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Novodobí kandidáti na svätosť

Aj keď to zdanlivo vyzerá tak, že svätcami v Katolíckej cirkvi sa stávajú len veľkí hrdinovia

z dávnej minulosti, nie je to tak. V posledných rokoch stúpa počet procesov blahorečení
obyčajných veriacich, ktorí ukázali svoje hrdinstvo vo vernom prežívaní svojej viery v
každodennosti.
Angelica Tiraboschi zomrela na rakovinu ako devätnásťročná v auguste 2015 a už sa v
Cirkvi zbierajú svedectvá pre otvorenie procesu blahorečenia. Jej príbeh je pritom veľmi
jednoduchý. Na prahu dospelosti sa dozvedela zdrvujúcu diagnózu, rakovinu prsníka, s
ktorou bojovala štrnásť mesiacov, až kým sa nerozšírila aj na mozog. Angelica zanechala po
sebe množstvo textov a sms správ, ktoré písala počas choroby svojim blízkym. V jej
zápisníku našli prepísanú jej obľúbenú myšlienku. „Lebo nemôžeme zmeniť smer vetra, ale
môžeme nastaviť plachty tak, aby sme dosiahli svoj cieľ v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“
Ďalším „svätým“ obyčajnej každodennosti je aj tínedžer, počítačový génius Carlo Acutis.
Narodil sa v Londýne v roku 1991, kde sa rodičia presťahovali kvôli práci, avšak neskôr
vyrastal v talianskom Miláne, odkiaľ rodina pochádza. Vytváral webové stránky, strihal
krátke videá, vytváral vlastné programy a algoritmy. Čo ho odlišovalo od jeho rovesníkov,
bol osobný vzťah s Ježišom, prežíva s ním intenzívne všetky udalosti svojho života. Vytvoril
virtuálnu výstavu eucharistických zázrakov, ktorá putovala po desiatke tisícok amerických
farností. Internet vnímal ako nástroj novej evanjelizácie. Carlo zomrel vo veku pätnástich
rokov 12. októbra 2006 na následky akútnej náhlej leukémie. Po jeho smrti ľudia rodičom
hlásia množstvo konverzií na príhovor ich syna. Cirkev dnes Carla Acutisa nazýva
moderným svätcom a budúcim patrónom sveta internetu. „Naša méta by mala byť
večnosť, nie koniec. Večnosť je naším domovom. Od nepamäti sme v nebi očakávaní,“ píše
Carlo o svojom cieli.
Tak je to. Svätosť je každodenná. Teda, môže takou byť.

(prevzaté z Postoj.sk)

(Marcel Stanko)



st
ra

n
a 

2

Niekedy počujeme strašidelné príbehy o

ľuďoch posadnutých démonmi a zlými
duchmi. Filmoví tvorcovia sa o túto tému
obzvlášť zaujímajú. V ich filmoch vidíme
veľa špeciálnych efektov, keď kňaz vyháňa
démonov a posadnutá osoba robí zvláštne,
dramatické gestá. Tak ako sa to často pri
filmoch stáva, skutočný život je iný. Démoni
sú anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu. Ich
vládcom je diabol. Vo Sv. písme vyháňa Ježiš
zlých duchov pri viacerých príležitostiach.
Svojím učeníkom dal moc robiť to isté. Raz
nedokázali Ježišovi učeníci vyhnať zlého
ducha a musel to Ježiš urobiť sám. Povedal:
„Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba
modlitbou a pôstom.“ Mt 9,29 Hriešnik
alebo posadnutý? Každý pozná hriech. Byť
posadnutý démonmi je však niečo úplne
iné. Diabol nás pokúša na hriech tak, že
niečo zlé obalí do dobrého šatu.
Neznamená to však, že sa nás zmocní. Keď
sme v pokušení, môžeme sa slobodne
rozhodnúť zhrešiť alebo s pevnou vôľou sa
hriechu vyhnúť. A keď zhrešíme, môžeme sa
opäť slobodne obrátiť k Bohu. Osoba
posadnutá démonmi však stratila svoju vôľu
a nemôže sa kontrolovať. Exorcista.
Skutočné posadnutia sú neobvyklé. Často

