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Ovocie Ducha Svätého

Dnes sú Turíce. A vo Sv. Písme v Liste

Galaťanom je spomínané “ovocie” Ducha
Svätého: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
dobrota, láskavosť, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť. (Gal 5, 22-23). A tak sa trošku na
ne pozrieme…
Láska, dobrota, láskavosť: Sú podobné. Láska
je najväčšia cnosť, neuchopiteľná,
neopísateľná, ale tak jasne vnímaná. Láska
nemá veľa slov, stačí jej mäkké, tvárne srdce
a otvorenosť na Boží hlas. Je v pohľade,
milom slove, pohladení, dotyku, službe,
obete. Objíma a ochraňuje. Je láskavá a
dobrotivá. Napĺňa srdce a potešuje ho. K
Láske smerujeme a od Lásky sme vyšli. Ak
milujeme, Duch Svätý je v nás.
Pokoj: Pokoj je spiaci Ježiš v búrke. Ostávam v
pokoji, keď prídu ťažkosti, pretože viem, že je
tu Boh, ktorý ma cez ne prenesie, ktorý nado
mnou bdie. Nežijem v strachu, žijem v
slobode, nie som ustarostený. Pokoj je istota
v Bohu. Istotu v tom, kde v živote som, čo
mám za sebou, čo pred sebou. Uvedomujem
si, že som vedený Bohom k Cieľu, aj keď je
teraz moja cesta tŕnistá. Dôverujem.
Radosť: Radosť je Mária Magdaléna, keď
uvidela zmŕtvychvstalého Ježiša. Radosť je
tiež postoj chvály. Chválim, či to cítim, alebo
nie. Velebím Boha bez ohľadu na skutočnosti,
bez ohľadu na etapu života, v ktorej sa

nachádzam. Chválim. Čakám na víťazstvo,
vidím za horizont, vidím svetlo na konci
tunela. Radosť je aj Ježiš, keď hovorí:
"Nechajte maličkých prísť ku mne", je to
láska, ktorá chce byť darovaná.
Zhovievavosť, miernosť je postoj Ježiša k
cudzoložnici, pochopenie pre slabosť. "Choď
a viac nehreš", zaznelo z Jeho úst. Bola to
výčitka, ktorá motivovala ísť ďalej, ale inak.
Zhovievavosť je miernosť, ktorá je opakom
kritiky. Ako veľmi nám v dnešnej dobe chýba.
Miernosť vo vyjadreniach, miernosť v
hádkach, miernosť v postojoch. Miernosť v
posudzovaní iných. A miernosť na diskusiách,
na sociálnych sieťach...Veď nemusím mať
vždy pravdu, nemusím vždy vyhrávať.
Vernosť je Getsemanská záhrada. Je Ježiš
kľačiaci, trpiaci, potiaci krv. Napriek tomu
ostáva, neopúšťa. Berie kalich, hoc vie, že je
trpký. Prijíma kríž, hoc vie, že bude bolieť.
Vernosť sme my, keď ostávame verní svojmu
Bohu. V postojoch, názoroch, v práci, doma,
všade, kde nás posiela. Vernosť je naša
Getsemanská záhrada.
Zdržanlivosť (čistota) sú obetou. Obetou, pre
môjho manžela, manželku, vyjadrujú úctu k
sviatostnému manželstvu alebo povolaniu do
panenstva pre Božie kráľovstvo. Otvárajú
srdce pre Božie pôsobenie, sú viničom, ktorý
prináša Ovocie v pravý čas.
Duch Svätý a Jeho ovocie je tu pre nás
všetkých. Tieto dary sa nám ponúkajú
zadarmo, Duch Svätý nikoho neukracuje, ak o
ne stojíme.            (spracoval: Marek Kunder)
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Ružencová Panna Mária

