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10 tipov, ako sa spovedať
dobre a s radosťou (2)

4. Pripravte sa, ale nie sami – s Pánom!

V každom prípade netreba zabudnúť na
prípravu. Viete, že skutočné spytovanie
svedomia zahŕňa v sebe dva aspekty? Nie je to
len o tom, v čom sme zlyhali, čo sme urobili
zlé alebo čo sme neurobili, čo sme zanedbali...
Ale aj uvedomenie si toho dobrého v nás. Je
to pohľad na seba v Božej pravde. Pozitívne aj
negatívne. Áno, do spovednice sa nechodíme
pochváliť, ale je dobré uvedomiť si tieto veci
pri spytovaní svedomia.
5. Pravidelnosť – ale bez kalkulácie
Spoveď „VV“ (Veľká noc a Vianoce)
nenapovedá veľa o duchovnom živote
kajúcnika. Pravidelnosť je dôležitá – či raz,
dva, tri, štyrikrát za mesiac, ako ja
potrebujem. No nekalkulujme v štýle: „Aj by
som šiel na spoveď, ale bol som pred dvomi
týždňami a chodím po troch, tak musím
počkať.“ Môžem prísť vždy, keď viem, že ju
potrebujem. Prístup k zdroju milosrdenstva
mám neustále.
6. Rutina, rutina, rutina... No a čo!
Stále sa spovedám z toho istého... Nemá to
zmysel! Nuž, aj sa umývame z rovnakej špiny,
aj často jeme rovnaké jedlo, aj sa stretávame s
rovnakými priateľmi... Nenechajme sa
odradiť. Či si myslíte, že by bolo lepšie
zakaždým „baviť“ spovedníka novými a
novými hriechmi?

7. Nešpekulujte nad tým, čo a ako povedať.
Jednoducho to povedzte
Vyznávam svoje hriechy, nie hriechy iných.
Nespovedáme sa zo sklonu alebo chýb, ale z
konkrétnych skutkov. Nemáme byť nejasní a
ospravedlňovať sa… Jasno, jednoducho,
stručne. Apropo, spoveď nie je o ponížení
hriechom, ale o pozdvihnutí z hriechu.
8. Na spoveď sa ideme vyspovedať, nie
vyrozprávať...
Nemusíme hovoriť celé príbehy o hriechoch,
stačí vyznať hriechy. Nie je méta číslo jeden,
aby ma kňaz vo všetkom pochopil. Spoveď nie
je predovšetkým o pocitoch. Dobrý pocit zo
spovede nemusí znamenať dobrú spoveď a,
naopak, zlý pocit nemusí evokovať zlú.
9. Spoveď nie je technická záležitosť
Nemusím strnulo zachovávať všetky formulky.
Boh nie je formálny. A napriek tomu, že
sviatosť zmierenia má určitý liturgický obrad,
sú veci, v ktorých môžem byť autentický a nie
frázovitý. Napríklad pri ľútosti. Skúšali ste
povedať ju vlastnými slovami? Nemusíme
zostať celý život pri naučenej básničke zo
základnej školy...
10. Vnímajte slová rozhrešenia – celým
svojím srdcom
Sú nádherné! Všimli ste si ich už niekedy? Ak
nie, určite si ich všimnite pri najbližšej sv.
spovedi. Sú nádherné a plné významu.
Želám a vyprosujem vám všetkých dobré,
radostné a požehnané sv. spovede. 
(Upravil: Marek Kunder, originál: portál cesta+, autor:

Zuzana Vandáková)



st
ra

n
a 

2

Boží návyk
„Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral
sa na Olivovú horu a učeníci ho

nasledovali.“ (Lk 22, 39)

