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Chlieb deťom

Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. V tejto súvislosti sa ponúka na jazyk

ono pohŕdavé – Ty pohanský pes! Toto asi ale Pán nemyslel na adresu pokornej
kanaánčanky. Aj keď istá paralela sa mi tu javí ako zmysluplná - nie z pohľadu
povýšeneckého veriaceho človeka, ale zo spôsobu života bezbožníka, a to aj pokrsteného
bezbožníka - veď ak sa človek nechá usmerňovať len pudmi, vášňami, zmyslami, či nie je len
zviera? Čím sa vlastne odlišuje od zvyšku fauny? Kde je jeho dôstojnosť, božsko-kráľovská
hrdosť? V prípade niektorých takýchto ľudí aj prirovnanie ku psovi vyznieva nelichotivo skôr
pre psa. 
Pán nás nazýva deťmi a ponúka nám chlieb. Ako sa len stará o svojich, o tých, čo sa k Nemu
hlásia, čo sa priznávajú k Otcovi.

(Marcel Stanko)
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Cyklotúra
Sobota 8. 7. 2017 - pokračovanie

O 19:30 už po sprche a prezlečení

dostávame v spoločnej jedálni výborný
guľáš. Po ňom ešte malé prekvapenie.
Zákusok. Mňam. Veru, dobre padol.
Niektorí chlapci odišli s Ferom odložiť
bicykle do obrovskej garáže a urobiť malé
servisné práce. Tesne pred ôsmou večer
prichádza k nám na pešo z Levoče aj Martin
Stahorský. O 20:10 sme už všetci na izbách a
prichádzame za Paľom, aby sme mu trošku
spríjemnili jeho narodeninový deň, popriali
mu hlavne skoré uzdravenie a už žiadne
pády. Dnes nevysedávame dlho, lebo zajtra
skoro ráno vstávame. Čaká nás najdlhšia a
najnáročnejšia etapa tohtoročnej cyklotúry. 
Bilancia dnešného dňa. Prešli sme 109,22
kilometra s priemernou rýchlosťou 21,6
km/hodinu a s čistým časom na bicykli 5
hodín a 2 minúty.

Nedeľa 9. 7. 2017
Dnes je nedeľa. Človek si môže trošku dlhšie
pospať. Na druhej strane je tento deň
zasvätený Pánovi, a preto by sme mali vstať
oveľa, oveľa skôr, aby sme si tento deň čím
dlhšie užili. Tak je to aj v našom prípade. K
tomu sa pridružuje aj druhý hlavný dôvod.
Dnes, aj keď je nedeľa, nás čaká najdlhšia
trasa tohtoročnej cyklotúry.
6:35 máme svätú omšu v Bazilike minor na
levočskej hore. Iba MY. Aká to úžasná
milosť. Okrem našich prosieb a ďakovaní,
prednášame aj tie, ktoré sme priniesli so
sebou z našej farnosti. Po svätej omši ešte
foto pred bazilikou, potom raňajky a po nich
zasa klasika ako každé ráno na cyklotúre.
Balenie, nakladanie, kontrola výstroje,
vysielačiek, bicyklov... Tak už máme všetko.
Po spoločnej foto a veľkým ďakujem