Sviatok: 7. október
Liturgické slávenie: spomienka

Modlitba ruženca má podľa tradície

pôvod na prelome 12. a 13. storočia. Hovorí
sa, že jej autorom a šíriteľom bol sv.
Dominik, ktorý zomrel v r. 1221. V jeho diele
ďalej pokračoval a aj dodnes pokračuje Rád
kazateľov (dominikáni), ktorý založil tiež sv.
Dominik. U nás na Slovensku sa napríklad
starajú o tzv. ružencové bratstvá, ktoré
jestvujú v mnohých
farnostiach a ich cieľom
je modliť sa ruženec. Iné
domnienky zase hovoria,
že ruženec jestvoval už
pred sv. Dominikom.
Ruženec patrí medzi
najrozšírenejšie modlitby
vo svete katolíckej Cirkvi.
Pozostáva zo štyroch
častí, z ktorých každá má
svoje pomenovanie podľa
tajomstiev, ktoré nám
sprostredkúva: radostný
ruženec (udalosti
Ježišovho detstva),
ruženec svetla (Ježišovo účinkovanie),
bolestný ruženec (Ježišovo umučenie) a
slávnostný ruženec (zmŕtvychvstanie).
Každá z týchto častí má päť desiatkov. Každý
desiatok obsahuje modlitbu Otče náš,
Zdravas Mária, Sláva Otcu a Ó, Ježišu.
Modlitbu Pána (Otče náš) nám dal Ježiš,
Boží Syn. Modlitba Zdravas Mária sa modlí
desaťkrát za sebou (odtiaľ pomenovanie
desiatok). Táto modlitba sa skladá z
pozdravu, ktorým anjel Gabriel oslovil

Pannu Máriu pri zvestovaní, a zo slov sv.
Alžbety, ktorou privítala Pannu Máriu, keď
prišla k nej na návštevu. Sláva Otcu je krátka
chvála Najsvätejšej Trojice. Posledná
modlitba desiatku je Ó, Ježišu, odpusť nám
naše hriechy. Je to modlitba, ktorú dala
Panna Mária pri svojom zjavení trom
fatimským pastierikom. Okrem toho každý
desiatok má svoje vlastné tajomstvo, nad
ktorým počas recitovania Zdravas Mária
rozjímame.
Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie
treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali
Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca

bitka sa odohrala 7. októbra
1571 na mori pri Lepante.
Katolícke vojsko pod vedením
Dona Juana d`Austria
odvrátilo útok divých a
odhodlaných Turkov. Vtedajší
pápež sv. Pius V. vyzýval celý
katolícky svet na modlitby
ruženca. Sám sa spolu s
kardinálmi a Božím ľudom
zhromaždili v bazilike Santa
Maria Maggiore v Ríme, kde
sa spolu modlili za víťazstvo.
Neskôr počas dňa pápež
zrazu vstal a vyzval všetkých,
aby sa poďakovali za
víťazstvo. Správa o víťazstve

prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa
rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za
odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil
každoročne sláviť 7. október ako spomienku
na Pannu Máriu Ružencovú.

(Zdroj:  zivotopisysvatych.sk)
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1. čítanie: Sk 2, 1-11
Žalm: Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
Ant.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.  
2. čítanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Evanjelium: Jn 20, 19-23
Krátke zamyslenie na evanjelium: Slávnosť Turíc nám dáva
veľké množstvo podnetov. Je veľmi dôležité postrehnúť, že
prvý plod Ježišovho vzkriesenia je dar odpustenia spojený s darom Ducha pokoja, Ducha
Svätého. Tento Boží pokoj je viac len akoby kľud od hluku sveta. Je to hlboký vnútorný stav
srdca. Duch Svätý je teda veľmi reálny v prejavoch, ale nemožno ho vidieť len ako nejaké
stvorenie či vec. Cirkev o Božieho Ducha stále znova prosí, pretože nie je samozrejmosťou.