však existuje lekárske alebo psychologické
vysvetlenie symptómov, ktoré sa spájajú s
posadnutím zlými duchmi. Iba ak takéto
vysvetlenie neexistuje, môže kňaz, ktorého
určil biskup, vyhnať démonov. Tento kňaz, v
súlade s tradíciou apoštolov, ktorým dal
Ježiš moc vyháňať diablov, absolvoval
špeciálne školenie na vykonávanie
exorcizmu. Exorcizmus je špecifická
modlitba určená na vyhnanie démonov,
oslobodenie ľudí z posadnutia diablom a
obnovenie ich slobody. Než exorcista začne
s touto modlitbou, vykoná spolu s lekármi a
psychiatrami rozsiahle vyšetrovanie, aby
určil, či je osoba skutočne posadnutá.
Exorcizmus je sväteninou. V jednoduchej
forme sa exorcizmus vykonáva pri každom
krste, v mene Cirkvi sa kňaz alebo diakon
modlí, aby pokrstená osoba „bola chránená
proti vplyvu zlého ducha a vymanená z jeho
moci“. Tento typ exorcizmu sa veľmi líši od
toho, ktorý sa vykonáva pri vyháňaní diabla.
Znakom, že diabol riadi správanie človeka, je
napríklad schopnosť rozprávať zvláštnymi
jazykmi a neprirodzenými hlasmi,
nevysvetliteľný pohyb predmetov a
prítomnosť odporného zápachu. Obrana
proti diablovi. Najlepšou obranou proti
silám diabla je poslušnosť voči Bohu a

Posadnutie diablom je neobvyklé, ale skutočné. Ak nejestvuje lekárske vysvetlenie,
exorcista môže vyhnať diabla modlitbou.  

Je exorcizmus na vyháňanie zlých duchov skutočný? 
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1. čítanie: : Ex 22, 20-26
Ž: 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab
Refrén: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
2. čítanie: 1 Sol 1, 5c-10
Evanjelium: Mt 22, 34-40

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Otázka znalca Zákona (Tóry) o najdôležitejšom z
prikázaní predpokladá odbornú diskusiu. Dá sa
na to azda odpovedať jednoducho? Predstavme si, čo by sme odpovedali my dnes na
otázku o najdôležitejšom zákone krajiny, keď naša zbierka zákonov obsahuje desaťtisíce
predpisov, ktoré mnohonásobne prekračujú počet predpisov Tóry. Ale ani vtedy nebolo
jednoznačné, ktorý predpis má prednosť a ktorý možno splniť až na druhom mieste. Preto
boli potrební, podobne ako dnes, znalci – právnici. Ježiš sa ale vyhne zdĺhavej diskusii o
jednotlivých príkazoch a zákazoch. Vidí s nadhľadom to podstatné. I vo viere je treba
rozlišovať detaily od podstatného. Pretože lipnutie na maličkostiach môže celkom zatemniť
zmysel našej viery a jej praxe! Nejde tu o nič menej než o Boha a možnosť spojiť s ním svoj
život. Dnes už poznáme Kristovu odpoveď a tak ľahko preskočíme obsah slov s tým, že je to
predsa samozrejmé. „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou
dušou a celou svojou mysľou!“ je prvé a najväčšie prikázanie. Sú ale tieto slová u nás na
prvej priečke v rebríčku hodnôt?

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára

modlitba. Boh je oveľa mocnejší ako diabol
Preto nemáme dôvod báť sa diabla. Vždy,
keď pocítime pokušenie alebo nejaký
strach, je najlepšie začať sa modliť a
opakovať meno Ježiš. Sväteniny ako
ruženec, kríž alebo svätená voda nám
pomôžu modliť sa s vierou: tak dávame

Bohu možnosť byť s nami a ochrániť nás.
Môžeme sa tiež modliť k archanjelovi
Michalovi, ktorý porazil diabla a vyhnal ho z
neba spolu s ďalšími démonmi, ktorí sa
vzbúrili proti Bohu. Najdôležitejšie je byť v
Božej blízkosti a úplne mu dôverovať. 