sestričkám o 8:25 odchádzame. Smer Badín,
kňazský seminár za Banskou Bystricou. 
Prvú zastávku máme v dedine Hozelec pred
Popradom. Dopĺňame iba vodu, malý servis
ne jednej zadnej prehadzovačke a
natieranie opaľovacím krémom. Po
desiatich minútach o 9:50 odchádzame.
Prechádzame cez Poprad, Svit,
Mengusovce, a pred Tatranskou Štrbou o
11:00 stojíme pri Motoreste Sosna. Niekedy
to bol vychýrený motorest s 24 hodinovou
prevádzkou a skoro vždy, keď ste tam prišli
bolo plno. Neviem o nikom, kto by vyrážal z
východu  na západ a nezastavil sa na Sosne.
Teraz je diaľnica postavená tak, že obchádza
tento motorest, ktorý postupom času upadá
do zabudnutia. Z našich mladých už nikto
nevie o jeho zašlej sláve. Ležíme v parku
vedľa motorestu v tieni borovíc a dojedáme
všetko, čo nám nabalili naši domáci. S
chuťou jeme pizzovníky, sladké koláče z
kysnutého cesta a dievčatá nás ešte núkajú
krásnymi veľkými červenými jahodami. Po
štyridsiatich piatich minútach zdvíhame
svoje telá zo zeme a sadáme na bicykle. 
Pokračujeme dedinami Važec, Východná,
Hybe, Kráľová Lehota, ... Čaká nás horský
prechod Čertovica. O 13:10 si dávame malú
päť minútovú prestávku. Dopĺňame vody,
energetické tyčinky a vyrážame. Tu sa
začína postupne meniť terén a čím ďalej je
to viac a viac do kopca.  Mení sa aj fauna. Je
to naozaj krásny pohľad. Idem tade prvýkrát
a tak si to skutočne užívam. Krásne
majestátne hory. Pomedzine ukryté
skalnaté bralá a na vypasených zelených
lúkach pod horami sa sem tam objaví
osamelá drevenica. Nádhera. Ak by som
chcel tento horský prechod porovnať s
Braniskom, tak je oveľa, oveľa väčší, dlhší a
aj strmší. Z nášho pohľadu je to ako
obrátené Branisko. Najprv poriadne dlhé
stúpanie. Potom serpentíny. Tie sú oveľa
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väčšie ako na Branisku. Niektoré rameno má
kilometer a niektoré aj viac. Celý náš
pelotón sa podľa zdatnosti jednotlivých
členov cykloklubu rozdelil a rozťahal. Ja
idem ako posledný a monitorujem celú
situáciu. Na niektorých miestach
zastavujem a fotím si túto úžasnú Božiu
prírodu a výhľad z nej. Tesne pred vrcholom
zbieram lesné jahody a posilňujem nimi
posledných jazdcov. O 14:45 sme už všetci
na vrchole. Paráda.  Vonku na laviciach pred
Motorestom Čertovica dojedáme posledné
kúsky z obeda, dávame si čapované pivo
(kto môže +18) a dievčatá nám dopĺňajú
vodu do fliaš. Počas nášho sedenia sa pri
nás zastavili dvaja chlapi na motorkách
Harley Davidson. Dadka ako veľká
milovníčka motoriek neodolala a išla sa
sfotiť s chlapcami, ale hlavne s ich
motorkami a na jednu si aj sadla. Jej výraz
tváre by sa dal prečítať slovami: „To hej! To
je paráda! Juj! Najradšej by som ju hneď
naštartovala a povozila sa!“ 
Všetko sa raz musí skončiť. Tak aj my
končíme s oddychovaním a ideme na tú
príjemnejšiu časť dnešnej cyklotúry.
Niekoľko kilometrový zjazd dole Čertovicou.
15:10 nasadáme na bicykle a vyrážame.
15:35 sme už všetci dole po zjazde. To bola
paráda. Chlapci sa chvália, ktorý koľko mal
maximálnu rýchlosť. Boli tam aj takí, ktorí
išli skoro 90 km/hod. Naša jediná cyklistka
Aďa mala maximálku pri zjazde 82 km/ hod.
Fero s úsmevom na perách povedal: „My čo
sme už ženatý a máme aj záväzky, nám stačí
ísť aj sedemdesiat.“ Ja som iba dodal: „A
nám dedom stačí aj šesťdesiat.“ S chutí sme
sa všetci zasmiali a po malej prestávke
pokračujeme ďalej. 
O 16:30 stojíme na parkovisku pred Banskou
Bystricou a nastavujeme navigáciu na
prejazd cez mesto smerom na Badín. S
parkoviska máme krásny výhľad na hrad