Ježiš nechodieval na Olivovú horu preto, že

by obľuboval turistiku; prichádzal sa tam
modliť. Robieval to pravidelne. V celom Sv.
písme nachádzame príklady veľkých Božích
mužov a žien, ktorí si vybudovali rovnaký
zvyk. Všetci vedeli, že tráviť čas s Bohom je
nevyhnutné. Ježiš mal pred sebou najťažšiu
etapu svojho života na zemi. Blížil s čas jeho
umučenia a smrti. Vedel, že potrebuje silu, ale
aj to, kde ju nájsť. Pravidelne trávil čas s
nebeským Otcom, a to nielen v čase súženia,
ale za každých okolností. Ako je to s nami?
Možno vyhľadávame väčšinou Boha iba v
núdzových prípadoch. Boh sa síce za to na nás
nehnevá, ale keby sa naši priatelia alebo deti
s nami rozprávali iba vtedy, keď by od nás
niečo potrebovali, páčilo by sa nám to?
Zrejme by sme z toho neboli nadšení.
Vypestovať si Boží návyk je veľmi dôležité,
pretože bez modlitby a čítania Sv. písma sa
nám nepodarí vybudovať si žiadny z ďalších
návykov. A navyše, zlozvyky budú mať nad
nami moc a ovládnu naše životy. Jediné, čo
potrebujeme urobiť, je urobiť si čas pre
stretnutia s Bohom. „V srdci mi znejú tvoje
slová: „Hľadajte moju tvár! Pane, ja hľadám
tvoju tvár“ (Ž 7,8). Božia pomoc a prítomnosť
majú pre nás zásadný význam. Boh je
pôvodcom každého skutočného úspechu a
dobra; bez neho nedokážeme vytvoriť nič
hodnotné. Nachádzame si ráno čas na to, aby

sme prosili o Božiu pomoc pri rozhodovaní sa
a úlohách, ktoré máme v tento deň pred
sebou? Naučme sa hľadať Pána na všetkých
svojich cestách a „on sám nám urovná
chodníky“ (Prís 3, 6). Zvyčajne sa radi
rozhodujeme sami a svoje plány chceme
uskutočňovať vlastnými silami, ale toto je
zlozvyk, ktorého sa treba zbaviť. Namiesto
toho sa naučme vo všetkom hľadať Pána.
Existujú ľudia s výnimočne silnou vôľou, ktorí
si tvrdou sebadisciplínou vypestovali niekoľko
dobrých návykov. Ale aj vôľa má hranice. Skôr
či neskôr zistíme, že Boha potrebujeme.  

Časový manažment
Podľa istého prieskumu sa zistilo, že na prvom
mieste v rebríčku návykov, ktoré si ľudia chcú
osvojiť, je, že chcú sa naučiť tráviť viac času s
Bohom. Všetci máme denne k dispozícii
rovnaké množstvo času. Existujú ľudia, ktorí si
pravidelne vyhradia čas na rozhovor s Bohom,
iným sa to nedarí. Ak tvrdíme, že sa nemáme
kedy modliť, je to len výhovorka. V
skutočnosti platí, že ak s Bohom trávime čas,
On nám ho rozmnoží – podobne ako v prípade
chlapca s niekoľkými kúskami chleba a
rybami. (porov. Jn 6) – a nakoniec získame
viac času, ako by sme mali, keby sme Boha zo
svojho programu vynechali. Je isté, že práve
teraz sme tak blízko k Bohu, ako chceme byť.
Čo zasejeme, to zožneme. Ak chceme väčšiu
úrodu, treba zasiať viac semienok. Ak túžime
po hlbšom vzťahu s Bohom, trávme s Ním viac
času. Skúsme si pre začiatok vybudovať zvyk
venovať po prebudení Bohu 5 minút času.
Lepšie je začať v malom, ako nezačať vôbec.
Boha potrebujeme. Bez neho nie sme ničím.
Boh povedal:“ Budete ma hľadať a nájdete
ma.“ (Jer 29,13). Boh čaká, kedy ho
vyhľadáme a budeme s ním hovoriť o každej
oblasti života. Z našich úst chce počuť, že ho
potrebujeme, milujeme a nedokážeme bez
neho žiť.                            (Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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Útoky slobodomurárov
Slobodomurári po prevzatí moci v