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň žaltára

Aby požehnanie padalo
rovno na TEBA

Mama vlastná i nevlastná. Býva všelijaká,

čo ale ak nie je vôbec taká, akú by sme ju
chceli mať. 
Božie Slovo býva veľmi konkrétne a akosi
neuvádza pri 4. prikázaní poznámku typu,
„ak je dobrá, pracovitá, ak nie je závislá, ak
nie je márnivá,  klebetná...“ Prečo Pán Boh
žiada ctiť si každú matku bez ohľadu na to,
aká je? Pretože vie, že sa nedá šťastne žiť s
nenávisťou, s odstupom k najbližším, s
ustavičným pocitom prehry v osobných
vzťahoch. Boží plán pre nás sú „myšlienky
pokoja a nie súženia“, preto Pán Boh stavia
svoju autoritu nad autoritu rodiča a
pomáha, aby každý mohol ctiť mamu nie
pre jej skutky, ale preto, že to tak Pán Boh
chce. Veľakrát sa stane, že hoci máme tú
milosť a naša mama je úžasný človek, nájde
sa čosi, čo sa nám nepáči – máme právo sa
hnevať či uraziť. Ak nenadradíme vďačnosť
a úctu nad priestupky, ak sa rozhodneme
neodpustiť a pripomínať si, čo sa stalo,
veľmi rýchlo sa naše vzťahy pokazia a bude
to len horšie. 
Tak ako sa Pán Boh stavia za príkaz ctiť si

matku, stavia sa za garanciu požehnania,
ktorá z jeho dodržania bude plynúť.
Skutočnú odmenu dostaneme priamo od
Pána Boha a to už tu na zemi dlhým životom
a úspechom. 
Starozákonná kniha Sirach nám hovorí o
ďalších konkrétnych požehnaniach, ktoré
nám úcta k matke prináša:
Hromadíme si poklady: „Kto si ctí matku,
(počína) si tak, ako keby si zhromažďoval
poklady.“ Sir 3,5
Vyslyšanie modlitieb: „...a bude vždy
vyslyšaný, keď sa bude modliť.“ Sir 3,6b
Odmena za ťažkosti s mamou: „Za ťažkosti
s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.“ Sir
3,16
Odpustenie hriechov: „Za tvoje spravodlivé
(počínanie) vybuduje sa ti dom a pamätať sa
bude na teba v deň súženia a ako za jasného
slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy.“ Sir
3,17
Ak sejeme úctu, budeme žať úctu a najviac
nás určite poteší tá od našich telesných či
duchovných detí, ktoré ju budú od nás
kopírovať. Úcta totiž znamená neustále
rovnať chodník Pánu Bohu v našich srdciach
a vzťahoch, aby mohol po nich prejsť ON
sám so svojím uzdravením, odpustením a
požehnaním.

(dodala Jozefína Gajdovčíková)
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Štedrosť

„V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád
pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.“
Ž 112,5

Bez podmienok. Jeden z najškodlivejších

zlozvykov je sebeckosť. Najlepším
spôsobom, ako sa jej zbaviť, je vypestovať si
návyk štedrosti. Štedrosť skrášľuje dušu.
Boh je štedrý a všetci, ktorí sa mu chcú
podobať, musia sa naučiť veľkorysosti. Vraj
sa najviac na Boha podobáme vtedy, keď
dávame. Ak sa niečo stane naším zvykom a
nekonáme ho, začne nám to chýbať.
Štedrosť by mala byť prirodzenou natoľko,
že by sme vyhľadávali príležitosti požehnať
iných. Nebuďme ľuďmi, ktorí robia iba to, čo
je nevyhnutné, a aj to so šomraním. Bohu sa
páči štedré srdce, pretože On miluje
veselého darcu. (2Kor 9,7) Dá sa vycítiť, keď
niekto urobí niečo pre niekoho iba z
donútenia, svojím negatívnym postojom
všetko pokazí. V takýchto situáciách si
niekedy prajeme, aby to nebol urobil. Je
smutné žiť celý život s postojom, že všetci
ľudia myslia iba na seba a na iných im
nezáleží. Ak očakávame odmenu od
niekoho, pre koho sme niečo urobili, takéto
dávanie nie je skutočným dávaním, ale
výmenným obchodom. Často počúvame, že
by sme mali dávať bez podmienok, čo
znamená, že by sme nemali očakávať
protislužbu. Dávajme veľkoryso, a nič za to
neočakávajme, veď Boh odmeňuje a žehná
štedrých ľudí. Skutočne štedrými sme vtedy,
ak rozdávame s ochotným srdcom. Dávanie
môže byť spočiatku pre nás vecou
rozhodnutia, ale postupne by malo prerásť
do túžby. Naučme sa rozdávať kvôli čistej

radosti, ktorú nám dávanie spôsobí. Duch
štedrosti pobáda človeka dávať aj vtedy, keď
sa to nezdá rozumné. Apoštol Pavol vo
svojich listoch spomína štedrosť kresťanov v
Macedónsku. Aj keď zažívali súženie a
chudobu, ich srdcia prekypovali radosťou,
ktorá ich viedla k veľkorysej štedrosti. Dávali
podľa svojich možností, ba dokonca viac,
ako mohli. (2Kor 8, 2-3) Štedrí ľudia nás
priťahujú, kým v prítomnosti skúpeho
človeka sa neradi dlho zdržujeme. 