Slovenská Ľupča. Po desiatich minútach
odchádzame. Čaká nás neľahký prejazd
mestom Banská Bystrica. Je tam niekoľko
jazdných pruhov. Oddelené sú iba
betónovými zátarasami. Vďaka Ferovi sme
bez blúdenia a problémov prešli mestom a
už nás čaká iba cieľ našej cesty – kňazský
seminár v Badíne. Ideme ďalej po ceste a už
vidíme z diaľky náš dnešný cieľ. Medzi nami
a cieľom je iba lán poľa predelený
rýchlostnou cestou vedúcou do Zvolena.
Nám ale navigácia ukazuje, že máme ísť
ďalej. Trošku nedôverčivo, či sme náhodou
nemali niekde odbočiť, alebo ísť inou
cestou, pokračujeme ďalej. Konečne máme
pred sebou odbočku doľava s modrou
smerovou tabuľou „Badín 1 km“. Ideme
stále hore kopcom. Mostom prechádzame
ponad rýchlostnú cestu a za chvíľu  konečne
vchádzame do Badína. Ešte trochu hore
kopcom a o 17:50 prichádzame na dvor
Kňazského seminára sv. Františka
Xaverského. Tu už nás čakajú mladí
seminaristi. Ukazujú nám miesto, kde si
zložíme bicykle, telocvičňu a jednu triedu
kde budeme spať, sprchy a práčovňu, kde sú
dve práčky. A nakoniec vec veľmi dôležitá –
jedáleň. Miesto, kde budeme jesť dnes
večeru a zajtra raňajky. Postupne ideme do
sprchy a veci do práčky dávame na jednu
kopu. Keď sú už všetky o. Marek aj s
rehoľnou sestričkou ich odniesli dole do
práčovne. My oblečení všetci v rovnakých
zelených tričkách, na ktorých máme vzadu
nápis „Tour Lady of Fatima 2017, 100 years.
Pod nápisom je mapa Slovenska s
vyznačením našej trasy a pod ňou je na ľavo
obraz blahoslavenej Zdenky Shelingovej, v
strede nápis Cykloklub FPM a na pravej
strane obraz Fatimskej Panny Márie.

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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Príbeh zázrakov
Po lesnom chodníčku kráčali traja ľudia.

Prvý z nich bol múdry muž, o ktorom sa
hovorilo, že má moc konať zázraky. Kúsok za
ním kráčal mocný a bohatý miestny statkár
a ako posledný šiel mladík, ktorý sa učil u
múdreho muža. Počúval ich rozhovor.
Statkár: „V dedine mi povedali, že si veľmi
mocný a že vieš dokonca konať zázraky.“
Starec: „Som starý a unavený. Ako by som
mohol konať zázraky.“
Statkár: „No ja som počul, že liečiš chorých,
slepcom navraciaš zrak a bláznom rozum.
To dokáže len veľmi mocný človek.“
Starec: „To máš na mysli? Sám si povedal, že
takéto zázraky môže robiť len niekto veľmi
mocný a nie starec ako ja. Zázraky robí Boh.
Ja ho len prosím, aby dal svoju milosť
chorému alebo slepému. To môže robiť
každý s dostatočnou  vierou v Boha.“
Starec: „Vyšlo dnes slnko ako každé ráno?“
Statkár: „Áno, iste.“
Starec: „Tak to je zázrak – zázrak svetla.“
Statkár: „Ale ja chcem vidieť skutočný
zázrak, napríklad, ako sa zatmie slnko alebo
zo skaly vytryskne voda. Pozri, pri ceste leží
zranený zajac. Dotkni sa jeho rany a zaceľ
ju.“
Starec: „Chceš skutočný zázrak? Nie je to len
pár dní, čo tvoja žena porodila dieťa?“
Statkár: Áno, je to chlapec, môj
prvorodený.“
Starec: „Tak to je druhý zázrak – zázrak
života.“

