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Rodina, rodina...

Nič nemení spoločnosť tak ako zmena rodiny. Práve prežívame najväčší posun vo

výchove detí za posledné tri generácie. Mnohí dnešní rodičia sa celkom odstrihli od
výchovy predošlej generácie, hoci aj sami tvrdia, že mali dobrú výchovu a odniesli si z nej
hodnotovú výbavu svojich rodičov. Ich argumentom je, že dnes to musíme robiť inak, lebo
doba si to vyžaduje. Pravdou je, že dnes máme pred sebou iné výzvy, ako mali kedysi naši
rodičia. Na otázku, či sa má výchova prispôsobovať dobe, odpovedal v rozhovore pre
Postoj pedagóg Albín Škoviera: „V istom zmysle sa naše túžby, základné potreby i hodnoty
nezmenili. Chceme byť zdraví i milovaní, chceme mať domov a priateľov, byť na niečo hrdí
a celý život si znova a znova aktualizujeme odpoveď na otázky „kto som?“, „kam patrím?“.
Súčasný svet nás, naopak, zvádza k tomu, aby sme sa zriekali svojej identity a svojich
koreňov. To je jeho volanie. Odmietanie minulosti, tradícií je toho súčasťou. Človek bez
koreňov je oveľa ľahšie „ovládateľný“ ako ten, kto vie, kam patrí. A pritom postmoderný
svet a relativizácia predtým spoločne zdieľaných hodnôt vytvára vo výchove množstvo
komplikovaných situácií. Lenže dieťa nepotrebuje relativizáciu, ono potrebuje, naopak,
istotu.“ Podľa talianskeho pedagóga Ezia Acetiho žijeme v dobe výchovnej noci, v ktorej
rodiny robia dve základné chyby. Jednou je nostalgia za minulými časmi, ktoré hoci mali
mnohé obete, aspoň mali dobré výsledky. A druhou je prehnaný modernizmus, ktorý
pochováva všetko minulé. Aceti sa však na budúcnosť pozerá optimisticky. Výsledkom
nového typu výchovy má byť niečo, čo
absorbuje z minulosti návrat k pravde o
človeku a k hodnotám, ale vidí dieťa novými
očami a dá mu hodnotu, ktorú predtým
nemalo. Nová výchova by podľa neho mala
hlásať návrat k hlbokým pravdám, ktoré sa
ani časom nemenia, k výchove k posvätnému
životu a k autentickému spoločenstvu s
deťmi. 

(podľa www.postoj.sk upravil M. Stanko)
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Revízia roka

Tí, čo pracujú s financiami, majú toho v

posledné dni roka dosť. Nie je čas urobiť si
inventúru aj v duši? Ročné spytovanie
svedomia nám môže dať nové výzvy a odkryť
miesta, na ktorých treba pracovať viac. Tak
šup – pero, papier a ticho.
Do čoho som najviac investoval?
Je to každý rok také isté: dostávam od Boha
balík 365 dní s obsahom síl a schopností, aby
som v nich investoval do toho najcennejšieho,
čo človek má: do lásky. Ako sa ti darilo
rozmeniť tento balík na drobné? Pozri sa...

Čas
● Vedel som si urobiť dostatok času na
modlitbu už od rána?
● Odriekol som si radšej päť minút spánku,
aby som mohol v pokoji ešte v posteli povedať
prvé slová svojmu Bohu ako najdôležitejšiemu
stredu svojho života?
● Vracal som sa v pravidelných intervaloch k
sústredenej modlitbe, aby som sa vedome
spojil s  Bohom?
● Vyčlenil som si pevné miesto vo svojom
časovom harmonograme na pravidelnú svätú
omšu aj počas týždňa?
● Ustriehol som si čas svätej spovede a čas
sprevádzania kňazom či skúseným laikom,
aby som mohol rásť?
● Bol čas na duchovnú obnovu či duchovné
cvičenia pre mňa dôležitým časom a doprial
som si ho?
● Našiel som si priestor na čítanie dobrej
duchovnej literatúry?
● Patrí večerná modlitba – spoločná v rodine
či komunite a aj osobná – k pevným bodom
môjho dňa?
● Pocítili ľudia, ktorí sú v mojom živote vzácni,
že čas v ich prítomnosti nehrá rolu?
● Nelimitoval som rozhovory s nimi presným
„krájaním“ minút, ktoré som mal pre nich k

