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“Na ceste k životu”

Tento názov nesie 23. ročník Dobrej noviny. Dobrá novina pod záštitou neziskovej

organizácie eRko, ktorým je hnutie kresťanských spoločenstiev detí, každoročne pozýva
deti a mladých ľudí na zapojenie sa do najväčšej pravidelnej dobrovoľníckej akcie na
Slovensku s cieľom priniesť tradičnou formou koledovania vianočnú radosť z narodenia
Krista do rodín a zároveň podporiť núdznych na africkom kontinente. Koledovanie v
období Vianoc, ktoré prebieha vo farnostiach po celom Slovensku, je hlavným zdrojom
príjmov Dobrej noviny. Ďalším zdrojom sú zbierky pri rôznych príležitostiach. Túto formu
využívame aj v našej farnosti  pri rozdávaní betlehemského svetla dnes na Štedrý deň v
našom farskom kostole. Vyzbierané prostriedky  budú  zaslané na účet Dobrej noviny,
ktorá financuje rôzne rozvojové projekty.
V centre financovania pre rok 2018 bude práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
(Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné
stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi v ťažko dostupnej horskej oblasti, s
osídlením roztrúseným na svahoch hôr. Okrem toho podporí Dobrá novina v roku 2018 aj
ďalšie rozvojové projekty v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni a Ugande. Rozvojové
projekty sa svojou podstatou líšia od humanitárnych projektov, ktorých cieľom je pomôcť
ľuďom v situácii krajnej núdze. Rozvojové projekty väčšinou trvajú niekoľko rokov, najmä
ak sú zamerané na deti a mladých. Z tohto dôvodu podporuje Dobrá novina aj projekty,
ktoré trvajú 2-3 roky. Poskytuje tak projektovým partnerom finančnú istotu a umožňuje im
sústrediť sa na konkrétnu prácu bez toho, aby museli veľa energie investovať do získavania
peňazí potrebných na chod projektov. Dobrú novinu môžete podporiť aj darcovskou SMS
v tvare DMS DOBRANOVINA na číslo 877. Cena DMS je 2 EUR (Dobrá novina z nej dostane
96 %) v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. 
Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom, aby
sme sa sami snažili budovať pokoj a mier v našich životoch, v našom okolí a vo svete. Každé
odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských
srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.   

(podľa www.dobranovina.sk pripravila Ing. Mária Feníková)
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Liturgický rok sa začína Adventným

obdobím, ktoré tvoria štyri týždne prípravy,
rozjímania, nádeje a očakávania. Čítania sú
zamerané na Boží prísľub Mesiáša v Starom
zákone, ktorý sa naplnil Ježišovým
narodením. Liturgickou farbou Adventu je
fialová. Glória sa v tomto období nespieva,
opäť zaznie až na Štedrý večer. Treťou
adventnou nedeľou sa začína druhá
polovica adventného očakávania, a tak sa
smie používať ružová farba, ako farba medzi
fialovou a bielou. V Adventnom období sa
pripravujeme na Vianoce, teda na
narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista, no
zároveň očakávame aj jeho druhý príchod
na konci časov. V týždňoch pred Vianocami
zdobí kresťanské príbytky a kostoly
adventný veniec so štyrmi sviecami. Jeho
zelené vetvičky symbolizujú večný život,
ktorý máme získať Ježišovým príchodom.
Každú adventnú nedeľu zapaľujeme ďalšiu
sviečku. Čoraz väčšie svetlo je symbolom
našej narastajúcej túžby po príchode Ježiša
do nášho života. Narodenie Pána. Anjel
Pána na Vianoce zvestoval: „Dnes sa vám v
Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán“ Lk 2,11. Narodenie Pána je po Veľkej
Noci a Zoslaní Ducha Svätého najväčším
sviatkom kresťanského roka. V Rímskom
misáli nájdeme na slávnosť Narodenia Pána
štyri rôzne vianočné sväté omše s