Portugalsku v roku 1910 rozpútali kruté
prenasledovanie Cirkvi, represie voči
duchovným i laikom. Mnohí z nich zomreli
mučeníckou smrťou a mnohých biskupov i
kňazov vyhnali z krajiny. Lisabon bol v roku
1915 vyhlásený za hlavné mesto svetového
ateizmu. Kráľovskú rodinu vyvraždili do
posledného dieťaťa. A práve vtedy, keď v
Portugalsku prebiehalo veľké
prenasledovanie veriacich ľudí, keď celá
Európa bola bojovým poľom Prvej svetovej
vojny a moc v Rusku preberali komunisti, Pán
Boh nadprirodzeným spôsobom oslovil
svedomie ľudí zjavením sa Panny Márie vo
Fatime, ktorá sa zjavovala trom malým
deťom. 
Hlavné slobodomurárske sily, ktoré v tom
čase vládli v Portugalsku, boli zoskupené v
tajnej organizácii Carbonaria, ktorej
zakladateľom bol Antonio da Silva a viedli ju
Alfonso Costa a Manuel Lima. Pamätného 13.
októbra 1917 da Silva videl slnečný zázrak.
Vďaka nemu sa stal jedným z prvých
slobodomurárov, ktorí sa zlomili pred týmto
zázrakom. Hneď potom začal hovoriť o
zmierení sa s Cirkvou. Mnohým jeho
spolupracovníkom sa to nepáčilo. Potupovali
ho, pošpinili jeho meno a jeho život bol v
nebezpečenstve. Pretože bezprostredne po
zázraku sa obrátilo mnoho ateistov,
slobodomurárska vláda sa pokúšala v
masovokomunikačných prostriedkoch
zosmiešniť celú udalosť i desaťtisíce svedkov.
Organizovali bohorúhačské zhromaždenia, na
mieste zjavení mali prejavy, ktoré popierali

existenciu Boha. Cirkvi nedovoľovali
organizovať akékoľvek náboženské
zhromaždenia. Vydávali sa bulletiny, ktoré sa
vysmievali zo zjavení  a z kňazov, zvlášť
jezuitov, ktorých pokladali za hlavných
vinníkov.
Avšak po zázraku slnka svätokrádežné lúpeže,
všetky posmešky a pokusy zosmiešniť a
diskreditovať Cirkev priniesli opačný účinok,
aký bol pôvodne očakávaný. Zázrak slnka
prispel k prijatiu Fatimy Portugalcami a
upevnil ich katolícku vieru. Zjavenia Panny
Márie vo Fatime spôsobili, že osud ateistickej
revolúcie v Portugalsku bol spečatený.
Vládnuci slobodomurári čoskoro umožnili
ujať sa úradu prezidenta konzervatívnemu
politikovi Sidoniovi Paisovi, ktorý sa čoraz
viac prikláňal na stranu náboženstva. Preto
naňho necelý rok po nástupe do úradu
spáchali atentát. Zomrel na operačnom stole
s krížikom na prsiach. Po jeho smrti nastalo
obdobie nazývané „obdobie absolútneho
terorizmu“. V celom Portugalsku každý deň
vybuchovali bomby. Takto sa slobodomurári
pokúšali za každú cenu udržať pri moci. Keďže
aj vo Fatime počet pútnikov stále narastal, v
roku 1922 vládni agenti vyhodili do vzduchu
kaplnku, ktorá bola na mieste zjavení
postavená a ďalšie bomby vybuchovali po
celom Portugalsku, zvlášť v Lisabone a Porte.
No hlboká viera ľudí a ich modlitby boli takou
mohutnou duchovnou silou, že sa ju
nepodarilo zničiť ani za pomoci armády. 
Roku 1927 slobodomurári úplne stratili
podporu a moc odovzdali do rúk veriaceho
profesora univerzity v Coimbre – Oliveira
Salazara. Silná slobodomurárska moc
vládnuca v Portugalsku prehrala s celým
svojím prepychom, vojenskou silou,
možnosťou používať teror. A je to paradox –
prehrala v konfrontácii s tromi malými,
nevzdelanými deťmi, ktorým sa zjavila Panna
Mária. (Jana Jenčová)
Zdroj: Barta, J.: Fatima – posolstvo tragédie alebo

nádeje?
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Podobenstvo

Bohatý obchodník mal štyri ženy. Najviac

miloval štvrtú z nich. Kupoval jej drahé šaty,
bol k nej veľmi milý a venoval jej mnoho
pozornosti a starostlivosti. Dával jej vždy to
najlepšie.
Veľmi miloval aj svoju tretiu ženu. Bol na ňu
pyšný a rád ju ukazoval svojim priateľom. No
obával sa, aby mu s niekým neutiekla.
Miloval tiež svoju druhú ženu. Bola to veľmi
taktná a ohľaduplná osoba, vždy trpezlivá,
ktorej sa mohol so všetkým zdôveriť.
Kedykoľvek stále pred nejakým problémom,
vždy sa obrátil  na svoju druhú ženu. Ona mu
zakaždým pomohla a problém sa vyriešil.
Jeho prvá žena mu bola vernou partnerkou.
Svedomito sa starala nielen o jeho majetok a
obchodné záležitosti, ale aj o domácnosť.
Obchodník však svoju prvú ženu nemal rád, aj
keď ona ho milovala vrelou a hlbokou láskou.
Sotva si ju niekedy všimol.
Jedného dňa obchodník ochorel a uvedomil si,
že čoskoro zomrie. Keď rozmýšľal o svojom
luxusnom živote, povedal si: „Teraz mám štyri
ženy. Ale keď zomriem, zostanem celkom sám,
opustený!“
A tak sa spýtal svojej štvrtej ženy: „Teba som
miloval najviac. Obdarúval som ťa najdrahším
oblečením a najlepšie som sa o teba staral.
Zanedlho zomriem. Pôjdeš so mnou, aby som
nezostal sám?“
„V žiadnom prípade!“ odpovedala žena a bez
slova odišla.
Jej odpoveď ho veľmi ranila. Akoby mu do
srdca vrazila ostrý nôž. Smutný sa preto spýtal
svojej tretej ženy: „Celý život som ťa naozaj
miloval. Zanedlho zomriem. Pôjdeš so mnou,