dispozícii?
● Neubližoval som im tým, že som mal viac
času na prácu ako na nich?
● Bol som stále otvorený a pripravený
odsunúť nepodstatné veci a poskytnúť
dostatočný priestor svojej rodine?
● Mali moji drahí pri mne istotu lásky, že
môžu prísť za mnou kedykoľvek a nebudú
otravovať, rušiť či neprídu nevhod?
● Nezabúdal som na pravidelný a časom
nelimitovaný priestor na budovanie lásky s
mojou  manželkou/manželom – na rande, v
rozhovoroch vo dvojici, na spoločnej večeri?
● Videl som rásť svoje deti, mal som čas sa s
nimi hrať a rozprávať?
● Dokázal som v prípade nevyhnutných
okolností nájsť náhradné riešenie a priestor
na rozhovor?
● Neodkladal som návštevy u rodiny, dobrých
priateľov alebo susedov na „potom“? Koľko
restov takto mám?
● Dokázal som zmeniť svoj nalinkovaný
harmonogram, ak ma  niekto nepredvídane,
čo aj na ulici, očividne potreboval?
● Odpísal som načas na maily, sms, listy,
čety... hlavne, ak šlo o radu a riešenie
pochybností v živote?
● Vnímal som plynutie času v kalendári a bol
som dostatočne citlivý na prichádzajúce
sviatky (meniny a narodeniny), aby som sa
aspoň písomne spojil s oslávencom a povedal
mu pár príjemných slov?
● Pamätal som na všetky výročia v našom
vzťahu, v rodine, vnímal som liturgický rok a
vedel to patrične osláviť?
● Nezabíjal som zbytočne veľa času sedením
nad sociálnymi sieťami, na mobile, a pod.?
● Uvedomoval som si riziko straty skutočne
živých vzťahov svojím zavretím sa na hodiny
vo virtuálnom svete?
● Dával som dostatočný priestor fyzickej práci
a pomoci v domácnosti, v rodine, vo farnosti,
blížnym?
● Koľko času patrilo práci a druhým a koľko
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hliveniu a lenivosti?
● Bol môj oddych a čas naň skutočne
oddychom, alebo útekom od zodpovednosti a
práce?
● Doprial som si dostatok spánku, aby som
vládal ďalší deň?

Peniaze
● Ako som pristupoval k financiám, ktoré mi
Boh požehnal?
● Dával som desiatok z príjmu, ktorý som
dostal?
● Dôveroval som naplno Bohu, že on nahradí
to, čo mu „vrátim“ do jeho diel v Cirkvi?
● Koľko financií som minul na seba mesačne:
koľko z toho bolo oprávnených a koľko
vyhadzovanie?
● Nepreháňal som sumy na nákup potravín –
nebolo brucho žráčom mojich financií?
● Netratili sa peniaze pri nákupe nového
oblečenia a vecí, ktoré mi neboli potrebné?
● Bol som hospodárny natoľko, aby som
nemusel nič vyhadzovať – napríklad jedlo?
● Som schopný a ochotný deliť sa aj o to, čo aj
málo, čo mám?
● Sú peniaze pre mňa takou motiváciou v
živote, že nepozerám na morálne hodnoty a
pravdy viery, napríklad pri získavaní
zamestnania alebo už pri práci?
● Čo som ochotný pre peniaze a ich získanie
urobiť?
● Mám obavy o svoju budúcnosť, kalkulujem
a robím si „železné rezervy“?
● Platím načas mesačné platby, dane a
verejné poplatky?
● Vedel by som si v pravde obhájiť pred
Bohom všetky väčšie výdavky, ktoré som
tento rok urobil?
● Čo pre mňa znamená skromnosť a
jednoduchosť v živote v nazeraní na financie?
● Viem odolať tlaku reklám a spoločnosti?
● Dávam najavo svoju hodnotu cez výšku
svojho platu a veci, ktoré si „môžem“ dovoliť?
● Nazerám cez obsah peňaženky aj na iných