osobitnými čítaniami a modlitbami na
slávenie vigílie, omše v noci, omše na úsvite
a omše vo dne. V praxi sa najviac využívajú
texty omše v noci a omše vo dne. Na znak
úcty k Bohu na Vianoce opäť radostne
spievame chválospev Glória, ktorý sa
nespieval počas celého adventu. Pri vyznaní
viery kľačíme pri slovách: „On pre nás ľudí a
pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou
Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a
stal sa človekom“ alebo „ktorý sa počal z
Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny“.
Vianočná oktáva. Máme osem vianočných
liturgických dní nazývaných aj vianočná
oktáva na to, aby k nám mohlo skutočne
preniknúť všetko, čo slávime. Trvá od 25.
decembra do 1. januára. Deň po slávnosti
Narodenia Pána si pripomíname svätého
Štefana, prvého mučeníka, ktorý zomrel pre
Krista. 27. decembra oslavujeme sv. Jána
Evanjelistu a 28. decembra si pripomíname
sviatok Sv. Neviniatok, chlapcov z
Betlehema mladších ako dva roky, ktorých
zabili na Herodesov príkaz. Nedeľa po
Vianociach je sviatkom Sv. rodiny, Ježiša,
Márie a Jozefa. Nový kalendárny rok sa
začína sviatkom Panny Márie Bohorodičky.
Zjavenie Pána. 6. januára alebo v nedeľu
najbližšiu k tomuto dátumu, na sviatok
Zjavenia Pána, oslavujeme zjavenie Ježiša
ako Mesiáša trom kráľom. Mudrci vyčítali z

Vianoce sú po Veľkej noci a Turícach najväčším sviatkom Katolíckej cirkvi.

Sú Vianoce najväčšími sviatkami v roku?  
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hviezd, že sa narodí veľký židovský kráľ a
nasledovali hviezdu, ktorá ich priviedla až
do Betlehema. Malému Ježišovi sa poklonili
a na znak úcty mu dali dary, ktoré o ňom
veľa hovoria: zlato pre kráľa, kadidlo pre
kňaza a myrhu na zabalzamovanie tela. Na
tento sviatok sa v mnohých krajinách
pripravuje tradičný trojkráľový koláč. Vnútri
koláča je zapečená fazuľka alebo figúrka.
Ten, kto si ju nájde vo svojom kúsku, je
korunovaný za kráľa dňa. V tento deň sa tiež
posväcujú domy a na dvere sa píše nápis
„C+M+B“ s číslami letopočtu. Ide o skratku
tradičných mien troch mudrcov – Gašpar –

Caspar, Melichar a Baltazár, ale aj latinských
slov Christus Mansionem Benedicat –
Kristus nech žehná tento dom. Tradíciu
stavania betlehemov zaviedol sv. František z
Assisi. Na svojej púti do Sv. Zeme navštívil v
Betleheme jaskyňu, ktorá sa označuje za
miesto Ježišovho narodenia. Po návrate
domov vytvoril živý betlehem s ľuďmi a
zvieratami. Na obyvateľov Assisi to silno
zapôsobilo a Vianoce začali sláviť ešte
oddanejšie. Kresťania dodnes stavajú
betlehemy vo svojich domovoch a v
kostoloch.                             (Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Ž: 89, 2-3. 4-5. 27+29
Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať
budem naveky.
2. čítanie: Rim 16, 25-27
Evanjelium: Lk 1, 26-38

Krátke zamyslenie na evanjelium:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Text evanjelia používaný tiež
ako modlitba Anjel Pána je veľkou výzvou. Nielen k obdivu, ale aj ku zastaveniu sa nad
prijímaním Božích zámerov. Boh niekedy koná skutočne nejasne, keď nie je zrejmé, kam
svojimi krokmi mieri. Obzvlášť, keď sa komplikujú naše predstavy o budúcnosti nielen našej,
ale i našich blízkych. Možno sa na Boha hnevať, možno odmietať i vzbúriť sa. Ale prijať
nejasný Boží zámer? Grécke slovo „dulos“ označuje služobnicu aj otrokyňu. Mária seba
samu chápe ako človeka celkom sa odovzdávajúceho Bohu. A on jej život prepojí s
najzásadnejším plánom záchrany. Tá služobnica, otrokyňa sa stane najväčšou medzi svätými
– Matkou Božieho Syna. 

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára
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Štedrovečerná liturgia

Úvod

Keď zazvonia zvony, všetci sviatočne

oblečení stoja pri stole, na ktorom pri
rozložených jedlách horí zapálená svieca.
Otec alebo mama začnú modlitbu Anjel
Pána.

Evanjelium
Potom niekto z rodiny prečíta vianočné
evanjelium (Lk 2, 1-14):
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta
vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento
prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval
Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do
svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z
galilejského mesta Nazaret do Judey, do
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem
lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou, svojou
manželkou, ktorá bola v po žehnanom
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.
I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V
tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich
Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im
povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k
anjelovi pripojilo množstvo nebeských
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle."

Pieseň
Po evanjeliu všetci zaspievajú pieseň,
napríklad Narodil sa Kristus Pán (JKS 44).

