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Ročník IX./2017 Číslo 24

Modlitba odovzdanosti

Odovzdávam ti, Pane, svoj život; urob ho plodným. 

Odovzdávam ti, Pane, svoju vôľu; urob ju identickú s tvojou. 
Vezmi si moje ruky; urob ich objímajúcimi. 
Vezmi si moje srdce; rozpáľ ho.
Vezmi si moje nohy; nech sa nikdy neunavia. 
Vezmi si moje oči; urob ich priezračnými. 
Vezmi si moje sivé chvíle; urob ich novými. 
Vezmi si moju únavu; urob ju svojou.
Vezmi si moje chodníčky; urob ich svojou cestou. 
Vezmi si moje lži; urob ich pravdou. 
Vezmi si moju smrť; urob ju životom.
Vezmi si moju poslušnosť; urob ju svojím potešením. 
Vezmi si moju ničotu; urob z nej, čo len chceš. 
Vezmi si moju rodinu; urob ju svojou.
Vezmi si mojich priateľov; urob ich svojimi.
Vezmi si moje hriechy; môj nedostatok lásky, moje neustále sklamania. 
Všetko to premeň.
Vezmi si moje kríže a nechaj ma lietať.
Vezmi si moje zoschnuté kvety a nechaj ma byť slobodný. 
Obnov ma v dávaní, v radosti darovania, v bezhraničnom potešení odovzdať svoj život,
opotrebovať sa v tvojej službe. 
Amen. 

Pozn.: Dnešnou nedeľou vrcholí týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pri tejto príležitosti

uverejňujem túto modlitbu odovzdanosti z materiálov k danej príležitosti. Ale uvedomujem si,

že táto modlitba sa hodí nielen k duchovným povolaniam, ale ku každému povolaniu. Pretože

všetko máme od Boha a jedine spolupráca s Ním nám prináša plnosť života a plnosť realizácie

svojho povolania. 

(Marek Kunder)
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Dohoda

Mladý muž a dievča sa do seba zamilovali.

Chlapec však pochádzal z chudobnej rodiny,
čo sa jej rodičom príliš nepozdávalo.
Rozhodol sa teda, že sa bude uchádzať
nielen o priazeň dievčiny, ale aj jej rodičov.
Po čase sa rodičia presvedčili, že je to dobrý
človek, ktorý je hodný ich dcéry.
Ale bol tu ešte jeden problém. Mladík bol
povolaním vojak. Zanedlho vypukla vojna a
on mal odísť na rok za
more. Týždeň pred
svojím odchodom si
kľakol pred svoju
milovanú na kolená a
spýtal sa jej: „Vezmeš si
ma?“
Dievča so slzami v očiach
povedalo: „Áno.“ A tak sa
zasnúbili. Dohodli sa, že
keď sa po roku vráti,
vezmú sa.
Niekoľko dní po jeho
odchode však mala dievčina vážnu
autonehodu.
Keď sa v nemocnici prebrala, videla, že otec
i mama plačú pri jej posteli. Hneď vedela, že
niečo nie je v poriadku. Neskôr zistila, že
utrpela vážne poranenie mozgu. Poškodená
bola tá časť mozgu, ktorá ovládala svalstvo
na tvári. Jej kedysi krásna tvár bola
zohavená. Keď sa uvidela v zrkadle, aj ona
plakala. Povedala: „Včera som bola krásna,
dnes som znetvorená.“
Po dlhom zvažovaní sa rozhodla, že svojho

snúbenca zbaví sľubu. Vedela, že takúto ju
už nebude chcieť. Jednoducho na neho
zabudne a už ho nikdy neuvidí.
Počas roka jej napísal veľa listov, ale ani na
jeden neodpovedala. Často sa jej pokúšal
dovolať, ale nikdy mu nezvidhla.
Presne po roku vošla do jej izby mama a
vyhlásila: „Tvoj snúbenec sa už vrátil z
vojny!“
Dievčina vykríkla: „Nie! Prosím, nič mu o
mne nepovedzte. Neprezraďte mu, že som
tu!“
Mama je oznámila: „Bude sa ženiť,“ a
podala jej svadobné oznámenie.
Dievčine to zlomilo srdce. Uvedomila si, že
ešte vždy ho má rada. Ale teraz už naňho

musí naozaj zabudnúť. S
trasúcimi rukami a
smútkom v srdci otvorila
svadobné oznámenie a...
Vedľa jeho mena bolo... jej
meno!
Cela zmätená sa spýtala:
„Čo to má znamenať?“
Vtedy vstúpil do izby mladý
muž. V ruke držal krásnu
kyticu. Kľakol si vedľa nej a
spýtal sa: „Takže, vezmeš si
ma?“