ľudí s posudzovaním a škatuľkovaním
„chudák“ či „schopný biznismen“?
● Vnímam svoje zamestnanie iba cez prizmu
výšky príjmu, alebo svoju prácu beriem v
prvom rade ako službu iným cez moje
schopnosti a dary?
● Odsudzujem ľudí, ktorí, hoci majú dosť v
hlave, slúžia iným za podstatne menší plat,
ako mám ja?
● Vážim si učiteľov, zdravotné sestry, dojičky
kráv, mamy na MD... hoci robia nezaplatenú a
nezaplatiteľnú prácu? Ako im to dávam
najavo?
● Viem aj v otázke financií budovať v
manželstve „my“ a nie „ja“?
● Ak je moja manželka na materskej
dovolenke alebo sa stará o svojho chorého
rodiča bez riadneho príjmu, viem jej bez
frflania a pripomínania dožičiť to, čo je jej
práca hodná?
● Sú moje/naše financie predmetom hádok a
nepokoja alebo slúžia nám aj iným v jednote?
● Je naše manželské hospodárenie spoločné,
alebo odvediem iba svoj diel financií do
rodinnej kasy podľa svojho zváženia a ostatné
(väčšinu) si nechávam?
● Ak som u rodičov doma a som akokoľvek
schopný zarobiť peniaze, prispievam na chod
domácnosti podľa dohody s rodičmi?
● Teším sa z toho, čo si zadováži moja
manželka, deti alebo ktokoľvek za financie,
alebo závidím a hnevám sa?
● Dávam dôveru svojej manželke/ manželovi
v spravovaní našich spoločných financií, alebo
som neustály nespokojný kontrolór? 

Ja a tí druhí 
● Viem o svojich „talentoch“ a schopnostiach,
ktoré som dostal od Pána ako svoju jedinečnú
výbavu do života? Ako ich rozvíjam?
● Vnímam, v čom musím porásť a kde sú moje
resty či nedostatky v rozmnožovaní talentov?
● Ako používam to, čo dokážem, v čom som
dobrý?



st
ra

n
a 

4

● Som si vedomý, že všetky dary som dostal
ako prostriedok na službu a prejav lásky voči
druhým?
● Neskrývam to, čo viem, v čom vynikám pred
inými z pohodlnosti, aby som nemusel nič pre
druhých urobiť?
● Sú moje schopnosti dôvodom mojej pýchy a
arogancie, alebo ich používam s pokorou a
vďakou voči Bohu, ktorý bol voči mne taký
štedrý?
● Netrpím naopak falošnou skromnosťou a
nesprávnym sebavedomím z podceňovania
sa?
● Neskrývam svoje dary z obavy, aby som sa
nemusel viac namáhať pre druhých?
● Som si vedomý hodnoty svojej osoby a som
k dispozícii pre druhých?
● Viem jasne rozlíšiť situácie, miesta a ľudí, ku
ktorým Boh posiela práve mňa takého, aký
som?
● Som odhodlaný vkročiť aj tam, kde síce
nevnímam možnosť použitia svojich darov,
len vieru, že Boh vie, prečo práve ja tam mám
byť?
● Mám dostatočne citlivý „radar“ na takéto
Božie volanie a dosť poslušnosti a viery, aby
som vykročil?
● Som si vedomý Božieho očakávania meniť
prostredníctvom mojich darov životy iných k
lepšiemu?
● Viem, že všetko, čo mám, čo dokážem, je v
prvom rade prostriedkom, akým môžem
preukázať Božiu lásku iným?
● Viem byť pozorný a vnímavý voči potrebám
iných?
● Dokážem sústredene počúvať, alebo viac
rozprávam ja?
● Je moje srdce dostatočne vynachádzavé pri
hľadaní pomoci a potechy pre tých, ktorí to
potrebujú?
● Mám radosť z toho, ak môžem niečím
urobiť dobre?
● Robím to aj bez toho (a predovšetkým), aby
ma niekto verejne menoval, ďakoval mi alebo
niekde o mne písali?