Modlitba detí:
Ďakujeme, Otče milý,
vo vianočnej slávnej chvíli,
za to, že sme mohli zas ́
dožiť tento svätý čas.

že môžeme oslavovať, 
Krista Pána zvelebovať
dnes v deň Jeho narodenia,
v deň záchrany a spasenia.

Prijmi, Pane, naše chvály
hoc ́ nás je len hlúčik malý,
ale hlúčik, čo Ťa ľúbi
ako iba málo z ľudí!

Spievame a modlíme sa,
z Písma Tvojho učíme sa,
deti Tvoje veľké, malé.
Nech Ti všetko slúži k sláve!
Amen.

Chvály, prosby a poďakovania:
Každý člen rodiny vysloví chválu,
poďakovanie alebo prosbu za rodinu,
priateľov; na záver prosieb sa spoločne
modlí Otče náš. Môže nasledovať modlitba
za zosnulých v rodine Odpočinutie večné.
A na zakončenie: Milosť nášho Pána, Ježiša
Krista, a láska Božia i spoločenstvo Ducha
Svätého nech je s nami všetkými. Amen.
(Členovia rodiny si navzájom zaželajú
požehnané sviatky.)

Požehnanie jedla:
Požehnaj, Bože, toto jedlo, nám na úžitok a
Tebe na chválu. Prosíme Ťa, Pane, buď
častým hosťom v našom dome a daj, aby
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sme boli hodní darov, ktorými si nás
obdaroval. Prosíme Ťa aj o chlieb pre tých,
ktorí ho nemajú. Amen.

Modlitba po večeri:
Pán oznámil, aleluja, svoju spásu, aleluja.
Nasýtil si nás hojnosťou svojich darov, Pane,
naplň nás aj svojím milosrdenstvom. Ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Čo ak by Vianoce neboli? 

Precítiť jedinečnosť a výnimočnosť
Vianoc! Dá sa to vôbec ešte po tisíci

raz?

Všetko sa zastavilo. Ustal virvar náhlenia a

príprav, skončilo sa nakupovanie, stoly sú
plné, všetko je upratané. Aj my sme snáď
čistí, čistejší než zvyčajne (a nielen
navonok), pripravení vychutnať si čas, ktorý
nám bol darovaný z nebies. Svet sa halí do
slávnostných šiat. Vo vzduchu sa vznáša
vôňa škorice a čerstvého pečiva, náš zrak
zovšadiaľ rozmaznávajú jagavé ozdoby.
Rozsvecujú sa svetlá. V našej mysli znovu
ožíva vianočný príbeh. Betlehem, maštaľka,
hviezdy, jasličky, dieťa a... Narodil sa
Spasiteľ! Boh sa stal človekom! Zostúpil z
nebies! Pre nás! Aká úžasná zvesť! No
dotýka sa nás to vôbec? Počúvame správu o
tomto zázraku so zatajeným dychom, alebo
skôr ako obohraný „evergreen“, ktorý už
tradične patrí k našej viere, no jeho tóny
nám nepreniknú hlbšie pod kožu,
nespôsobia zimomriavky, nevyvolajú
eufóriu? Rozozvučia sa vianočné zvony aj v
našom vnútri? Nezovšednela nám anjelova
zvesť: „Dnes sa vám narodil Záchranca,
Kristus“? Sú naše Vianoce skutočnou cestou
do Betlehema? Chceme sa pokloniť Kráľovi,
prijať ho do svojho života, alebo sme zostali
pri romantickom vdychovaní vône jedličky s
vyloženými nohami pred televízorom?

Chveje sa nám srdce vďačnosťou a láskou?
Zaplavuje nás úžas z Božej priazne? Tešíme
sa z jeho odpustenia? Už to vieme
naspamäť! Áno, príbeh o Betleheme a
narodení Dieťaťa poznáme odmala.
Oboznamujeme sa s ním roky, sú nám
podrobne známe všetky detaily, o ktorých
hovorí Písmo. Možno sa nám zdá, že nás už
nemá čím prekvapiť. No je to skutočne tak?
Vianoce sú famóznym zásahom Boha do
našich dejín, dych berúcou záchrannou
akciou človeka, v ktorej Boh nasadzuje svoj
život. No my sme zredukovali zázrak na
tradíciu. Božie sebadarovanie prijímame
ako niečo samozrejmé. Z divov, ktoré pre
nás vykonal, sme urobili pekný zvyk, z
radostnej správy ošúchané frázy, hlbokú
poníženosť Boha zatienili lacným
sentimentom. Svoju pozornosť sme
zamestnali pozlátkou a hodnota pravého
daru Vianoc nám uniká. Stop. Stop. Stop. Tu
sa treba zastaviť! Predstavme si, že Vianoce
by neboli Neboli by jasličky, pastieri ani
anjelské spevy. Umĺkli by koledy, zhasli by
všetky svetlá. Bola by iba noc, noc nad
našimi hlavami a v našich dušiach. Noc smrti
a hriechu. Obklopovala by nás vina, z ktorej
niet úniku. Blúdili by sme na ceste, ktorá
nevedie nikam. Načahovali by sme sa za
šťastím, no ono by sa nám zakaždým
rozplynulo v dlaniach ako márnosť.
Čímkoľvek by sme sa chceli naplniť, ešte
väčšmi by to v nás prehlbovalo hlad a smäd.
A všetko, čím by sme sa obklopili, by nám
vždy neľútostne pripomínalo, že kdesi
hlboko v nás je miesto, ktoré čaká na svojho
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Centrum spirituality pozýva na prednášky “Hovory s Cyrilom
Vasiľom”