aby som nezostal sám?“
„Nie!“ odpovedala tretia žena. „Život je taký
nádherný! Keď zomrieš, znovu sa vydám!“
Boľavá rana v jeho srdci a ešte viac rozjatrila.
Potom sa spýtal svojej druhej ženy:  „Keď som
potreboval pomoc, vždy som sa na teba obrátil
a ty si mi zakaždým pomohla. Teraz opäť
potrebujem tvoju pomoc. Keď zomriem
pôjdeš so mnou, aby som nezostal sám?“
„Ľutujem, ale tentoraz ti nepomôžem!“
odpovedala druhá žena. „V najlepšom prípade
ťa môžem odprevadiť k tvojmu hrobu.“
Odpoveď ho zasiahla ako blesk. Bol zronený.
Potom počul nesmelý hlas: „Ja pôjdem s
tebou. Pôjdem s tebou bez ohľadu na to, kam
pôjdeš.“ Obchodník sa otočil... Bola to jeho
prvá žena. Bola vychudnutá a zúbožená.
Skormútený obchodník povedal: „Mal som sa
o teba lepšie starať!“
V skutočnosti má každý z nás v živote štyri
ženy:
Štvrtá žena je naše telo. Bez ohľadu na to,
koľko času a úsilia venujeme tomu, aby
vyzeralo dobre, keď zomrieme vráti sa „do
prachu“.
Tretia žena je naše vlastníctvo, postavenie a
bohatstvo. Po smrti toto všetko zanecháme
iným.
Druhou ženou nám je naša rodina a priatelia.
Bez ohľadu na to, akí blízki sú nám, kým
žijeme, najďalej, kam s nami môžu ísť, je po
náš hrob.
Naša prvá žena je náš charakter, náš vnútorný
duchovný život, ktorý často zanedbávame v
snahe získať majetok, bohatstvo a telesný
pôžitok.
Je to naozaj jediná vec, ktorú si so sebou
môžeme vziať všade. Je lepšie ju budovať ho a
zušľachťovať teraz, než čakať, až budeme na
smrteľnej posteli.
Život ži tak, aby si s ním bol spokojný, keď
budeš na smrteľnej posteli. Christian F. Gellert

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci
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slovenské lurdy - 
turzovka 2016

Deň štvrtý – utorok 5. júla 2016

Teraz to Matúš zbadal. Akoby vo vzduchu

vidí mapu sveta, akýsi plošný obraz
zemegule. Štáty nemajú hranice, vidno len
jasne ohraničenú súš od mora. Súš bola
zelenej a žltej farby, more modrej. Matúš po
prvý krát nechápe význam obrazu. Tu sa mu
však pod zemeguľou objavuje tabuľka s
nápismi, ktoré vysvetľujú symboliku obrazu.
Zelená farba je farba Dobra a znázorňuje
hory a pohoria, Žltá farba je farba Zla a sú
ňou vyfarbené roviny. Nápis však vzápätí
mizne a objavuje sa výzva. Doslova znela:
„ČINTE POKÁNIE!“ – „MODLITE SA ZA
KŇAZOV A REHOĽNÍKOV!“ – „MODLITE SA
RUŽENEC!“ Hneď ako si Matúš výzvu
prečíta, zbadá, že na obraze sa niečo deje.
Žltá farba začína prekrývať farbu zelenú - Zlo
sa vo svete šíri na úkor Dobra. Bolo to jasné
znamenie a Matúš to pochopil nielen
vizuálne, ale hlavne kdesi hlboko vo svojom
vnútri. Opäť sa objavuje tabuľka s výzvou o
pokání a modlitbe. Tá  sa zjaví aj tretíkrát,
ihneď ako zmizne aj tretí obraz, na ktorom
už žltá farba celkom pohltí farbu zelenú. Pod
obrazom vidno varovanie: „AK SA ĽUDIA
NEPOLEPŠIA, ZAHYNÚ.“ Na celú zemeguľu
padal akoby žltý dážď. Dážď hriechov a zla.
Obraz sa opäť mení - už po štvrtýkrát. V
mori, okolo pobrežia vidno obrovské
výbuchy, metajúce na pobrežie hmotu,
ktorá zaplavuje zem. Kam dopadne, tam
zanikne život. Na tabuľke sa objaví výstraha:
„KEĎ SA ĽUDIA NENAPRAVIA, PRÍDU
STRAŠNÉ POHROMY JEDNOTLIVO I
HROMADNE A ĽUDIA BUDÚ HYNÚŤ
RÔZNYMI SPÔSOBMI.“