Statkár: „Múdry muž, ty mi nerozumieš.
Chcem vidieť skutočný zázrak.“
Starec: „Nie je teraz obdobie žatvy?
Nerastie azda obilie a tráva tam, kde bola
nedávno len suchá zem?“
Statkár: „Áno, ako každý rok.“
Starec: „Tak to je tretí zázrak.“
Statkár: „Asi som sa nevyjadril správne.
Chcem...“
Starec mu skočil do reči. „Vyjadril si sa
výborne a ja som pre teba urobil, čo som
mohol. Ak to nie je to čo hľadáš, je mi ľúto,
že som ťa sklamal. Ako som povedal, urobil
som pre to všetko.“
Nato mocný statkár sklamane odišiel,
pretože nenašiel, čo hľadal. Múdry muž a
jeho žiak sa na ceste zastavili.
Keď sa statkár vzdialil a nemohol vidieť, čo tí
dvaja robia, priblížil sa starec k okraju cesty,
vzal do ruky zajaca, dýchol naň a jeho rany
sa zahojili. Mladíka to vyviedlo z miery.
Mladík: „Majster, každý deň som svedkom
takýchto zázrakov. Prečo si tomu mužovi
nedoprial jeden z nich? A prečo si to urobil
teraz, keď ťa nemohol vidieť?“
Starec: „Ten muž nehľadal zázrak, ale
senzáciu. Predviedol som mu tri zázraky, no
on ich nebol schopný vidieť. Kto sa chce stať
kráľom, musí byť najskôr princom, kto sa
chce stať majstrom, musí byť najskôr
žiakom. Nemôžeš žiadať veľké zázraky, ak si
sa nenaučil vážiť si tie malé, každodenné.
Len čo sa naučíš poznávať Boha vo všetkých
malých veciach, ktoré sa v tvojom živote
dejú, pochopíš, že nepotrebuješ viac
zázrakov ako tie, ktoré ti Boh každý deň
dáva, aj keď si o ne neprosil.“

Môj život je plný zázrakov. Ja sám som
schopný konať zázraky – diela nádherné vo
svojej každodennosti...

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: José Carlos Bermejo: Príbehy na uzdravenie duše
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PÚTE,  ODPUSTY,  HODY,
HOSCINY...

Sú v plnom nasadení, tešia sa im tak deti,

mladí aj skôr narodení. Vzdialenejšie sú
samozrejme spojené s väčšou námahou aj
finančnou, ale všestranná obeta prináša
vždy patričné ovocie. Kam až  siahajú korene
putovania? Biblický príbeh o putovaní
nazaretskej rodiny do Jeruzalema
rozpracoval Jozef Ratzinger  - emetitný
pápež Benedikt XVI.  vo svojej knihe Ježiš
Nazaretský. Podrobnejšie opisuje okolnosti
a udalosti okolo židovských zvykov a
sviatkov, keď každá židovská rodina musela
podľa predpisu raz ročne navštíviť
Jeruzalemský chrám. Dvanásťročný  Ježiš sa
pri putovaní pridal k vrstovníkom, rodičia
mu dôverovali, ale keď ho nenašli doma,  išli
ho hľadať. Je to dobrá príručka pre nás
rodičov, či vieme kde sú naše deti po
večeroch a či ich hľadáme, keď nie sú načas
doma!  U nás na Slovensku sa  ľudová
zbožnosť prenáša tradíciou z pokolenia na
pokolenie, čo je dobrým znamením aj podľa
slov nebohého kňaza, profesora Ladislava
Hanusa, ktorý sa o tradícií vyjadruje veľmi
odborne vo svojej  knihe Rozhľadenie eseje:
„Hľadanie tradície a nadväzovanie na ňu je
prazdravý inštinkt národný, znamená vždy
celoživotné spamätanie sa a mocný nápor
dopredu, znamená snahu po ontologickej
celistvosti životnej, k čomu tradícia privádza
a zaväzuje. Vymaňovanie sa z tejto
celistvosti, racionalistické, materialistické
alebo rasistické, je vždy vyplytvaním
národných rezerv na fantomy.
Nebezpečenstvo beztradičnosti je najväčším
nebezpečenstvom pre národ i náboženstvo.
Odníma sa tu právo bytia. Vzchádza nám