● Viem sa obetovať a bez pripomienok či
veľkých rečí urobiť niečo za iného – z lásky?
● Je môj vklad pre dobro iných len čistou
kalkuláciou, čo musím, čo je moja povinnosť?
● Hľadám stále možnosti v dobre, ako sa veci
dajú a nie dôvody, prečo to nejde a prečo to
robiť nebudem či nemôžem?
● Viem prekročiť svoj „tieň“, prekonať svoje
„ego“, ak ide o druhých?
● Nesprávam sa farizejsky tým, že mám
presne stanovené, kedy a za akých okolností
som tu pre druhých – a v opačnom prípade
som hluchý a slepý?
● Dokážem urobiť radosť len tak?
● Podarí sa mi niečo také urobiť aspoň raz za
týždeň?
● Som vďačný za to, čo dostávam ja od iných?
● Dokážem iných s láskou prijímať takých, akí
sú a nefrflem na nich?
● Hľadám v druhých predovšetkým dobro a
hovorím o nich dobre?
● Sú ľudia, ktorí mi ubližujú alebo ma
neprijímajú, objektom a cieľom mojej
žehnajúcej modlitby?
● Dokážem odpustiť prvý a prvý sa priblížiť, aj
keď som neurobil chybu?
● Viem odprosiť v prípade vedomia omylu a
zlyhania bez vyzvania a straty času?
● Priznám pravdu aj vtedy, ak týmto vedome
strácam svoje dobré „PR“ a riskujem aj stratu
priateľstva či vzťahu?
● Som tým, ktorý vie „nakaziť“ iných
radosťou, optimizmom a vierou v dobrý
výsledok?
● Nekazím atmosféru kdekoľvek svojím
hundraním, posudzovaním, neustálou
kritikou a nedôverou?
● Nie som tým, ktorý selektuje ľudí na tých,
čo sú mi sympatickí, ktorých „môžem“ a na
ostatných, čo sú mi ukradnutí?
Podčiarknuté, zhrnuté: aká je bilancia?
Čo potrebujem nutne v týchto troch
oblastiach zlepšiť?

(dodala Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Časopis Slovo+, číslo 24    
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Požehnanie domov v čase

sviatku Zjavenia Pána
(Pre súkromné požehnanie laikmi)

Tradícia požehnania domov má veľký

duchovný význam. Toto požehnanie môže
vyslúžiť aj laik - v rodine otec, alebo mama.
Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená
svieca - symbol Krista a postoj veriaceho
človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a
lásku.
„Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva
život a ktorej prameňom je Otec. 
Jeho požehnanie je zároveň slovo i dar (po
latinsky bene-dictio, po grécky eu-logia,
doslovne dobro-rečenie).
Ak sa tento výraz aplikuje na človeka,
znamená adoráciu a odovzdanie sa svojmu
Stvoriteľovi vo vzdávaní vďaky.“
(Katechizmus katolíckej Cirkvi – č.1078)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom
bývame.

I s duchom tvojím.

Z Panny–Matky sa zrodil Pán,
ktorého anjel zvestoval,
a v lone matky skrytý Ján               
radosťou nad ním zaplesal.             

