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Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
2018
C

irkvi Karibiku boli vybrané, aby pripravili materiál na Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov 2018.
Súčasná Karibská oblasť, ktorá nesie meno podľa jednej zo skupín jej pôvodných
obyvateľov – národa Kalinago, ktorý sa predtým volal Karibovia – je komplexnou
skutočnosťou. Územie s obrovskou geografickou rozlohou zahŕňa ostrovy i časti pevniny
s bohatou a rozmanitou mozaikou etnických, jazykových a náboženských tradícií.
Súčasný Karibik je hlboko poznačený dehumanizujúcim projektom koloniálneho
vykorisťovania. Kolonizátori pri ich agresívnej honbe za obchodnými ziskami uzákonili
brutálne systémy, ktoré obchodovali s ľudskými bytosťami a ich nútenou prácou. Najprv
tieto praktiky zotročili a zdecimovali a v niektorých prípadoch vyhladili pôvodných
obyvateľov územia. Za tým nasledovalo zotročenie Afričanov (ľudí dovezených z Afriky) a
neskôr zneužívanie robotníkov dovezených z Indie a Číny.
Karibskí kresťania mnohých rôznych tradícií dnes vidia v ukončení zotročenia zásah Božej
ruky. Je to zjednocujúca skúsenosť Božej záchrany, ktorá prináša slobodu. Z tohto dôvodu
považujú pieseň Mojžiša a Mirjam (Exodus 15, 1 – 21) za najvhodnejšiu voľbu pre tému
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018. Je to pieseň víťazstva nad útlakom.
Súčasné výzvy však opäť hrozia zotročovaním a ohrozujú dôstojnosť človeka stvoreného
na obraz a podobu Božiu. Zranená kolektívna psyché sa dnes ukazuje v sociálnych
problémoch, ktoré súvisia s nízkou sebaúctou, násilím v gangoch a v domácnostiach, a v
porušených rodinných vzťahoch.
Pravica Božia, ktorá vyviedla ľud z otroctva, dala Izraelitom neutíchajúcu nádej a odvahu.
Tak isto neprestáva prinášať nádej kresťanom Karibiku. Nie sú obeťami okolností. So
svedectvom o tejto spoločnej nádeji pracujú cirkvi spolu v službe všetkým ľuďom regiónu,
ale predovšetkým tým najzraniteľnejším a zanedbaným.
(podľa www.kbs.sk spracoval Marcel Stanko)

Jedna Cirkev – tak prečo to rozdelenie medzi
kresťanmi?
Ježiš chce jednu Cirkev, ale naša hriešnosť spôsobuje rozdelenie. Musíme sa modliť a
usilovať o jednotu, môže nám ju však dať len Boh.
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Hlavným

dôvodom rozdelenia medzi
kresťanmi je ľudská tvrdohlavosť a
hriešnosť. Rozpory medzi kresťanmi často
neboli spôsobené nezhodami pri výklade
evanjelia, ale nedostatkom kresťanskej
lásky. Táto nejednota je dôkazom, že Božie
kráľovstvo ešte ani zďaleka nie je zavŕšené!
Nebolo to v pláne. Ježiš a Cirkev sa od seba
nedajú oddeliť, pretože spolu tvoria
neoddeliteľnú jednotu. Tak ako Boh je v
Najsvätejšej Trojici jeden, aj Cirkev je v
Ježišovi jedna. Členovia Cirkvi spolu tvoria
Kristovo telo, ktorého hlavou je Ježiš. A tak
sme všetci spojení: „Jeden je Pán, jedna
viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec
všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká
všetkých a je vo všetkých.“ Ef 4,5-6 Ježiš sa
modlil, aby všetci kresťania boli jedno v
Bohu. Spor. Preto je veľmi bolestné vidieť,
že kresťania sú rozdelení. Spormi trpí celá
Cirkev. V súčasnosti existuje veľa cirkví a
spoločenstiev, ktoré sa samostatne združujú
v Ježišovom mene. Ale takto to Boh
nezamýšľal. A najhoršie je, keď rozdiely
slúžia ako zámienka k vojne. Práve pre
Ježišovu lásku a jednotu, ktorú žiadal, sa
Cirkev vždy musí usilovať o jednotu medzi
kresťanmi a o zmierenie prostredníctvom
odpustenia. V tomto kontexte nás Pápež