Štedrosť je odpoveďou na
chamtivosť
Chamtivosť je obrovským problémom
súčasnej spoločnosti. Iste, chamtivosť tu
vždy bola, ale hojnosť vecí, ktoré dnes
máme k dispozícii, situáciu zhoršuje.
Chamtivý človek nikdy nie je spokojný bez
ohľadu na to, koľko vlastní. Apoštol Pavol
vyhlásil že sa naučil žiť skromne, aj oplývať
hojnosťou. (Flm 4,12) Dnes by sme takúto
lekciu všetci potrebovali. Chamtivosť
vyčerpáva, pretože človek, ktorý ňou trpí, sa
nedokáže tešiť z toho, čo má, a nikdy nie je
spokojný. Túžiť po veciach nie je zlé. Boh
nás predsa obdaril schopnosťou vytvárať
krásne a užitočné veci a chce, aby sme sa z
nich tešili, vhodne ich používali s postojom
vďačnosti, spokojnosti a ochoty podeliť sa o
ne s inými. Najlepší spôsob, akým bojovať
proti lakomstvu, je naučiť sa byť štedrý.
Božie slovo považuje chamtivosť za veľký
problém, ba dokonca vystríha pred
priateľstvom s lakomým človekom. Ak
chceme byť štedrí, všímajme si štedrých ľudí
ako žijú a učme sa od nich. Snažme sa aj my
byť pre iných dobrým vzorom. 

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

Istá matka mala mentálne postihnuté dieťa.

Milovala ho o to vrúcnejšie, lebo bolo úplne
na ňu odkázané. Kvôli dieťaťu sa zriekla
spoločnosti, zábav... dieťa potrebovalo
neustálu starostlivosť.
Raz sa posťažovala: „Už 14 rokov ho
milujem a opatrujem a ono ma nepozná.
Srdce mi puká, keď si to uvedomím.“
To dieťa za to nemohlo. Ale koľko zdravých
detí má nebeský Otec, ktoré nevedia, či
nechcú vyrieknuť: „Otče náš...“

***

Nejakí páni v Škótsku chceli dostať orlie

vajíčka z hniezda na boku priepasti a
pokúšali sa presvedčiť chudobného chlapca
z blízkej dediny, aby sa dal spustiť dole a
vybral ich. Povedali mu, že ho uviažu na lano
a že to lano budú dobre držať. Ponúkali mu
za to peknú sumu peňazí, ale chlapec
nechcel ísť. Boli mu cudzí a on cudzincom
nedôveroval. Márne ho uisťovali, že to lano
budú držať pevne, aby sa mu nič nestalo.
Nakoniec povedal:
„Dám sa spustiť do tej priepasti len vtedy,
keď to lano bude držať môj otec. Inak

nepôjdem.“
Ten chlapec dôveroval otcovi, pretože ho
dobre poznal. A poznal ho nie nejakým
rozborom jeho vlastností, ale zo skúsenosti.
Zo skúsenosti vedel, že ho otec miluje, preto
mu dôveroval.
Dôvera v Boha je vždy založená na poznaní
Boha, ale poznanie Boha rastie dôverou.

***

Kardinál Meisner takto hovorí o Bohu.