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Sviečka za nenarodené deti

Každoročne sa 2. novembra koná akcia s názvom „Sviečka za nenarodené deti“, ktorú

organizuje Fórum života. Jej cieľom je, aby si ľudia okrem svojich blízkych zosnulých
spomenuli aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate, či už prirodzenom alebo
umelom. K tejto akcii sa môžete pripojiť zapálením sviečky v oknách svojich domovov vo
večerných hodinách 2. novembra. Sviečky si môžete vyzdvihnúť za 1€ v sakristii. Svojím
príspevkom podporujete aktivity Fóra života v činnosti pre podporu života.
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Cyklotúra

Streda 12. 7. 2017 - pokračovanie

Chlapci rozprávajú, že tým pádom je celá

bazilika vlhká, čo je aj poriadne vidno na
múroch v chodbe baziliky. Otec Ondrej
pokračuje:
„Túto vlhkosť zapríčinili komunisti.
Potrebovali pivnice ako sklady a tak ich
vybetónovali. Tým zabránili prirodzenému
úniku vlhkosti. Páter Matej Vépy vybudoval
tieto pivnice nie ako úžitkový priestor, ale na
to, aby sa v nich sústreďovala relatívna
vlhkosť a dômyselnými odvetrávajúcimi
systémami bola odvádzaná von. Tým pádom,
že sa pivnice zabetónovali sa z relatívnej
vlhkosti stala vzlínavá, ktorá sa tiahne
murivom hore cez všetky prekážky. Od
Barbarskej noci v roku 1951 tu bola armáda,
ktorá tam mala posádku pohraničnej stráže,
neskôr direkciu vojenských lesov a nakoniec
útvar pre výkon civilnej služby až do roku
1992, kedy armáda definitívne odchádza.“
Chlapci sa pýtajú, či tu boli Paulíni po celý
čas.
„Paulíni z tohto miesta odchádzajú v roku
1786 na základe dekrétu cisára Jozefa II.,
ktorý zrušil všetky žobravé a kontemplatívne
rehole v Uhorsku. Časť Paulínov odchádza do
Poľska a druhá do Portugalska a o správu
šaštínskej baziliky sa stará diecézny klérus až
do roku 1923. Vtedy prichádzajú na toto
miesto saleziáni a otvárajú tu nižší seminár.
Ich činnosť bola prerušená v roku 1950 a
obnovená až po odchode armády z tohto
priestoru v roku 1992.  Saleziáni tu spravovali
chlapčenské internátne gymnázium, ktoré
ukončilo svoju činnosť v roku 2007 a vtedy sa
naspäť po 221 rokoch vracajú na toto miesto
Paulíni.“
Potom nastala malá diskusná debata, než
sme sa presunuli do iných priestorov a tak