František vyzval, aby sme boli „všetci
zjednotení v našich rozdieloch, ale vždy
zjednotení: to je cesta k Ježišovi. Jednota je
viac než konflikt. Jednota je milosť, o ktorú
musíme prosiť Pána, aby nás oslobodil od
pokušenia rozdeliť sa alebo od konfliktu,
sebectva a klebiet. Nikdy neklebeťte o
iných, nikdy! Toľko umy spôsobilo Cirkvi
práve rozdelenie medzi kresťanmi,
predsudky, obmedzené záujmy... Musíme sa
modliť spolu ako katolíci, ale aj s ďalšími
kresťanmi, modliť sa, aby nám Pán dal dar
jednoty,
jednoty
medzi
nami.
Ekumenizmus. Pri hľadaní jednoty
kresťanov potrebujeme pomoc Ducha
Svätého. Cieľom ekumenizmu nie je
zlučovať protichodné učenia pre falošnú
jednotu. Hoci je rozkol medzi kresťanmi
často dôsledkom ľudského pochybenia,
niekedy je tiež výsledkom nedorozumenia.
Prekonať jedno i druhé si vyžaduje úsilie a
my sami nemôžeme docieliť jednotu nasilu.
Túžba po jednote je však dobrá. Kristova
Cirkev je len jedna a Ježiš si jedného dňa
zhromaždí celé svoje stádo. Dovtedy, kým
nie sme úplne jednotnou Cirkvou,
nemôžeme napríklad zdieľať všetky
sviatosti. Musíme však neprestajne usilovne
pracovať pre jednotu Kristovej Cirkvi. Podľa

vyznania viery je Cirkev jedna, svätá,
katolícka a apoštolská. Jedna, pretože ju
ustanovil Ježiš. Rozdielne dary a spôsoby
života kresťanov Cirkev obohacujú. Jej
jednota zostáva však východiskovým
bodom. „Lebo ako máme v jednom tele
mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú
istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo
v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom
údmi.“ Rim 12,4-5 Svätá, pretože sám Boh je
svätý. Našťastie, svätosť Cirkvi nezávisí od
svätosti veriacich, ktorí sú hriešni. Cirkev je
viac než len súčtom všetkých veriacich,
pretože Ježiš je jej zakladateľom a hlavou.
Cirkev nie je svätá vďaka ľudskému úsiliu,
ale vďaka Kristovým zásluhám, na ktorých
máme prostredníctvom jeho milosti podiel.

Katolícka alebo univerzálna, pretože
Katolícka cirkev je sama v sebe úplná.
Odkedy Ježiš založil Cirkev, funguje pre
všetkých ľudí vo všetkých krajinách a v
každom období. Ježiš založil Cirkev, aby
priviedol ľudí k Bohu. Bez nej by to nebolo
možné. Apoštolská, pretože Cirkev
vybudovali apoštoli. Ježiš ich každého
osobne povolal, aby boli jeho svedkami po
celom svete. Skôr než zomreli, odovzdali
túto úlohu ďalším, a tí sa stali biskupmi.
Úrad pápeža tiež vychádza z dlhej línie
nástupcov. Pokračovali v diele apoštola
Petra, ktorý dostal od Ježiša osobitnú
zodpovednosť za Cirkev.
(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Spomíname
Dňa 19.01.2018 sme si pripomenuli 5. výročie čo nás opustila moja milovaná manželka,
mamka a babka Mária Demčáková.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku a modlitbu.
Manžel Jozef, synovia Matej a Stano s rodinami.
1. čítanie: Jon 3, 1-5. 10
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9
Refrén: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
2. čítanie: 1 Kor 7, 29-31
Evanjelium: Mk 1, 14-20
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Krátke zamyslenie na evanjelium:
Veľmi podobný text povolania sme počuli
minulú nedeľu, len ho rozprával sv. Ján.
Možno teda porovnať pohľad dvoch
autorov. Čo je spoločné? U sv. Jána je
vidieť viac aktivitu učeníkov, sv. Marek zdôrazňuje, že Ježiš oslovil nasledovníkov ako prvý.
V realite života je to veľmi podobné. Nedá sa jasne odlíšiť, nakoľko to bol najprv Pán a do
akej miery hľadanie učeníka. Ale jasné je, že nasledovník je ochotný hľadať Boha a ísť za
Kristom. A Boh toto hľadanie nenechá bez reakcie.
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára

Cyklotúra
Štvrtok 13. 7. 2017 - pokračovanie
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S

tojím pred ďalším obrazom a ten mi
slovom a fotografiami rozpráva o tejto
mladej kongregácii bratov tešiteľov. Iba v
skratke. Jej zakladateľom je český kňaz otec
Jozef Litomiský. Narodil sa v kresťanskej
rodine, kde dostal prvé základy viery.
Odchádza študovať do Prahy, kde si jeho
výnimočnú charismu a intelekt všimol
pražský arcibiskup otec Pavel Huyn. Ten ho
posiela na ďalšie štúdia do Viedne. Je to
akurát v čase, keď v Európe zúri prvá
svetová vojna. Otec Jozef sa dobrovoľne
ujíma pastorácii v nemocnici, kde utešuje
ranených vojakoch. Nemocnica sa stalo
preňho Getsemanskou záhradou, kde počul
Ježišov hlas: „Zostaň tu a bedli so mnou ...“
Odpovedajúc na túto výzvu 7. 4. 1922 založil
otec Jozef Kongregáciu bratov tešiteľov z
Getsemán. Je to spoločenstvo bratov a
kňazov, ktorí opustili všetko a v úplnej
čistote, chudobe a poslušnosti sa snažia byť
nablízku Božskému srdcu Ježišovmu, ktoré
tak trpelo pre nás v Getsemanskej záhrade.
Ani apoštoli, ktorých si vyvolil sám Pán to
nedokázali a prespali Jeho volanie. Bratia
tešitelia si dali za svoj sľub, aby aspoň trošku
svojou prácou zmiernili Ježišove ubolené
srdce. Po dennej hodinovej adorácii
odchádzajú pracovať do nemocníc, väzníc,
hospicov, k bezdomovcom. K tým
najbiednejším. K tým, ktorí v poslednej
hodine svojho pozemského života
potrebujú cítiť Krista. Práve táto mladá
kongregácia bratov tešiteľov na pozvanie
otca biskupa Jantauscha preberá v roku
1927 správu tohto pútnického miesta
Marianka.
Po
prečítaní
všetkých
informácii