Dievča si skrylo tvár do dlaní a povedalo:
„Ale ja už nevyzerám tak ako predtým!“
Muž odpovedal: „Tvoja mama mi potajomky
poslala tvoju fotografiu. Keď som uvidel
tvoju tvár, uvedomil som si, že sa nič
nezmenilo. Si stále tá žena, do ktorej som sa
zamiloval. Pre mňa si rovnako krásna ako
kedysi. Ja ťa stále milujem.“

Milujúce srdce na krásu nepozerá.

Neznámy autor

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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Zodpovednosť
„Deväťdesiat percent zlyhaní spôsobujú
ľudia, ktorí majú vo zvyku vyhovárať sa.“
G. W. Carver

Vyhováranie sa je zlozvyk, ktorý bráni byť

úspešným. Ak prevezmeme zodpovednosť
za svoje životy, spočiatku zažijeme šok,
pretože zrazu nebudeme mať na koho zvaliť
vinu. Ježiš povedal, že je mnoho
povolaných, ale málo vyvolených. Mt 20,16.
Hoci Boh mnohých povolal k veľkým činom,
iba málokto je ochotný prevziať
zodpovednosť za toto povolanie.
Zodpovednosť z nás robí úctyhodných ľudí.
Podľa sira Winstona Churchilla je
zodpovednosť cenou za veľkosť. Výhovorky
sú staré ako ľudstvo samo. Využívame ich na
to, aby sme sa vyhli zodpovednosti. Keď
Adam a Eva zhrešili, obaja sa vyhovárali.
Adam obvinil Evu a potom aj Boha z to, že
mu ju dal, a Eva obvinila diabla. Aj my sa
takto správame. Namiesto toho, aby sme sa
k hriechu priznali a prosili Boha o
odpustenie, vyhovárame sa. Prijatie plnej
zodpovednosti za svoje činy je zrejme
jednou z najbolestivejších vecí, akým v
živote čelíme. Chceli by sme sa považovať za
dobrých a cítime, že ak by sme si priznali
zlyhanie, narušili by sme tým dojem
dobroty. Všetci máme chyby a ten, kto je
ochotný im čeliť, je skutočne odvážny.
Nebojme sa priznať, že sme pochybili,
pretože pravda nás oslobodí. Jn 8,32. Diabol
túto pravdu pozná, preto nám našepkáva
rôzne výhovorky a spôsoby, ako vinu za naše
zlyhania zvaliť na iných ľudí. Vie, že ak
odmietneme prevziať zodpovednosť za
svoje činy, ostaneme uväznení vo svojich
problémoch. Bohu sa výhovorky nepáčia,
pretože On miluje pravdu a chce, aby sme si
ju obľúbili aj my. Vyhováranie sa môže ľahko