nám ešte o. Ondrej porozprával o ich orgáne:
„Orgán - tá stredná časť, kde je na vrchu kráľ
Dávid, pochádza z roku 1761. Slováci žijúci vo
Viedni urobili zbierku ešte počas druhej
svetovej vojny na rozvoj orgánu a v marci
roku 1950 začali stavať. V lete roku 1951 po
Barbarskej noci sa hranice definitívne
zatvorili, a tak ostal orgán nedokončený.
Podľa projektu malo byť veľa súčiastok
dovážaných z Nemecka a tak ich potom
dorobili doslova iba na kolene v Ostrave.
Orgán nikdy v plnej kráse nehral (údajne vraj
fungoval iba štyri dni).
Má 5 manuálov,  120 registrov a 5500 píšťal.
V sakrálnych objektoch u nás je to najväčší
orgán. Na Slovensku sú ešte dva väčšie. Prvý
v Slovenskej filharmónii a druhý v Koncertnej
sále Slovenského rozhlasu. V súčasnosti sa
postupne podľa finančných možností
rekonštruuje orgán, ale skôr sú to iba také
servisné zásahy, lebo priority pre baziliku sú
trochu iné. Teraz funguje 98 registrov.“
My vychádzame dvermi na bočnú chodbu,
ale pred tým vám ešte niečo napíšem o
výzdobe baziliky zachytenej mojim
fotoaparátom. 
Bazilika je architektúrou podobná našej
bazilike na severe. Je to jednoloďová stavba,
ktorá má po pravej strane chodbu a na ľavej
strane bočný vchod (na severe je to presne
naopak). Vo všetkých bočných kaplnkách je
nad oltárom obrovský obraz. Na pravej
strane približne v strede je kazateľnica. Na
strope sú nádherné maľby. Ornamenty, rámy
okolo malieb, výzdoba hlavných pilierov sú
až na malé rozdiely také isté ako v bazilike na
severe. Nad orgánom je maľba anjelov ako
orchester. Anjeli hrajú na trúbkach,
violončele, husliach. Riadi ich najmenší anjel
a nad tým všetkým ako keby ochranná ruka
je svätá trojica. Druhá maľba znázorňuje
Pannu Máriu v nebi, ktorá v spoločenstve
anjelov vyzdvihuje Ježišov kalich krvi a
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poukazuje na Písmo sväté. Anjeli dookola
majú pohľad uprený na kalich a písmo. Tretia
maľba znázorňuje anjelov, ktorý vynášajú do
neba kríž, symbol našej spásy. Štvrtá maľba
znázorňuje anjelov, ktorí s radosťou držia
obraz Ježišovej tváre na šatke (Veronikina
šatka). Posledná maľba, ktorá je nad
oltárom, znázorňuje Boha  ako nekonečné
svetlo v prítomnosti anjelov. Všetkých päť
stropných malieb znázorňuje iba jedno. Ak
dvihneš hlavu hore, nezabudni, že tvoja vlasť
je v nebi. Všetky stropné maľby a fresky na
strope a nad bočnými oltármi namaľoval
Jean Joseph Chamant v roku 1757. 
Tak a teraz vychádzam na chodbu. Je
priestranná, široká a po ľavej strane smerom
von, je v každom výklenku stará spovednica.
Na otázku pre otca Ondreja, či sa ešte tieto
spovednice používajú, odpovedal, že už nie.
Ani pri veľkých sviatkoch. Sú tu už iba na
pamiatku. Na stene vedľa spovedníc je

umiestnená obrazová krížová cesta, ktorá do
roku 1943 zdobila interiér baziliky. Vtedy
darovali bazilike Slováci žijúci vo Viedni
plastickú krížovú cestu. Na druhej stene,
ktorá je spoločná s bazilikou sú umiestnené
obrazy s historickými fotografiami, kópiami
historických dokumentov a textami, o
ktorých vám teraz bližšie napíšem. 
Začnem postupne. Nad vchodom do sakristie
visí kríž a na ňom čierny Ježiš. Prečo čierny,
to nám nevedel vysvetliť ani otec Ondrej. Na
pravej strane steny je zamurovaný epitaf
Imricha Cobora (o ňom neskôr).  Obrazy sú
chronologicky usporiadané podľa rokov. Od
vstupu na chodbu až po bočný vchod do
baziliky. Začínam prvým, ktorý hovorí o
rokoch 1564 – 1731. Informácie z obrazov
doplním informáciami od otca Ondreja a
niečo aj z internetu, aby som vám poskytol,
čím najširší obraz o našej národnej baziliky. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)

Úplné odpustky pre duše v očistci

Možno ich získať v nasledujúcich dňoch pri splnení troch zvyčajných podmienok (sv.