On nepohrdol jasľami, 
pokorne leží na sene; 
o trošku mlieka prosí ten, 
čo živí všetko stvorenie.

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa
Matúša (2, 1-12):
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom
Betleheme narodil Ježiš, prišli do
Jeruzalema mudrci od východu. A hľa,
hviezda, ktorú videli na východe, išla pred
nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo

dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa
zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s
Máriou, jeho matkou, padli na zem a
klaňali sa mu. Potom otvorili svoje
pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a
myrhu.
(Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor ...)

S radosťou za dar Božieho Syna velebme
nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje
prosby:
1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako
človek, aby sme sa my mohli stať Božími
deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho
dobrého Boha.
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine
vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha
i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými
učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám
priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v
tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i
pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za
všetko vďační.
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť
trpiacim a chudobným a uzdravoval si
pokorných srdcom, chráň nás od prílišných
starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a
núdznych.
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal
Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti,
prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi
svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlime, ako nás naučil
náš Pán Ježiš Kristus:
Otče náš, ktorý si na nebesiach...

Dajme si znak pokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste
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prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a
sestrami tvojho Syna; posilňuj naše
spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej
rodine žili vo svornosti a láske. Bože,
ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom,
požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú,
aby sme ti ako domáca cirkev prinášali
duchovné obete: zlato lásky, myrhu
utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista,
nášho Pána. Amen.

(Otec/matka pokropí požehnanou vodou
prítomných i celý dom, pričom povie:)
Táto požehnaná voda nech nám
pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho
Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom
a zmŕtvychvstaním.
(Na horné veraje dvier kriedou napíšeme: 

20 C + M + B 18
To znamená: Christus mansionem benedicat
- Kristus nech požehná náš príbytok)

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o
pomoc a ochranu:
Zdravas Mária...; Pod tvoju ochranu sa
utiekame...

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a
požehnanie nech spočíva na ňom a nech
napĺňa všetkých nás. 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  
Amen.

Viac tu: http://oratkosastin.webnode.sk/
products/pozehnanie-domov-v-case-sviatku-zjavenia-
pana-pre-sukromne-pozehnanie-laikmi-/

1. čítanie: Sir 3, 3-7. 14-16 alebo Gn 15, 1-6; 21,
1-3
Ž: 128, 1-2. 3. 4-5
Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a
kráčajú po jeho cestách.
alebo
Ž: 105, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9
Refrén: On je náš Pán a Boh, večne pamätá na
svoju zmluvu.
2. čítanie: Kol 3, 12-21 alebo Hebr 11, 8. 11-12. 17-19
Evanjelium: Lk 2, 22-40 alebo kratšie Lk 2, 22. 39-40

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Starozákonný kontext evanjelia je nám dnes už vzdialený. Avšak udalosti spojené s
príchodom Panny Márie do chrámu svedčia o tom, že Boh neponechal Máriu a Jozefa len
ich vlastnému úsiliu o výchovu maličkého dieťaťa. Boh ide s nimi, sprevádza ich a postupne
ich bude uvádzať do tajomstiev spásy. Možno i my mnoho skutočností zo života našej viery
a viery našich blízkych objavíme až v priebehu rokov. Tento deň je výzvou k odvahe
ponúknuť Bohu život svoj i svojej rodiny. Obeta je zároveň prosbou o požehnanie, ochranu,
sprevádzanie a naplnenie láskou.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára



VV ČASEČASE ODOD 01.01.2018 01.01.2018 DODO 07.01.201807.01.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 7.1.-13.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Wellová.     
Lektori: V sakristii si vyzdvihnite rozpis na nový štvrťrok. Len pripomínam, že dohodnuté
miesta ne sedenie pre lektorov v kostole sú označené samolepkami na lavici. 
Prvý piatok: V nasledujúcom týždni máme prvý piatok, ale večerná sv. omša bude zo slávnosti