Predstavte si ako voľakedy naši starí otcovia
vozievali v zime drevo z hory. Kraj bol
zafúkaný snehom. Cestu bolo ťažko
rozoznať. Voz naložený s drevom zapadol v
priekope. Kone ho nevládali vytiahnuť.
Nepomáhalo šľahanie bičom. Dobrý furman
odložil bič, zoskočil z voza do snehu. Celou
silou sa oprel do voza. A vtedy zvieratá
akoby pocítili, že človek nezaobchádza s
nimi stále iba zhora, ale zostupuje k nim,
pripája sa ku nim, pripína k nim svoju
pomoc, preto napli svoje posledné sily,
ozvalo sa trhnutie a voz vytrhli z priekopy.
Tak aj Boh nezostal hore nad nami, aby nás
zvysoka riadil, lež zostúpil medzi nás, aby
nám pomáhal na ceste života.

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Miron Keruľ – Kmec - Príklady, myšlienky a citáty 
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Pápež František si uctil dona
Titusa a požehnal prípravy
blahorečenia

Vatikán 31. mája (TK KBS) Do

mozaiky rôznych aktivít a práce
na príprave blahorečenia
slovenského saleziána kňaza
Titusa Zemana, mučeníka za
duchovné povolania, sa v
poslednom májovom týždni
pridala ďalšia milá udalosť.
Don Jozef Slivoň, vicepostulátor v
diecéznej fáze procesu
blahorečenia dona Titusa, mal
možnosť sa zúčastniť v Dome sv.
Marty vo Vatikáne na rannej
svätej omši s pápežom
Františkom. Po nej predstavil
Svätému Otcovi nový taliansky
životopis dona Titusa „Oltre il
fiume verso la salvezza“, ktorého
autorom je pani Lodovica Zanet,
spoluatorka Pozícia o mučeníctve
dona Titusa. Tiež mu odovzdal
taliansky preklad malého
životopisu „Titus Zeman, martire
per la salvezza delle vocazioni“ od
Michala T. Radošinského. Tretím
darčekom bola malá relikvia dona
Titusa. Pápež František s radosťou
prijal knihy, uctil si relikviu dona
Titusa a udelil požehnanie pre
prípravu a priebeh blahorečenia.
Don Zeman bude blahorečený 30.
septembra v Bratislave.

Slovenská katolícka charita spúšťa zbierku
školských pomôcok 

Bratislava 31. mája (TK KBS) „S prázdnou taškou sa

do školy nechodí,“ je hlavné motto 8. ročníka zbierky
školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská
katolícka charita (SKCH) v období od 1. júna do 31.
augusta 2017. Viac ako 40 zberných miest po celom
Slovensku bude v tomto čase k dispozícii všetkým
ochotným darcom, ktorí by chceli takouto formou
podporiť deti zo sociálne slabších rodín, krízových
centier a detských domovov.
Začiatok zbierky nie je náhodný a je už tradične
spojený s Medzinárodným dňom detí, ktorý si
pripomíname práve dnes. Tento deň okrem možnosti
urobiť deťom radosť, si kladie za cieľ poukázať na
problémy dotýkajúce sa mnohých detí na celom
svete. „Pomoc deťom pri ich vzdelávaní, považujeme
za veľmi potrebnú. Preto sme sa rozhodli pokračovať
aj v tejto forme pomoci a podpory,“ uviedol
generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.
Zbierku školských pomôcok realizuje SKCH v
spolupráci s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami,
ktoré ponúkli priestory svojich zariadení na
vytvorenie zberných miest. Zároveň sa po skončení
zbierky budú podieľať na distribúcii pomoci.
Darcovia sa môžu zapojiť darovaním nových i
použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov,
pravítok, fixiek, peračníkov, tašiek a iných vecí, ktoré
môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané
predmety budú rozdelené do rodín zo sociálne
slabších pomerov a deťom z charitných detských
domovov. Malým poďakovaním pre všetkých darcov
bude tento rok záložka do knihy so symbolom
pravítka.
Viac informácií o zbierke a zoznam všetkých
zberných miest s kontaktnými osobami nájdete na
www.charita.sk/pomocky.