spoveď – stačí jedna v čase blízkom k odpustkovému skutku, sv. prijímanie – v deň konania
odpustkového skutku, modlitba na úmysel Sv. Otca – pri každom odpustkovom skutku;
treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu):
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11) nábožne navštívi
kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v
Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
2. Veriaci, ktorý raz denne od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou
sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky dušiam v očistci. Je potrebné splniť aj ďalšie
podmienky okrem sv. spovede, ktorá platí na všetky.
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Katolícka charita spúšťa novú kampaň “Láskou proti
extrémizmu” 

Bratislava 24. októbra (TK KBS) Rasizmus,

antisemitizmus, strach zo všetkého nového či túžba po
okamžitých riešeniach. Tieto a mnohé ďalšie

charakteristiky dnes opätovne nahrávajú rastúcej popularite extrémizmu - ideológii
postavenej na nenávisti. Nie sú však riešením spoločenského napätia, ale jeho priamym
zosilnením. Slovenská katolícka charita sa preto rozhodla spustiť kampaň s názvom
„Láskou proti extrémizmu,“ ktorej hlavné posolstvo „Pretože extrémna môže byť láska, nie
nenávisť,“ má jasne odsúdiť ideológiu, ktorá sa čoraz silnejšie šíri spoločnosťou na
Slovensku. 
„Tento rok je to už 90 rokov, čo sa v Slovenskej katolíckej charite jasne držíme hesla -
„blízko pri človeku.“ Usilujeme sa pomáhať všetkým ľuďom v núdzi bez rozdielu rasy,
vierovyznania či politickej orientácie. So znepokojením sledujeme nárast napätia,
radikálnych riešení a nevôle k istým spoločenským skupinám, a to primárne zo strany
mladých ľudí,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman. Práve
mladí ľudia sú cieľovou skupinou kampane „Láskou proti extrémizmu,“ ktorá sa aktívne šíri
sociálnou sieťou Facebook. „Hlavným cieľom je motivovať mladých k solidarite. Spolu s
pápežom Františkom tvrdíme, že jediným prípustným extrémizmom je extrémizmus lásky
k blížnemu,“ vysvetľuje Hulman. 
Samotné slovo charita pochádza z latinského „caritas,“ čo značí empatickú lásku, ktorá
rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. Za kľúčovú hodnotu považuje Slovenská
katolícka charita ľudskosť, záujem o človeka a jeho potreby. Pretože extrémna môže byť
láska, nie nenávisť. Viac informácií je možné nájsť na facebookovej stránke Láskou proti
extrémizmu.

KBS prináša preklad posolstva pápeža k Svetovému dňu migrantov 

Bratislava 25. októbra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej

internetovej stránke www.kbs.sk posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu
migrantov a utečencov, ktorý si pripomenieme 14. januára 2018. Má tému “Prijať, chrániť,
podporovať a integrovať migrantov a utečencov“
“Každý cudzinec, ktorý klope na naše dvere, predstavuje príležitosť stretnúť sa s Ježišom
Kristom, ktorý sa stotožnil s prijatým alebo odmietnutým pocestným v akejkoľvek dobe
(porov. Mt 25, 35.43). Materskej starostlivosti Cirkvi Pán zveruje každú ľudskú bytosť, ktorá
bola prinútená opustiť svoju vlasť a hľadať lepšiu budúcnosť.1 Táto starostlivosť sa má
konkrétne prejavovať v každej etape migračnej skúsenosti: od vydania sa na cestu, cez
príchod do novej krajiny, až po návrat do vlasti. Túto veľkú zodpovednosť chce Cirkev niesť
spolu so všetkými veriacimi a ostatnými ľuďmi dobrej vôle, ktorí sú –  každý podľa svojich
možností  –  povolaní veľkodušne, pohotovo, múdro a predvídavo odpovedať na mnohé
výzvy súčasnej migrácie,” prihovára sa v posolstve Svätý Otec František. 

(dodala Anna Sabolová ml.)



vv čASEčASE OdOd 30.10.2017 30.10.2017 dOdO 05.11.201705.11.2017
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 5.11.-11.11. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Sabolová.   