skĺznuť ku klamstvu, a to už je porušenie
Desatora. Pri vyhováraní sa v skutočnosti
klameme seba a aj iných, pričom využívame
„logické“ argumenty. Ľahko dokážeme
odôvodniť každú chybu, ale oveľa lepšie je
prevziať zodpovednosť za svoje činy. Zaiste,
sú dôvody, prečo sa niektoré veci udiali, a
keď o nich hovoríme, nemusí to byť zlé.
Problémom sa to stáva vtedy, ak udalosti
používame ako výhovorku, aby sme sa
nemuseli zmeniť. Človek, ktorý dokáže
povedať: „za túto chybu preberám plnú
zodpovednosť,“ si získava u iných úctu a
dôveru. Ježiš povedal podobenstvo o
mužovi, ktorý robil veľkú hostinu a pozval
na ňu mnoho hostí, no všetci sa začali
vyhovárať. Boli to výhovorky. Pravda je taká,
že sa nikomu na hostinu nechcelo prísť.
Podobenstvo znázorňuje Boha, ktorý nás
pozýva do vzťahu s Ním, a vymenúva
výhovorky, ktorými zakrývame skutočnosť,
že oňho nemáme záujem. Chceme si život
zariadiť podľa seba, hoci sa nám to nedarí a
neželáme si, aby doň Boh zasahoval. Aj
medzi nami sú často výhovorky, prečo Bohu
nevenujeme dostatok času, prečo s ním
nevytvárame vzťah naplno. Buď nemáme
čas, alebo sa vyhovárame na
zaneprázdnenosť, povinnosti pri deťoch a
iné. Ako však naložíme s časom, je na nás.
Skutočnosť je taká, že robíme iba to, čo
naozaj chceme. Ak po niečom veľmi túžime,
nájdeme si na to čas. Nikto z nás sa však
nevyhne dňu, keď sa postavíme pred Božiu
tvár a vydáme počet sami za seba. Rim
14,12. V ten deň nebudú platiť žiadne
výhovorky. Cesta do pekla je vydláždená
dobrými predsavzatiami tých, ktorí sa
vyhovárajú, že nerobia, čo je správne, ale
tvrdia, že majú v úmysle neskôr to napraviť.
Všetci sa na niečo vyhovárame, no je čas
stať sa zodpovednými ľuďmi. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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Vďačnosť – kľúč k pokoju

Ľudské srdcia prežívajú v súčasnosti hlad.

Všetkého majú málo, stále im niečo chýba,
stále sú nespokojné. Túžia po tom, čo majú
ich kolegovia alebo susedia a cítia
neprajnosť, ktorá ich bolí, ale nevedia, čo s
ňou majú robiť. Preto sú jednoducho jej
otrokmi a zabúdajú na to, že sa môžu proti
tejto skaze brániť. Liekom na neprajnosť a
závisť je vďačnosť. Vďačnosť je zbraňou,
ktorá nás chráni pred jedom chamtivosti a
otvára nám oči. Vďačnosť nám dovoľuje
prežívať slobodu srdca a umožňuje nám
privinúť sa bližšie k Bohu. Boh je Otec, ktorý
túži držať nás vo svojich rukách a privinúť si
nás k srdcu. Ale hriech také spojenie
nedovoľuje. S chamtivým srdcom sa
nemôžeme tváriť, že máme blízko k Bohu a
že sme jeho dôverníkmi. To, že je naše srdce
nespokojné, je dar. Táto nespokojnosť je
odpoveďou na Božie volanie. Treba ju však
usmerňovať a viesť správnym smerom.
Naše srdce sa upokojí len vtedy, keď mu
dovolíme spočívať v srdci nášho Boha. Ak sa
budeme náhliť za mamonou, pokoj
nedosiahneme.
Niekedy sme takí chorí chamtivosťou, že sa
nám zdá, že nemáme začo ďakovať. To je
veľmi zúfalý stav, ktorý nám poukazuje na
to, že choroba chamtivosti je v nás vo
vysokom štádiu. Je to veľmi bolestný stav a
veľmi zraňuje dve najdrahšie srdcia Ježiša a
Márie. Mária nám aj v tomto
nebezpečenstve môže byť záchranou.
Skúsme sa preto pozrieť na jej život, aby
sme vedeli, čo vďačnosť znamená a učili o
nej aj ostatných.
Mária počas svojho života všetky veci
užívala s vďačnosťou. Všetkého sa dotýkala
s vedomím, že to stvoril jej Stvoriteľ a že na