Piaty a šiesty obraz, ktoré sa potom na
mape objavujú, si Matúš ponechal ako
tajomstvo, zjavené len jemu. Vo svojom
vnútri pocítil, že by ich poznanie ľuďom
nijako neprospelo.
V poslednom - siedmom obraze, Panna
Mária Matúšovi Lašútovi ukazuje, ako by
mohla vyzerať zem, keby sa ľudia obrátili a
žili podľa Božej vôle. Zem je ožiarená
slnečným jasom. Pokrýva ju svieža zeleň,
všade samé kvety. Z obrazu cítiť radosť,
súlad a mier. Nad Zemou sa vznáša zjav
Nepoškvrneného Počatia, ktoré s ružencom
v ruke ochraňuje všetky národy. Matúšovi je
už teraz jasné, že modlitba svätého ruženca
je tá zbraň, ktorou si ľudstvo môže
vybojovať a vyprosiť pre svet pokánie, pokoj
a blahobyt na zemi a spásu duše.
Pri pohľade späť na Pannu Máriu, ktorá bola
celá ožiarená slnkom, vychádzajúcim spoza
jej chrbta, Matúš zbadá, že mu znovu
ukazuje na tabuľku. Objavujú sa na nej
slová: „Keď všetko splníš, prídeš...“ Popri
tom Pani ukázala smerom do neba. Obloha
na jej pokyn klesá k zemi a utvorí nad horou
oblúk v tvare zvonu. V tej chvíli ju však
pretína blesk a nad miestom, kde stála
Mária sa objavuje žiariaci trojuholník. V
jeho strede stojí nekonečne majestátny,
sám Pán Ježiš. Postavou, tvárou i vlasmi,
akoby Matke z oka vypadol. Oblečený je do
dlhého rúcha a červeného plášťa,
prehodeného cez pravé rameno. V ľavej
ruke drží kríž a pravou ukazuje na svoje
žiariace Srdce, z ktorého po chvíli vyšľahli tri
lúče. Dva z nich dopadnú po Matúšových
bokoch, ten prostredný ho priamo zasiahne.
Obrovskou silou je hodený na zem. Padá na
tvár a stráca vedomie. To posledné čo začul,
bol hlas zvona, odbíjajúceho poludnie.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Tóth)
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Rada Európy odmietla odporúčania, ktoré súvisia s
náhradným materstvom

Brusel 12. októbra (TK KBS) Rada Európy vo svojom

utorkovom hlasovaní odmietla „Odporúčanie k detským
právam súvisiacim s náhradným materstvom“. Autorkou

odporúčania bola belgická spravodajkyňa z frakcie socialistov Petra De Sutter, informovala
Kancelária europoslanca Miroslava Mikolášika. Tzv. náhradné materstvo tak podľa nej
dostalo po jeho minuloročnom odsúdení na pôde Európskeho parlamentu “opakovanú
stopku v Európe”. „Toto je ďalšie veľké víťazstvo za život a ľudskú dôstojnosť,“ uviedol
europoslanec Miroslav Mikolášik, na podnet ktorého náhradné materstvo odmietol EP
vlani pri schvaľovaní  iniciatívnej Výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete
a o politike EÚ v tejto oblasti. Europoslanci sa vtedy schválením Mikolášikovho návrhu
zaviazali zasadzovať za zákaz tejto praktiky vo svete. O tento moment sa opakovane
opierala diskusia aj pred hlasovaním v Rade Európy. Prax náhradného materstva zahŕňa
reprodukčné vykorisťovanie a využívanie ľudského tela na finančné účely alebo iný zisk,
predovšetkým v prípade zraniteľných žien v rozvojových krajinách. „Fakt, že po EP náhradné
materstvo odsúdila aj Rada Európy, potvrdzuje, že v Európe si ctíme ľudské práva a
nebudeme akceptovať priemysel s materstvom, ktorý vznikol degradáciou žien a detí na
predmet obchodu,“ povedal Mikolášik.    (spracovala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Ex 17, 8-13
Žalm: Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Ant.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril
nebo i zem.
2. čítanie: 2 Tim 3, 14 – 4, 2
Evanjelium: Lk 18, 1-8