(dodala Anna Sabolová, ml.)



vv čASEčASE odod 05.06.2017 05.06.2017 dodo 11.06.201711.06.2017
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.6-17.6. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Magdaléna diľová.   
Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude v sobotu 10.6.

klasicky o 1330 v pastorančom centre.  
Socha Ružencovej Panny Márie: Po všetkých farnostiach našej arcidiecézy putuje teraz socha
Ružencovej Panny Márie a v rámci jej putovania sa zasväcujú všetky farnosti jej
Nepoškvrnenému Srdcu. My dostaneme túto návštevu Panny Márie v podobe jej sochy v
pondelok. A tak vás pozývam na program v pondelok, ktorý začne modlitbou večeradla o

1730, potom bude pokračovať sv. omšou o 1830 a po nej budeme zasväcovať našu farnosť -
v podstate obnovovať jej zasvätenie tu v kostole. Všetci ste srdečne pozvaní. 
Letné kántrové dni: Minulý týždeň boli letné kántrové dni, ale keďže som ich zabudol
vyhlásiť, tak si ich dáme v tomto týždni. Záväzný je 1 deň, ktorý si môžete vybrať v stredu,
piatok alebo v sobotu. Úmyslom týchto dní je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné
povolania. 
Prednáška o výchove detí: Všetci ste srdečne pozvaní na prednášku s názvom “Viac času,
menej peňazí”, ktorá je o výchove detí v praxi. Prednášateľom je Richard Vašečka a prednáška

sa uskutoční v Bazilike Narodenia Panny Márie na Severe, v stredu 7.6. o 1830. 
Pozvánka pre slobodných katolíkov: Katolícka zoznamka katRande.org pozýva slobodných
katolíkov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera na víkendovku katRande v Raji.
Bude sa konať 16. – 18. júna 2017 v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Duchovným
programom na tému Zostala nám nádej...? nás bude viesť P. Kristián OP.
Ponuka na predmanželské náuky: Komisia pre pastoráciu rodín ponúka predmanželské
náuky formou Kurzu prípravy na manželstvo pre snúbenecké páry z Košíc a okolia v mesiaci
jún 2017. Miesto: Dominikánske kultúrne centrum VERITAS, Dominikánske námestie, Košice.
Forma: kombinovaný (nedele a stredy) v mesiaci jún – od nedele 11.6. do stredy 28.6.2017 –
kurz bude prebiehať striedavo v nedele popoludní od 16.00 (2 témy kurzu) a v stredy večer

od 1800 (1 téma kurzu). Každý deň budú stretnutia končiť o 1930. Viac informácií o časoch
a kontakte nájdete na plagáte na nástenke. 
dvd z odpustu FPM: od nedele budú k dispozícii DVD so záznamom z nášho odpustu FPM.
Kto by mal záujem, môže si ich objednať. Cena za 2 dvd iba s videom je 5€, ak by ste k tomu
chceli aj DVD s fotografiami, tak cena za 3 dvd je 7€. Kto má záujem, zapíšte sa na zoznam v
sakristii a DVD sa dajú vyrobiť.
Rozpis lektorov:
Najsvätejšej Trojice: 8.00 hod. - p. Kavuličová, 10.00 hod. - J. demčák - d. Slivková, 18.30
hod. - rod. Ľ. Gazdu
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PPoNdELoKoNdELoK 05.06.201705.06.2017
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

(spomienka) 

Večeradlo s P. Máriou: 1730

Sv. omša: 1830 (K+T) 

Zasvätenie farnosti: 1915

uu ToRoKToRoK 06.06.201706.06.2017 Sv. omša: 630 (T+K)  

SS TREdATREdA 07.06.201707.06.2017 Sv. omša: 1830 (T) 

ŠŠ TvRToKTvRToK 08.06.201708.06.2017
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
(sviatok) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iAToKiAToK 09.06.201709.06.2017 Sv. omša: 1830 (K+T) mládežnícka

SS oboTAoboTA 10.06.201710.06.2017 Sv. omša: 1830 (T) 

NN EdEĽAEdEĽA 11.06.201711.06.2017

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (SLÁVNOSŤ)

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (T)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

LiTuRGicKýLiTuRGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 05.06.2017 05.06.2017 dodo 11.06.201711.06.2017

“Iba Duch môže pozdvihnúť našu dušu a vzniesť ju do výšin. Duch nás otvára pre Boha,
zväčšuje náš pohľad ako okuliare, ktoré zväčšujú predmety.” (sv. Ján Mária Vianney)