všetkom spočíva jeho drahé srdce. On
vytváral všetky veci s myšlienkami na nás, s
radosťou z toho, že nám poslúžia a uľahčia
nám život. Mária tieto pravdy prežívala v
srdci a tak sa aj správala. Ona nehovorila o
tom, za čo všetko ďakuje Stvoriteľovi, no
hovoril o tom postoj jej srdca. My si často
myslíme, že ďakovať znamená vymenúvať
všetko, čo sme dostali, ale podstata je v
niečom inom. My nie sme schopní uchopiť a
pomenovať všetko, čo dostávame.
Podstatné nie sú naše slová, ale postoj
nášho srdca. Ten má vyjadrovať vďačnosť
Tvorcovi všetkého. Kto jedával pri Máriinom
stole, videl a cítil, s akou vďačnosťou a
miernosťou sa dotýka jedla, ako obsluhuje
hostí, ako pracuje v záhrade, ako sa rozpráva
s ľuďmi... Jej postoj vyjadroval vďačnosť.
Nemusela o nej hovoriť, ale každý to cítil.
My tiež nemusíme veľa hovoriť. Dôležité je,
aby Boh našiel v našom srdci semienka
vďačnosti. Vďačnosť je niečím osobným, čo
má byť zjavné najskôr Bohu. On, keď to uzná
za vhodné, povie o našej vďačnosti aj
ostatným. Ale my sa tým nikdy nechváľme
ani nečakajme na chválu. Chvála ľudí je
veľmi nebezpečná a ak ju nesmerujeme na
Pána, môže nám ublížiť.
V našich životoch je mnoho zázrakov, za
ktoré máme byť vďační. Ak si ich nie sme
vedomí, skúsme sa pozrieť na viditeľné
zázraky a ďalej nás už povedie sám Boh a
Božia Matka. Jedným z množstva zázrakov je
denné svetlo. Bez neho by sme mali
nespočetné množstvo ťažkostí a ak by sa
stalo, že by nám ho Pán nejaké ráno nedal,
veľmi by nás to vyľakalo. Zázrakom je aj
nočná tma. Boh nám ju dáva, aby sme si
dobre oddýchli a aby nás nič nerušilo. Opäť,
keby nám tmu Pán nedal, boli by sme úplne
vyplašení a nedokázali by sme normálne
fungovať. Pán nám dal aj prírodu.
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Bez nej by tu bolo pusto. Dal nám štyri
ročné obdobia. Niekedy sa na ne sťažujeme,
ale dal nám ich preto, aby pre nás
kalendárny rok nebol jednotvárnym a
nudným. Náš Boh je originálny a nič, čo On
dáva, nie je monotónne. Vo všetkom je
stelesnená jeho kreativita. Dal nám veľa
druhov zeleniny a ovocia, ktoré majú rôzne
sfarbenie a rôzny tvar. Keď ich krájame
pozorne, môžeme si všimnúť, s akou láskou
boli pre nás stvorené. Je v nich túžba Boha
prekvapiť nás a urobiť nám radosť. Dal nám
rôzne druhy látok, aby nám slúžili ako odev.
Každá je iná a každá hovorí o jeho túžbe
zahŕňať svoje deti aj pozemským dobrom.
Potrebné je však úplne patriť jemu a to vo
všetkých činnostiach. Nemôžem v nedeľu
patriť Bohu a počas týždňa „prevrátiť kabát“
a patriť tomuto svetu. Ak sme s Ježišom,
svedčia o tom aj naše skutky a spôsoby.
Ďalšie viditeľné znaky Božej lásky si môžeme
nechať odkryť samotným Pánom.
Ak sa pozrieme na tie neviditeľné znaky, nie
je možné ich spočítať. Narodenie človeka je
znakom Božej lásky. Možnosť mať deti je
špeciálnym darom Boha človeku. Vzorom
každej ženy v požehnanom stave môže byť
Mária. Mária to vedela prežívať vznešene a
sväto, čo dnešné matky už zabudli a
tehotenstvo je pre ne záťaž. Táto
nevďačnosť veľmi bolí Boha a celú Cirkev.
Vznešenými darmi sú sviatosti, duchovné
povolania, manželstvo, schopnosť prijať
choré deti,  láska k starým ľuďom... Ak nám
Boh zverí starého človeka, alebo choré
dieťa, prejavuje nám tým nesmiernu dôveru
a jeho srdce ostáva s nami. Tí, o ktorých sa
máme starať, sú jeho pokladmi a On ich
nezanechá ani na sekundu. Ľudia sa tomuto
všemožne vyhýbajú a pritom nevedia, že od
seba odháňajú samého Boha. My nevieme,
aký zmysel má choroba pre našu dušu alebo
pre duše iných. Preto buďme poslušní a