prechádzam k ďalšiemu obrazu. Priznám sa,
taký obraz som ešte nikde nevidel. Ježiš v
Getsemanskej záhrade celý zmorený,
kľačiaci na kolenách opiera svoju hlavu o
hruď anjela, ktorý ho svojimi rukami láska a
potešuje. Ešte mám chvíľu čas a tak
vychádzam von, smerom ku kostolu. Hneď
na začiatku, po pravej strane kostola je
kamenná socha sv. Pavla Pustovníka.
Pokračujem chodníkom, ktorý lemuje kostol
a pri bráne je kaplnka sv. Anny postavená v
roku 1691. Aj na nej sa podpísal zub času.
Zvlášť, čo sa týka vlhkosti, ktorá postupne
ide od základov a poškodzuje omietku a už
aj maľby, ktoré znázorňujú udalosti zo života
sv. Anny. Pred bazilikou na pravej strane je
súsošie, na ktorom dominuje sv. Ján
Nepomucký.
Blíži sa čas, kedy sa máme dať všetci dokopy
a spoločne odchádzame z exercičného
domu do baziliky. Okolo baziliky je
postavený rigol, ktorý nám hovorí, že za tých
700 rokov od jej postavenia sa terén zdvihol
minimálne o jeden meter. Pri starých
kovaných dverách, ktoré smerujú do
sakristie baziliky je na stene pamätná
tabuľa, ktorá nám oznamuje, že tento kostol
sa v roku 2011 stal bazilikou minor. Dole
schodmi vstupujem do sakristie. Na konci je
socha Sedembolestnej Panny Márie, pod
ňou kľakátko. Po jeho obidvoch stranách
päťradové svietniky na zapálenie sviec a
pod nimi malé zásobníky so sviecami. Pri
prechodových dverách do baziliky sú
kamenné artefakty zachované asi ešte z
prvej baziliky. Pred nimi je na úrovni
podlahy sklenená tabuľa a my len s úžasom
pozeráme, že pod sklom je hĺbka minimálne
tridsať centimetrov a tam sú nasypané
kamenné okruhliaky. Takže vôbec nevieme
ako hlboko bola vlastne pôvodná podlaha
baziliky. Vstupujeme do baziliky. Aj keď je
dosť poškodená, je úžasná. V súčasnej dobe

sa vykonáva rekonštrukcia všetkých malieb.
Na strope sú maľby ozdobené a olemované
zlatými ornamentmi a reliéfmi, ktoré
znázorňujú výjavy zo života sv. Pavla
Pustovníka a sv. Antona. Po bokoch sú
maľby, ktoré zachytávajú rôzne časti sv.
písma. Taká veľká obrazová biblia. Pri každej
maľbe je v latinčine text, ktorý oznamuje, čo
vlastne maľba znázorňuje. V súčasnosti nie
je tu ani jedna maľba, ktorá by nebola
označená reštaurátormi. Každá malá
prasklinka, vyblednutá farba, poškodená
omietka je označená nalepeným štítkom, na
ktorom je písmeno a číslo. Aj keď sme my v
bazilike, pokračuje jedna pani v
reštaurovaní bočného oltára. Prajeme jej
veľa božích milosti pri jej tak náročnej práci
a pokračujeme v prehliadke baziliky.

Niektoré bočné oltáre sú už dokončené.
Oltár Božského srdca Ježišovho, oltár
Božieho milosrdenstva a pri presbytériu po
pravej strane oltár sv. Joachima a po ľavej
oltár sv. Jozefa. Presbytérium je poriadne
dlhé a od lodi kostola ho oddeľujú tri
schody. Dva metre od začiatku na ľavej
strane je ambón, za ním asi v trojmetrovom
odstupe oltár. Za ním asi ďalšie tri metre je
bohostánok. Nad ním je nádherný drevený
oltár. Neviem, do ktorého storočia by som
dával jeho vznik. Vrch je podobný oltáru v
našom kostole sv. Joachima a Anny. Stred, v
ktorom je umiestnená soška Panny Márie, a
boky sú ako skladacie obrazy.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

9 predsavzatí pápeža
Františka pre nový rok

vyjadrujú svetský úpadok.
5. Liečte rany srdca olejom odpustenia.
Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili,
ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.
6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s
nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou
a s vďačnosťou.
7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti,
nenávisti a negatívnych pocitov, ktoré ničia
váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí
zničených a ničiacich iných.
8. Majte sa na pozore pred nenávisťou
vedúcou k pomste, pred lenivosťou vedúcou
do
existenciálnej
eutanázie,
pred
ukazovaním
prstom
vedúcich
k
domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním,
ktoré privádza k zúfalstvu.
9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to
potrebujú... starých ľudí, chorých, hladných,
bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž
budeme súdení.