Košice 18. decembra (TK KBS) Centrum spirituality Východ –

Západ pozýva na cyklus prednášok “Hovory s Cyrilom
Vasiľom”. Prednášky sa uskutočnia v Dome Božského Srdca na

Komenského 14 v Košiciach (vždy o 17:00 h). 

PROGRAM: 
28. 12. 2017 – Násilie vo svete ako výzva pre Cirkev
29. 12. 2017 – Strata fenoménu autority a jej dopad na súčasnosť

Zdroj: www.tkkbs.sk            (dodala Anna Sabolová ml.)        

Spasiteľa: prázdne jasle, ktoré potrebujú
prijať Boha, krvácajúca rana, ktorú zacelí iba
Boží dotyk a jeho zľutovanie. Zostala by nám
iba slama, pohľad na vlastnú biedu, z ktorej
sa sami nevyslobodíme. Pustá maštaľ v
srdci, ktorá tak zúfalo túži, aby sa v nej
zrodila láska. Predstavme si tú bolesť, tú
stratenosť a tmu, v ktorej by sme sa
beznádejne dusili, ak by sa k nám nesklonilo
nebo, ak by sa nezrodilo Dieťa, ak by nám
Boh nedaroval seba, ak by nás neprišiel
hľadať do našej temnoty, ak by nás neprišiel
vyslobodiť zo slabosti, zloby a uzavretosti do
seba. Načo by nám boli všetky vianočné
čačky-mačky, ak by Boh nebol vstúpil do
nášho príbehu, na túto zem a nekráčal by po
nej nohami človeka? Rok čo rok rovnaká
správa, no vždy nový zázrak pre mňa a pre
teba! Ach, ako lahodne znie na jazyku!
Otvorme pre ňu svoje uši, precíťme naplno
každú hlásku lásky, ktorá sa za nami vrhá z
neba na zem, aby v nás zapálila oheň
skutočného života a nehasnúceho
milovania. Tajomstvo Vianoc k nám
prichádza v tichu a v pokore. Do temnoty
noci vstupuje Kráľ, najmocnejší z mocných,
ten, od ktorého pochádza všetko. Nebo a
zem sa chvejú od úžasu, anjelské chóry

jasajú, iba človek spí. Netuší, že Boh
zostupuje k nemu, do jeho biedy, zrieka sa
svojej veľkosti a moci, aby mu bol celkom
blízko. Skláňa sa k bezmocným, k tým, ktorí
zradili a obrátili sa svetlu chrbtom. Opúšťa
svoj majestát a svoj trón si chce postaviť v
srdci svojho úbohého stvorenia. Aby hľadal,
uzdravoval, zachraňoval tých, čo sa stratili,
čo sa vytrhli z jeho otcovského náručia do
pazúrov hriechu a smrti. Akú veľkú cenu má
človek v Božích očiach! Jasle sú prvým
oltárom, na ktorom Boh obetuje sám seba.
Nesťažuje sa na chlad, špinu, páchnucu
maštaľ v nás. Ale objíma nás odtiaľ
nekonečnou, odpúšťajúcou láskou, ktorá
nás volá Domov. Boh je ten, ktorý ustavične
prichádza. Prijmime ho, pokloňme sa mu,
nasledujme ho! Vianočný príbeh, ktorý tak
dobre poznáme, je v skutočnosti naším
príbehom. Nedívajme sa naň s ležérnym
odstupom ani prílišnou melanchóliou.
Zúčastnime sa ho! Celým srdcom! A Boh
určite príde, narodí sa, zmení naše dejiny,
pretvorí naše životy! 