Krátke zamyslenie na evanjelium: Čo znamená
vytrvalosť v modlitbe? Znamená to denne sa modliť Otče náš…? Alebo dokonca každú
hodinu? Alebo snáď mnoho hodinové adorácie každý deň? Ježiš takto odpoveď
neformuluje. Skôr poukazuje na to, aby človek, ktorý nedosiahol výsledok hneď pri prvom
formulovaní prosby, nezaložil ruky. Niekedy výsledok našej modlitby nemusí byť na prvý
pohľad zjavný. Nie vždy sme v situácii Mojžiša stojaceho nad údolím, kde prebieha bitka. A
predsa práve tento obraz je dodnes veľmi silný. Jeho pozdvihnuté ruky ovplyvňujú situáciu,
napriek tomu, že tam dole mnohí napínajú všetky svoje sily. Toto platí stále počas celých
dejín, aj keď sme na nemocničnom lôžku a modlíme sa, aj keď naši blízki zažívajú problémy
za oceánom. Boh berie naše modlitby veľmi vážne a odpovedá na ne.

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň



VV čASEčASE oDoD 17.10.2016 17.10.2016 DoDo 23.10.201623.10.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.10.-29.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Dobranská.  
Nácvik detského zboru: Na budúcu sobotu 22.10. bude nácvik detského zboru spojený so

stretkom klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Dnes je 3. nedeľa v mesiaci a preto je zbierka na
dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra. Pán Boh zaplať za všetky vaše
milodary.  
Zbierka na misie: Budúca nedeľa je tzv. misijná nedeľa a preto bude zbierka na misie. Už
vopred Pán Boh zaplať aj za túto vašu podporu. 
Rozpis lektorov:
30. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Musákova, 10.00 hod. - rod. Nutárova,
18.30 hod. - rod. J. Fenika.

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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Poďakovanie

P. Márii Feníkovej a p. Márii Lajčákovej za prijatie služby aj v tomto roku pri venovaní sa
deťom v rámci modlitby pred detských sv. omšami a liturgickej služby počas detských sv.
omší.
Sl. Dagmar Slivkovej a Dominike Šmajdovej za prijatie služby aj v tomto roku viesť detských
spevácky zbor a detské sv. omše.
Všetkým deckám, ktoré chodia spievať a nacvičovať v detskom speváckom zbore.
P. Tomášovi Goffovi za prijatie služby aj v tomto roku viesť mládežnícky spevácky zbor. 
Všetkým mladým, ktorí sa zapájajú tak po stránke hudobnej ako aj speváckej do účinkovania
v mládežníckom speváckom zbore. 
P. Márii Vardžíkovej za ušitie kostýmov pre chlapcov, ktorí boli anjelmi na detskej sv. omši. 

Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam, kde to najviac uzná za vhodné. 
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PPoNDELoKoNDELoK 17.10.201617.10.2016 Sv. omša: 1800 (T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

uu ToRoKToRoK 18.10.201618.10.2016
Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)

Sv. omša: 630 (T) 

SS TREDATREDA 19.10.201619.10.2016 Sv. omša: 1800 (T)

ŠŠ TVRToKTVRToK 20.10.201620.10.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T) 

PP iAToKiAToK 21.10.201621.10.2016 Sv. omša: 1800 (T) 

SS oboTAoboTA 22.10.201622.10.2016 Sv. omša: 1800 (T) 

NN EDEľAEDEľA 23.10.201623.10.2016

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (T)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T) JaA

LiTuRGicKýLiTuRGicKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 17.10.2016 17.10.2016 DoDo 23.10.201623.10.2016

„Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje.” 
(Johann Wolfgang von Goethe) 