poznanie, že hlavným zákonom tradície je
duch zakorenený v náboženstve a pestovaní
tejto duchovnosti. Nikdy však nehovoríme o
náboženstve abstraktom, ale konkrétnom,
historickom. Na mysli máme náboženstvo
zjavené, kresťanstvo, ako duchovný základ
našej národnej tradície. Pravdaže, nosné je
iba náboženstvo žité. Vonkajší formalizmus
je začiatkom vyschýňania tradičných
prameňov. Tradícia sa utvára usadzovaním
všetkých životných prejavov, najmä
prejavov duchovných, ktoré svojou
podstatou pretrvávajú čas a stávajú sa
hodnotami trvalými.“
Žijeme aktuálnymi udalosťami osláv
storočnice Fatimy a  prinášanie obety aj
formou putovania je teda na mieste.
Nepriazeň počasia, nepohodlnosť v
dopravnom prostriedku, ťažkosti rôzneho
druhu môžeme prinášať ako obetu na
nejaký konkrétny úmysel.  Panna Mária však
najviac požaduje, aby sme mysleli na
hriešnikov:
„Ó môj Bože, verím v Teba, dúfam v Teba a
milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých,
ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti a
nedúfajú v Teba. Najsvätejšia Trojica, Otec,
Syn a Duch Svätý, s hĺbokou úctou sa Ti
klaniam a obetujem Ti najsvätejšie Telo, krv,
dušu i božstvo nášho Pána Ježiša Krista
prítomného vo všetkých svätostánkoch
sveta. Prosím Ťa obráť úbohých hriešnikov,
pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho
Srdca a na orodovanie Nepoškrvneného
Srdca Panny Márie. Amen.“

(Jozefína Gajdovčíková)

Zdroj: Ladislav Hanus: Rozhľadenie essaye, Trnava SSV,
1943
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Medzi kandidátov na hostiteľa SDM v
roku 2022 sa zaradila metropola Čiech 

Česká republika 12. augusta (RV) Medzi

kandidátov na hostiteľa ďalších Svetových
dní mládeže, ktoré budú nasledovať po
Paname 2019, sa zaradila česká metropola. 
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v
mene Českej biskupskej konferencie
prejavil ochotu prijať mladých celého sveta
v roku 2022 a potvrdil to aj Svätej stolici.
Ako pre Vatikánsky rozhlas uviedol vedúci
Sekcie pre mládež pri Českej biskupskej
konferencii Jan Balík, biskupi našli podporu
pre túto myšlienku aj u prezidenta,
predstaviteľov vlády a magistrátu. 
Českí hostitelia by podľa jeho slov pri
zabezpečení podujatia pozvali do
usporiadateľskej spolupráce aj okolité
národy. 
Praha už má s podobnými veľkými
podujatiami skúsenosť, keď úspešne hostila

Európske stretnutie mladých Taizé v roku
1990.

Združenie sv. Petra a Pavla prispelo na
ubytovanie utečencov vo Vatikáne  

Rím 11. augusta (RV) Dobročinné

združenie sv. Petra a Pavla podporilo
finančnou zbierkou projekt zameraný na
pomoc utečencom. Organizácia, ktorej
členmi sú katolíci žijúci a pôsobiaci v Ríme,
každý rok organizuje charitatívnu večeru.
Finančné príspevky počas nej vyzbierané
odovzdáva pápežskému almužníkovi
arcibiskupovi Konradovi Krajewskému.
Tento rok sa peniaze použili na
zabezpečenie dôstojného ubytovania
rodinám sýrskych vojnových utečencov, a
to priamo vo Vatikáne. Združenie sv. Petra a
Pavla takto odpovedalo na výzvu pápeža
Františka k solidarite s utečencami, ktorú
predniesol počas svojej historickej cesty na
grécky ostrov Lesbos. Rímske združenie sv.
Petra a Pavla, ktoré má dnes už vyše 70-
ročnú tradíciu, malo od svojich počiatkov
inšpiráciu v charizme sv. Vincenta.