Zdroj: www.cestaplus.sk
(dodala Anna Sabolová ml.)        



VV čAsEčAsE OdOd 25.10.2017 25.10.2017 dOdO 31.12.201731.12.2017
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 31.12.-6.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ružena Poláková.   
Štedrovečerná liturgia: V dnešnom čísle Mariannum nájdete Štedrovečernú liturgiu, ktorú
môžete využiť v rodinách pri štedrovečernom stole. 
Roznášanie sv. prijímania chorým: Počas sviatkov budeme roznášať sv. prijímanie chorým na
slávnosť Narodenia Pána 25.12. a potom na slávnosť Panny Márie Bohorodičky na Nový rok
1.1. dopoludnia. V prípade nemožnosti navštíviť chorých prosím príbuzných, aby nás
informovali v sakristii.
Požehnanie rodín: Na sviatok Svätej rodiny na budúcu nedeľu bude po homílii požehnanie
rodín spojené s obnovením manželských sľubov. Prosím manželov, aby podľa možnosti boli
na svätej omši vedľa seba. V závere sv. omše poďakujeme za uplynulý kalendárny rok a
prijmeme eucharistické požehnanie.
Betlehemci: Radostnú zvesť Ježišovho narodenia budú ohlasovať po požehnaní v kostole naši

betlehemci poobede na Narodenie Pána od 1300., prípadne aj na sviatok sv. Štefana
popoludní. Milodary, ktoré im dáte do pokladničky, budú určené na náš nový kostol a
pastoračné centrum. Ak chcete dať niečo betlehemcom, dajte to priamo im.
Bambino Luci: Detsko-mládežnícky spevácky zbor pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa

uskutoční v utorok 26.12.2017 o 1600 v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad
Topľou. Na koncerte odznejú tradičné slovenské koledy ako aj vianočné piesne slovenských a
zahraničných interpretov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Bl. sr. Zdenka: V závere vigílnej sv. omše zo sviatku Svätej rodiny o 1800 v starom kostole si v
sobotu 30. 12. pripomenieme blahoslavenú sr. Zdenku.
silvester: Privítajme rok 2018 spolu s Ježišom v Oltárnej sviatosti. Pozývam vás na poklonu

31.12. o 2330 v našom farskom kostole.
Zimný štadión: Najbližšia možnosť korčuľovania bude pre našu farnosť na Silvestra, v nedeľu

31.12., od 1215 do 1315 a zadarmo. 
Rozpis lektorov:
Narodenie Pána: 8.00 hod. – r. Baranska; 10.00 hod. - r. Baranova, r. sabolova; 
Sv. rodiny: 08.00 hod. - r. Bankovičova; 10.00 hod. - r. J. sabola.
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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.
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PPONdELOKONdELOK 25.12.201725.12.2017
NARODENIE PÁNA (slávnosť) 

sv. omša: 800 za farnosť    

sv. omša: 1000 ZBP Silvia s rod. a Marta s rod. 

uu tOROKtOROK 26.12.201726.12.2017
Sv. Štefana, prvého mučeníka
(sviatok) 

sv. omša: 800 + Bartolomej Baškovský (25. výr.)   

sv. omša: 1000 + Alfonz Fenik (nedožitých 80 r.)    

ss tREdAtREdA 27.12.201727.12.2017
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
(sviatok) 

sv. omša: 1800 + Ján a Mária Saxunoví; 
Agnesa Pelačíková  

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 28.12.201728.12.2017
Sv. Neviniatok (sviatok) 

Poklona sv. Olt.: 1700

sv. omša: 1800 ZBP Alžbeta (18 rokov)  

PP iAtOKiAtOK 29.12.201729.12.2017
Piaty deň v Oktáve Narodenia
Pána  

sv. omša: 1800 + Anna Petrušková (10. výročie), 
Jozef Petruška            

ss OBOtAOBOtA 30.12.201730.12.2017
Šiesty deň v Oktáve Narodenia
Pána 

Večeradlo: 800

sv. omša (JaA): 1800 + Magdaléna Tkáčová (1. výr.)  

NN EdEľAEdEľA 31.12.201731.12.2017
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA
SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A
JOZEFA

sv. omša: 800 za farnosť 

sv. omša: 1000 za dobrodincov nášho kostola  

Poklona sv. Olt.: 2330

LituRGiCKýLituRGiCKý PROGRAMPROGRAM OdOd 25.12.2017 25.12.2017 dOdO 31.12.201731.12.2017

“Humánnosť nášho sveta možno zmerať podľa osudu Afriky.” (Horst Köhler)