vďační. Ak Pán dopustí ťažkosť, nikdy nás v
nej nenechá samých. Znakom Božej lásky je
aj dar spánku, schopnosť používať zmysly a
pohybovať sa, sila a chuť do práce, túžba žiť,
možnosť študovať, schopnosť šoférovať,
vnímavosť, schopnosť dopĺňať to, čo iným
chýba... Boh nám dáva množstvo znakov.
Týchto zopár vecí slúži len ako uistenie o
tom, že máme začo ďakovať. Čím viac
budeme spoznávať pravdu o nás samých,
tým väčšiu vďačnosť pocítime. Ľudia, ktorí
kedysi upadli do hlbokej depresie a z Božej
milosti sa z nej dostali, si pravdivo
uvedomujú, že bez Pána nie sú schopní
ničoho. Sú viac opatrní a dbajú na to, aby
nemíňali Božie dary na konanie zla. Vážia si,
že dokážu žiť v spoločnosti a svoj jazyk
nepoužívajú na zlo. Vedia, kto je ich
Záchranca a nemôžu sa nasýtiť konaním
skutkov vďaky. My buďme vďační tak ako
Mária. Ak uvidíme, že niekto dostáva veľa a
nie je vďačný, ďakujme miesto neho a
vyprosujme mu dar vďačnosti. Vďačnosť je
naozaj liekom a kľúčom k pokoju. Majme
túžbu deliť sa oň a vyprosujme ho aj
druhým. Každý veľmi potrebuje pokoj, preto
tomu napomáhajme postupne malými
dielikmi a nikdy nebuďme sebeckí. Keď
patríme Kristovi, nemôžeme rozhodovať o
tom, kto si našu modlitbu zaslúži alebo
nezaslúži. Nechajme Boha modliť sa v
našom srdci a nič mu neodopierajme.
Mária a Jozef, ktorí sú príkladmi vďačnosti,
nech nám pomôžu prijať semienka tohto
daru a dovoliť, aby v nás vyklíčili. Nech nám
pomôžu odstrániť to, čo by tomuto daru
prekážalo a nech nám dajú milosť ich rady
prijať a nechať sa viesť!

(Simona N.)
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Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo knihu Deviatnik k fatimským deťom 

Bratislava 2. mája (TK KBS) Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla nová aktuálna publikácia

s názvom: Deviatnik k fatimským deťom. Zostavil ju Michal Altrichter SJ.
Sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime a svätorečenie pastierikov 13. mája 2017,
ktorým sa zjavila, je motívom vydania tohto deviatnika. Ponúka príležitosť pripomenúť si
odkaz Božej Matky, vstúpiť do spoločenstva s novými svätými, prehĺbiť svoju modlitbu
slovami žalmov a prosiť o dar pokoja. Dvoch Fatimských pastierikov vyhlási za svätých
počas svojej návštevy Portugalska pápež František.
Publikácia má 32 strán (cena: 1,50 euro). Záujemcovia si ju môžu objednať na adrese
vydavateľstva Dobrá kniha (dobrakniha@dobrakniha.sk), na webe www.dobrakniha.sk
alebo na telefónnom čísle 033/ 59 34 221. Novinku je možné nájsť aj v kníhkupectvách
Dobrej knihy: Bratislava – Hviezdoslavovo námestie 22, Trnava - Štefánikova 44, Piešťany
– Teplická 32 a Košice – Hlavná 89.

1. čítanie: Sk 2, 14a. 36-41
Žalm: Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Ant.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.  
2. čítanie: 1 Pt 2, 20b-25
Evanjelium: Jn 10, 1-10

Krátke zamyslenie na evanjelium: Možno sa
nám na prvý pohľad nezdá, že prirovnanie k
pastierovi a ovciam dnes stráca zrozumiteľnosť.
Neraz sa objavuje kritická pripomienka, že si
nechceme pripadať iba ako hlúpe ovce, či byť iba stádo… Ježiš vychádzal z bežných znalostí
vtedajších poslucháčov. Všimnime si, že nezostal iba pri prirovnaní s pastierom, ale využije
prirovnanie k dverám a takisto ďalšie obrazy. Dôležitý je však cieľ týchto paralel. Boh je
bezpečným sprievodcom a to nie iba po cestách života. Boh nás vďaka Kristovmu vykúpeniu
vie vyviesť aj z bludiska hriechu a v dôsledku toho aj z pasce smrti.