(dodala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Iz 56, 1. 6-7
Žalm: Ž 67, 2-3. 5. 6+8
Refrén: Velebte Pána, všetky národy.
2. čítanie: Rim 11, 13-15. 29-32
Evanjelium: Mt 15, 21-28
Krátke zamyslenie na evanjelium: Obvykle sa ľudia pri
čítaní dnešného evanjelia pozastavujú nad podivným
prístupom Ježiša, pretože koná ako človek tvrdého srdca. A skutočne to tak naoko vyzerá!
Prečo? Pretože pred chvíľou apoštoli počuli argumentáciu farizejov a tvrdé odsúdenie
nedodržiavania Zákona (Tóry). Nikde ani stopy po milosrdenstve, pochopení… Tak
čiernobiely Boží zákon nie je. Na rozprávaní o pokornej cudzinke je to zrejmé. Príbeh je
veľmi aktuálny i dnes, pretože sa v našej zemi a v Európe stretávame s cudzincami, ktorých
ľahko odsudzujeme. Ježiš nechváli ľahostajnosť či hlúposť. Ale poukazuje na tvrdé srdce,
ktoré sa nevie zľutovať. Žiadny predpis o morálke či liturgii nesmie obchádzať zmysel normy
a chápanie širšieho kontextu, pre ktorý norma vznikla. (podľa www.vira.cz)
Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň žaltára
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 27.8.-2.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.   

Poďakovanie: Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu augustovej pútnickej
slávnosti v nedeľu 13. augusta, zvlášť animátorom detského letného tábora. Ste ozdobou a
nádejou farnosti.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na dostavbu nášho kostola a pastoračného centra.
Pán Boh zaplať za milodary. 

Rozpis lektorov:
21. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – rod. Dzurovčinova; 10.00 hod. - rod.
Mudrákova.

Predmanželské ohlášky:
1. Martin Gerak, rím.kat., syn rodičov Alberta a Boženy rod. Vaokovej, bývajúci v Čemernom
a Danka Tkáčová, gr.kat.,dcéra rodičov Gustáva a Márie rod. Baranskej, bývajúca v
Čemernom, ohlasujú sa 3. krát.
2. Matej Bača, rím.kat., syn rodičov Miroslava a Márie rod. Krausovej, bývajúci v Čemernom
a Darina Michalovová, rím.kat., dcéra rodičov Mariána a Dariny rod. Klembárovej, bývajúca
v Čemernom, ohlasujú sa 2. krát.
3. Valter Sestrienka, rím.kat., syn rodičov Valtera a Jany rod. Jackovej, bývajúci v Čemernom
a Lenka Mattová, rím.kat., dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Smolejovej, bývajúca v Poši,
ohlasujú sa 1. a 2. krát. 
4. Ing. Tibor Veselý, syn rodičov +MUDr. Tibora a MUDr. Eleonóry rod. Smolkovej, bývajúci v
Plaveckom Mikuláši a Mária Gajdovčíková, dcéra Pavla a Jozefíny rod. Jurčišinovej
bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 1. krát.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.



VYDÁVa

Združenie veriacich PRo NoBiS Čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; 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 21.08.201721.08.2017
Sv. Pia X., pápeža (spomienka)

uu toRoKtoRoK 22.08.201722.08.2017
Panny Márie Kráľovnej (spomienka) 

SS tREDatREDa 23.08.201723.08.2017
Sv. Ruženy Limskej, panny
(ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Michal a Mária Gonosoví

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 24.08.201724.08.2017
Sv. Bartolomeja, apoštola
(sviatok) 

Sv. omša: 1830 +Mikuláš Sabol

PP iatoKiatoK 25.08.201725.08.2017
Sv. Ľudovíta (ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Igor Bankovič

SS oBotaoBota 26.08.201726.08.2017 Sv. omša (Jaa): 1830 + Michal Bundzák  

NN EDEľaEDEľa 27.08.201727.08.2017

21. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 + Mária Bindasová (1. výročie)

Sv. omša: 1000 ZBP Mária, 75 rokov

Sv. ruženec: 1430

lituRgicKýlituRgicKý PRogRaMPRogRaM oDoD 21.08.2017 21.08.2017 DoDo 27.08.201727.08.2017

“Zo všetkého najmúdrejšie je nechcieť byť príliš múdry. ” (Victor E. Frankl)


