (t) JaA

Sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 13.10.201613.10.2016
VÝROČIE POSVIACKY NÁŠHO
NOVÉHO KOSTOLA FATIMSKEJ
PANNY MÁRIE (SLÁVNOSŤ) 

Rekolekčná sv. omša: 900 (t) JaA

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (ladislav Cichý) 

PP iAtoKiAtoK 14.10.201614.10.2016 Sv. omša: 1800 (K) mládežnícka 

Adorácia: 1900 s individuálnym 

požehnaním 

SS oBotAoBotA 15.10.201615.10.2016
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky

Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 1800 (t) 

NN EdEľAEdEľA 16.10.201616.10.2016

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (t) JaA

litURgiCKýlitURgiCKý PRogRAMPRogRAM odod 10.10.2016 10.10.2016 dodo 16.10.201616.10.2016

„Ruženec je súčasne meditáciou i úpenlivou prosbou. Vytrvalá modlitba k Božej Matke
je založená na dôvere,že jej materinský príhovor dokáže v srdci jej Syna dosiahnuť

všetko.” (sv. Ján Pavol II.) 