N

Zdroj: FB Bosco point, dodala Anna Sabolová ml.
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ový rok je časom predsavzatí. Inšpirujte
sa tým, čo považuje pápež František za
dôležité a čo zdôraznil pri stretnutí so
zamestnancami Vatikánu. Pre všetkých
môžu tieto body slúžiť ako novoročné
predsavzatie.
1. Starajte sa svoj duchovný život, o vzťah k
Bohu, ktorý je základom všetkého, čo
robíme a čo sme.
2. Starajte sa o rodinný život a dávajte
svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale
predovšetkým čas, pozornosť a lásku.
3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými,
premieňajte svoju vieru v život a slová v
dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to
najviac potrebujú.
4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od
urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré

(Peter Tóth)

V Košiciach bude konferencia o
osobnostiach východu navzdory totalitám

Kardinál Amato bilancuje: V roku 2017
pribudlo 37 nových svätých

národa v spolupráci s Teologickou fakultou v
Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku
a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity
pripravuje vedeckú konferenciu s názvom
Osobnosti na východe Slovenska navzdory
totalitám. Osobnosť JUDr. Františka Paňáka,
SJ (1908 - 1997).
Podujatie sa bude konať pri príležitosti 110.
výročia od narodenia pátra Paňáka, ktorého
životný príbeh je unikátnym svedectvom
politického
väzňa,
kňaza,
kritika
komunistického režimu, no rovnako aj
predsedu spolku Detvan v Prahe a publicistu.
V Košiciach pôsobil od roku 1968 a jeho
činnosť zasiahla do života jednotlivcov,
mesta i regiónu. Vo svojej dobe patril k
autentickým
nositeľom
kresťanskej
inšpirácie a uchovania vnútornej slobody v
čase perzekúcií a neslobody. Cieľom
konferencie bude analyzovať aktivity pátra
Františka Paňáka SJ a ďalších osobností,
ktoré boli schopné vplývať na život v regióne
a svojimi postojmi otvárali cestu pre viac
slobody a demokracie. Cieľom je zachytiť
svedectvo pamätníkov. Ako vnímali
osobnosti vo svojom regióne? Čím ich
oslovovali v minulosti a môžu osloviť aj
dnes? Ich činnosť je potrebné vykresliť v
kontexte slovenského disentu. Dôležitý je aj
postoj režimu voči nim, postihy jednotlivých
aktivistov, pokusy o zmrazenie ich činnosti.
Konferencia sa uskutoční 25. január 2018
(od 13:30 h) v Aule A1 na Teologická fakulta
KU v Košiciach.

bolo svätorečených spolu 37 osôb, z ktorých 30
je mučeníkov a 7 vyznávačov. Uviedol to
kardinál Angelo Amato, ktorý bilancoval
uplynulý rok z hľadiska aktivít organizovaných
Kongregáciou pre kauzy svätých, ktorej je
prefektom. Príležitosťou podeliť sa so
zaujímavými štatistikami bolo slávnostné
otvorenie odborného kurzu dikastéria v
pondelok 8. januára na pôde Pápežskej
Urbanovej univerzity.
V roku 2017 sa podľa slov kard. Amata
uskutočnili dve slávnosti svätorečenia a 19
ceremónií blahorečenia. Slávnosti svätorečenia
sa konali 13. mája vo Fatime a 15. októbra v
Ríme. Medzi novými svätcami nachádzame
Portugalcov, Brazílčanov, Mexičanov, Španielov
a Talianov. Okrem Slovenska, ktoré dostalo bl.
Titusa Zemana, sa blahorečenia v uplynulom
roku uskutočnili aj v Argentíne, Brazílii,
Kolumbii, Japonsku, Indii, Írsku, Taliansku,
Litve, Španielsku a USA.
Kardinál Amato pripomenul, že vlani došlo k
dvom
dôležitým
úpravám
procedúr
Kongregácie pre kauzy svätých. Bolo vydané
inovačné motu proprio pápeža Františka
Maiorem hac dilectionem z 11. júla, ktorým
Cirkev oficiálne uznala za samostatný dôvod
blahorečenia „obetovanie života z lásky“. Ide o
tretiu cestu vedúcu k blahorečeniu popri
mučeníctve a hrdinských cnostiach. Ďalším
novým dokumentom z dielne Kongregácie je
inštrukcia o relikviách v Cirkvi, ktorá bola
zverejnená 17. decembra.
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Košice 17. januára (TK KBS) Ústav pamäti Vatikán 11. januára (RV) V uplynulom roku