Zjavenia Pána. Preto ctiteľov najsvätejšieho Srdca Ježišovho pozývam na sv. omšu ráno o 800.
Spoveď: Ešte stále sme vo vianočnom období, a teda po vianočnej sv. spovedi. Ak by sa ale
niekto potreboval vyspovedať, budem v stredu a štvrtok k dispozícii hodinu pred sv. omšou.
Chorí: Sv. prijímanie bude zanesené všetkým prvopiatkovým chorým v nedeľu 7. januára.
Chorých navštívim vo februárový prvý piatok. Ale ak je to potrebné, nahláste v sakristii koho
mám navštíviť v piatok 5.1. 
Požehnanie vody a domov: Na slávnosť Zjavenia Pána požehnáme vodu, ktorou následne
požehnajme svoje príbytky (uverejňujeme modlitbu pre súkromné požehnanie v rodinách).
Vodu budeme požehnávať pri sv. omšiach v sobotu 6.1. Prineste si vhodné nádoby. Pri tej
príležitosti si môžete za príspevok 2 € na obnovu svätyne v Obišovciach vziať aj samolepku s
trojkráľovým motívom a modlitbou požehnania domu. Ak ide o nový dom (byt), prestavbu,
alebo zmenu bydliska a chcete požehnanie domu kňazom, nahláste sa v sakristii.  
Obnova krstných sľubov: Na budúcu nedeľu na sviatok Krstu Krista Pána si vo sv. omši
obnovíme krstné zasvätenie Pánovi zrieknutím sa Zlého a vyznaním viery.  

Lipovec: 7. januára 2018 o  1700 nás folklórny súbor Lipovec srdečne pozýva do Mestského
domu kultúry vo Vranove nad Topľou na program Fatimská Panna Mária, naša matka.
Vstupenku v hodnote 7 € si možno zakúpiť v MSDK.

Zimný štadión: Dnes máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od 1215 do

1315 a zadarmo. 
Rozpis lektorov:
Panny Márie Bohorodičky: 8.00 hod. – r. Š. Fenika; 10.00 hod. - r. Mudrákova; 
Zjavenie Pána: 08.00 hod. - r. Grominova; 10.00 hod. - r. Musákova;
Krst Krista Pána: 08.00 hod. - r. Nutárova; 10.00 hod. - r. J. Fenika.
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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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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 01.01.201801.01.2018
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY (slávnosť) -
prikázaný sviatok 

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Stanislav (60 rokov) 
a Anna (35. výročie manželstva)

uu TOROKTOROK 02.01.201802.01.2018
Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Nazianzského, biskupov a učiteľov
Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 800 + Juraj a Mária Sopkoví, 
Michal a Helena Hencovskí

SS TREDATREDA 03.01.201803.01.2018
Najsvätejšieho mena Ježiš
(ľubovoľná spomienka) 

Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1800 ZBP Pavol (80 rokov)

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 04.01.201804.01.2018
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Sv. spoveď: 1700 spojená s poklonou sv. Oltárnej

Sv. omša: 1800 + Mária Sotáková (1. výročie)

PP iATOKiATOK 05.01.201805.01.2018
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. omša: 800 O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Sv. omša: 1800 + Otto Ečegi (nedožitých 95 r.)                       

SS OBOTAOBOTA 06.01.201806.01.2018
ZJAVENIE PÁNA (slávnosť) -
prikázaný sviatok 

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Dagmar (20 rokov)    

NN EDEľAEDEľA 07.01.201807.01.2018

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA
KRST KRISTA PÁNA

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Helena Jacková (80 rokov)

Sv. ruženec: 1430

LiTuRGiCKýLiTuRGiCKý PROGRAMPROGRAM ODOD 01.01.2018 01.01.2018 DODO 07.01.201807.01.2018

“Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré otec môže spraviť pre svoje deti, je ľúbiť ich matku.”
(Theodor Hesburgh)