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň žaltára



VV čAsEčAsE oDoD 08.05.2017 08.05.2017 DoDo 14.05.201714.05.2017
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 14.5-20.5. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Musáková.   
Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru v sobotu nebude kvôli
programu vo farnosti.
stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: V stredu po detskej sv. omši chcem poprosiť
všetkých rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si vyzdvihli potrebné informácie k príprave detí
na 1. sv. prijímanie tak ako som to avizoval pred týždňom. 

slávnosť udeľovania sviatosti birmovania: V sobotu o 1030 bude u nás slávnosť udeľovania
sviatosti birmovania pre mladých, ktorí sa na túto sviatosť pripravovali. Zároveň chcem iba
upozorniť a poprosiť o pochopenie, že všetky nové lavice tu dole budú rezervované pre
birmovancov, ich najbližšie rodiny a príbuzných. Ostatných vás chcem poprosiť, aby ste si našli
miesta na chóre alebo potom vzdadu pod chórom. Rovnako možnosť sv. spovede samotných
birmovancov ako aj ich príbuzných a rodiny bude počas celého týždňa pred a po sv. omšiach
podľa potreby.”
Pútnická sv. omša k 100. výročiu zjavení vo Fatime: Opäť vás chcem pozvať na pútnickú sv.
omšu k 100. výročiu vo Fatime teraz priamo v deň začiatku zjavení vo Fatime, čiže 13. mája.

Začali by sme o 1800 večeradlom a modlitbou sv. ruženca, potom by sme išli vonku na
sviečkový sprievod smerom k penziónu Família a po uliciach Tolstého, Gorkého a
Svätoplukovej a naspať. Potom by bola sv. omša. Hosťom na sv. omši bude terajší dekan v
Dóme sv. Alžbety v Košiciach - Mons. František Šándor. Všetci ste srdečne pozvaní. 
odpustová slávnosť: V nedeľu z príležitosti 100. výročia fatimských zjavení ako aj nášho
nového kostola zasväteného Fatimskej Panne Márii budeme mať odpustovú slávnosť, ktorej
hosťom bude náš nový košický pomocný biskup o. Marek Forgáč. Zároveň pri tejto slávnosti
bude aj vkladanie relikvií bl. Hyacinty a Františka do steny nášho kostola. 
Zbierka na kňazský seminár: Dnes je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za vašu
podporu.  
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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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PPoNDEloKoNDEloK 08.05.201708.05.2017 sv. omša: 1830 (K+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu toroKtoroK 09.05.201709.05.2017 sv. omša: 630 (t+K) 

ss trEDAtrEDA 10.05.201710.05.2017 sv. omša: 800 (t) kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) detská 

ŠŠ tVrtoKtVrtoK 11.05.201711.05.2017 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (t+K) 

PP iAtoKiAtoK 12.04.201712.04.2017 sv. omša: 800 (K+t) kostol JaA

ss obotAobotA 13.05.201713.05.2017
Bl. Panny Márie Fatimskej  

slávnosť birmovania: 1030 (o. arcibiskup Alojz
Tkáč)

Večeradlo s P. Máriou: 1800

Sviečkový sprievod: 1845

sv. omša: 1930 (Mons. F. Šándor) 

NN EDEľAEDEľA 14.05.201714.05.2017

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY
MÁRIE FATIMSKEJ 
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 (t)

odpustová slávnosť: 1030 (o. biskup Marek 
Forgáč) 

FPM - naša Matka: 1700 (MsDK)

liturgicKýliturgicKý ProgrAMProgrAM oDoD 08.05.2017 08.05.2017 DoDo 14.05.201714.05.2017

“Boh je vždy pri nás. Dalo by sa povedať- je na špičke mojej ceruzky, mojej motyky,
mojej ihly ...môjho srdca, mojej myšlienky.” (T. de Chardin)