Nácvik zboru: V sobotu 4.11. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.
Spovedanie: Počas nasledujúceho týždňa budem spovedať len pred sv. omšami v pondelok,
štvrtok a piatok.

Spovedanie chorých: Chorých budem navštevovať na 1. piatok v mesiaci 3.11. od 800. Ak sú
nejaké zmeny oproti minulému mesiacu, dajte, prosím, vedieť v skaristii.

1. november: V tento deň po pobožnosti na našom cintoríne (1400) budem požehnávať nové
náhrobné kamene-pomníky vašich blízkych. Nahláste ich prosím v sakristii. 
2. novembera: Budeme sláviť Spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omšu s týmto

úmyslom budem sláviť o 800 v starom kostole. Podvečer bude sv. omša o 1800 v novom
kostole a bude obetovaná za tých zosnulých, ktorých mená napíšete na lístok a vhodíte do
označenej skrinky. Váš ľubovoľný milodar, ktorý k tomu pripojíte, bude použitý na opravy
kostola sv. Joachima a Anny. Rovnako tak milodary z požehnania náhrobných kameňov.
Zimný štadión: Od 1.11.2017 do 28.2.2018 máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión každú

nedeľu večer od 1915 do 2015 za 100 eur. Takže poprosím účastníkov korčuľovania o
poplatok 2 € na osobu. Zodpovedná osoba bude určená.
Webová stránka: Snáď ste už zaregistrovali vynovenú internetovú stránku našej farnosti.
Ďakujem za kus roboty Dušanovi Hajníkovi a Dominike Čechovej.
Zmena času sv. omší: Od tejto nedele sa mení čas slávenia večernej sv. omše počas týždňa z

1830na 1800. Sv. omša v utorok ráno mení od 7. novembra miesto i čas slávenia – presúva sa

do nového kostola na 800. Sv. omše v sobotu večer budú v starom kostole o 1800.
Rozpis lektorov:
Všetkých svätých: 8.00 hod. - r. dzurovčinova; 10.00 hod. - r. J. Sabola; 
31. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – r. Š. Fenika; 10.00 hod. - r. Mudrákova.
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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 30.10.201730.10.2017
Spomienka na bl. sestru Zdenku 

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1800 + Karol a Magdaléna 

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu TOROKTOROK 31.10.201731.10.2017 Sv. omša (JaA): 630 ZBP Ján 

SS TREdATREdA 01.11.201701.11.2017
VŠETKÝCH SVÄTÝCH (slávnosť)
prikázaný sviatok  

Sv. omša: 800 za farnosť

Sv. omša: 1000 + Mária Demčová, 
Mária Kopčová  

Sv. ruženec: 1400 (na cintoríne)        

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 02.11.201702.11.2017
Spomienka na všetkých verných
zosnulých
Prvý štvrtok v mesiaci

Sv. omša (JaA): 800 za duše v očistci 

Sv. spoveď: 1600

Sv. omša: 1800 za vašich zosnulých

pp iATOKiATOK 03.11.201703.11.2017
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1600

Sv. omša: 1800 za chorých našej farnosti

SS OBOTAOBOTA 04.11.201704.11.2017
Sv. Karola Boromejského, kňaza
(spomienka)
Prvá sobota v mesiaci

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 + Ján Hamza

Sv. omša (JaA): 1800 + Jozef Mikita, Zuzana Vojtková   

NN EdEľAEdEľA 05.11.201705.11.2017

31. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ  

Sv. omša: 800 za farnosť

Sv. omša: 1000 ZBP Helena Fedačková (80 r.)   

Sv. ruženec: 1430 (výmena tajomstiev)

LiTuRgiCKýLiTuRgiCKý pROgRAMpROgRAM OdOd 30.10.2017 30.10.2017 dOdO 05.11.201705.11.2017

“Múdrosť je pozorovať život, nie smrť.” (Bendictus de Spinoza)