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

,
,

22.01.2018

Do

28.01.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 28.1.-3.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Feníková.
Nácviky zboror: V pondelky večer po adorácii nacvičuje pravidelne zbor dospelých. V sobotu
27.1. bude o 1330 v pastoračnom centre nácvik detského zboru.
Modlitby anjela: V každej sv. omši sa po sv. prijímaní budeme spoločne modliť dve krátke
modlitby anjela, ktoré naučil fatimské deti pri zjaveniach v roku 1916. Vzdáme tak úctu
Ježišovi v Eucharistii a zachováme odkaz z Fatimy aj v našom chráme. Spomínané modlitby sú
pod spoločným názvom Modlitba pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou vytlačené na
jubilejných obrázkoch Fatima 1917-2017.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Do 25. januára pokračuje tento modlitbový týždeň.
Do spoločných aj súkromných úmyslov modlitieb pripojme úmysel jednoty kresťanov.
Zároveň vás pozývam na ekumenickú bohoslužbu dnes o 1500 do gr.kat. chrámu Božieho Tela
(Vranov–Sever).
25 rokov služby: Otec arcibiskup nás všetkých pozýva na spoločné slávenie Eucharistie
spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby, ktoré sa uskutoční 30.
januára 2018 (utorok) o 1000 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Svätej omši bude
predchádzať modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 915 pod vedením bohoslovcov.
Hokej kňazov: Dňa 27. 1. 2018 (sobota) sa o 1100 uskutoční charitatívny turnaj kňazov v
ľadovom hokeji v STD Aréne vo Vranove. Zúčastnia sa ho kňazi košickej, spišskej a
banskobystrickej diecézy. Pozývame vás na toto nevšedné športové podujatie. Vstupné je
dobrovoľné a bude venované na podporu činnosti Charitného domu mládeže vo Vranove nad
Topľou.
Sv. omše: V pondelok bude sv. omša ráno a v utorok vôbec z dôvodu mojej neprítomnosti vo
farnosti. Vo vážnom prípade sa prosím obráťte na bratov pavlínov (tel: +421 57 44 218 07).
Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka pre pastoráciu mládeže, teda pre Arcidiecézne
centrum pre mládež v Prešove a pre Univerzitné pastoračné centrá v Košiciach a Prešove.
Zároveň milodary zo zvončeka budú poukázané na podporný fond arcidiecézy.
Zimný štadión: Dnes (21.1.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od
1915do 2015 za 1€ na osobu.
Rozpis lektorov:
4. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Baníkova, r. Hrubovska; 10.00 hod. - J.
Demčák, D. Slivková.
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V čASE oD

LiTuRgicKý pRogRAM oD

22.01.2018

p oNDELoK

22.01.2018 Sv. omša:

u ToRoK

23.01.2018

S TREDA

24.01.2018 Sv. omša:

Sv. Františka Saleského, biskupa a (detská)
učiteľa Cirkvi (spomienka)

Š TVRToK

28.01.2018

630 na úmysel celebranta

1800 + Zuzana, Mária, Ján, Mária,
Michal, Ján

25.01.2018 Poklona Sv. olt.: 1700

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
(sviatok)

p iAToK

Do

Sv. omša:

26.01.2018 Sv. omša:

1800 + Mária, Anna, Juraj
1800 + Pavol a Cyril Bindasoví

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
(spomienka)

(mládežnícka)

S oBoTA

27.01.2018 Večeradlo:

800
Sv. omša (JaA): 1800 + Alfonz, Jozef

N EDEľA

28.01.2018 Sv. omša:

4. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša:

800 za farnosť
1000 ZBP Mária a Anna

Sv. ruženec:

1430

“Učiteľom všetkého je praktický život.” (Gaius Julius Caesar)
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