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Lurdy 1858 - 2018

Dňa 11. februára 1858 išla štrnásťročná Bernadetta spolu so svojou sestrou Antóniou a

priateľkou zo susedstva Joannou nazbierať suché konáre na kúrenie. Keď prišli k jaskyni,
nad ktorou sa pnela Massabielska skala, museli prejsť cez potok. Bernadetta si vyzula
topánky a stiahla pančuchy. Vtom začula jemný šum vetra a pozrela sa smerom k jaskyni.
Uvidela zlatistý oblak a tesne za ním nádhernú Pani. Podľa Bernadettiných slov bola
oblečená v bielom, prepásaná modrou stuhou a na nohách mala žlté ruže. Spoločne sa
pomodlili ruženec, no Pani len posúvala prsty po zrnkách, nahlas sa nemodlila. Po chvíli
zmizla. Stretnutie s Paňou bol však pre Bernadettu takým silným zážitkom, že bola doslova
hnaná túžbou byť s ňou opäť. Zjavení bolo celkom osemnásť. Na príkaz miestneho kňaza
Peyramala sa Bernadetta počas jedného zjavenia spýtala krásnej Pani na meno. Tá
odpovedala, že je Nepoškvrnené počatie. Dievča tým slovám nerozumelo, no keď ich
povedalo kňazovi, ten sa veľmi rozrušil. Bernadetta nemohla tušiť, že 8. decembra 1854 vo
Vatikáne bola pápežom vyhlásená dogma o Nepoškvrnenom počatí. Vtedy kňaz pochopil
a uznal, že išlo o skutočné zjavenie Panny Márie. Panna Mária povedala Bernadette
niekoľko viet, ktoré boli zároveň posolstvom pre celé ľudstvo. Cez ňu vyzýva svet
predovšetkým k pokániu a modlitbe za hriešnikov. Prostredníctvom Bernadetty opakuje
slová: „Pokánie, pokánie, pokánie!“ Počas šiesteho zjavenia Panna Mária dokonca vyzve
Bernadettu, aby za obrátenie hriešnikov bozkávala zem. Tento úkon robia dodnes pútnici,
ktorí prichádzajú na toto sväté miesto. Počas deviateho zjavenia Panna Mária vyzýva, aby
ľudia pili z prameňa a umývali sa v ňom. Od toho času je voda z Lúrd symbolom nielen
telesného, ale predovšetkým duchovného očisťovania a uzdravovania. V ďalšom posolstve
si Panna Mária priala, aby bola na mieste zjavenia postavená kaplnka. Panna Mária tiež
prostredníctvom Bernadetty vyzýva ľudí ku konaniu procesií a pútí na miesto jej zjavenia.
Okrem týchto posolstiev jej povedala aj tri pravdy týkajúce sa výlučne Bernadettinho
osobného života, ktoré nikdy neprezradila a vzala si ich so sebou do hrobu. 

(podľa www.lurdy.sk pripravil Marcel Stanko)
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Naše najhlbšie túžby pochádzajú od Boha, ktorý nám chce pomôcť v rozhodovaní. Ak ho
požiadame o radu, môžeme si byť istí, že nám ju dá.    

Môže nám modlitba pomôcť správne sa rozhodovať?  

Ježiš sa modlil pred každým dôležitým

rozhodovaním. Napríklad pred voľbou
dvanástich apoštolov strávil v modlitbe celú
noc. Ježiš nám tu, tak ako vo všetkom
ostatnom, dáva príklad. Musíme sa naučiť
rozoznať, ako k nám Boh hovorí, aby sme
zistili, čo od nás chce. Hoci to tak možno
nevyzerá, Boh k nám naozaj hovorí počas
modlitby. Robí to veľmi tajomným
spôsobom. Hovorí v hĺbke nášho srdca. Tak
nám pomáha správne sa rozhodovať. Učiť
sa počúvať. Ak chceme počúvať Boha,
musíme sa naučiť počúvať svoje najhlbšie
túžby. Často môžeme zistiť, čo od nás Boh
chce, práve v hĺbke svojich túžob.
Problémom je, že často máme veľa
rozličných túžob. Nie všetko, čo chceme, je
však pre nás rovnako dôležité. Ak je vonku
horúco, môžeme skutočne túžiť po
zmrzline. Môžeme sa rozhodnúť, že si ju
nedáme, lebo chceme schudnúť, a to je pre
nás dôležitejšie. V živote je to tak so
všetkým. Ak sa pre niečo rozhodneme,
niečo iného sa vzdáme. Môžeme napríklad
túžiť po deťoch, ale zistíme, že našou
najhlbšou túžbou nie je oženiť , vydať sa, ale
zasvätiť svoj život Bohu ako kňaz alebo
rehoľná sestra. Rozlišovanie. Ľahko
môžeme sami seba oklamať. Často si volíme
povrchné túžby pred tými, ktoré nás môžu

naplniť. A predsa sa v tých druhých skrýva
Božia vôľa. Preto je zásadné naučiť sa
rozlišovať medzi svojimi túžbami.
Potrebujeme na to dar rozlišovania, teda
schopnosť posúdiť, ktoré túžby prichádzajú
od Ducha Svätého a ktoré nie. Ako zistíme,
čo nám najviac vyhovuje? Ako môžeme byť
naozaj sami sebou? Skutočne šťastní
môžeme byť len vtedy, keď budeme
počúvať Božiu vôľu a odpovedať na ňu.
Modlitba verša zo Sv. písma nám pomôže
počuť Boží hlas a nezameriavať sa len na
vlastné myšlienky. Pomoc pri rozlišovaní.
Svoje povolanie, do ktorého nás Boh volá,
nemôžeme rozlíšiť sami. Potrebujeme Božiu
pomoc, aby sme vedeli rozlíšiť medzi svojimi
povrchnými a najhlbšími túžbami. Preto je
také dôležité, aby sme si s ním prehlbovali
vzťah, aby sme sa naučili modliť. Skúsme sa
o svoje myšlienky podeliť s kňazom alebo s
niekým múdrym, komu dôverujeme.
Duchovný sprievodca nám môže poradiť a
pomôcť vidieť veci v širšej perspektíve.
Každodenný zhon alebo momentálne
nadšenie nás ľahko môžu zviesť. Keď
zistíme, k čomu sme naozaj povolaní,
zažijeme skutočný pocit spokojnosti. Hoci
niektoré otázky zostanú nezodpovedané
alebo naše rozhodnutie bude znamenať aj
ťažkosti a riziko, budeme hlboko vnútri cítiť,
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že sme sa rozhodli správne. Pocit
vnútorného pokoja chce Boh pre každého z
nás. Ježiš nám hovorí, čo povedal aj svojim
vystrašeným učeníkom po zmŕtvychvstaní:
„Pokoj vám!“ Jn 20,19. Stále nás niečo
rozptyľuje. Každý, kto sa snaží modliť, vie,
že občas je náročné naplno sa sústrediť na
Boha. V mysli vyskakujú rozličné myšlienky a
stále nás niečo rozptyľuje. Najskôr  sme
naozaj chceli venovať čas, ktorý sme si
vyhradili na modlitbu, Bohu, ale naše
myšlienky stále odlietavajú. Nie je to dôvod
na obavy. Práve naopak, ak sa začneme
strachovať, na Boha sa sústredíme ešte

menej. Ak nás počas modlitby niečo
rozptýli, jednoducho sa nanovo sústreďme
na Boha. On jediný je dôležitý, všetky naše
myšlienky a túžby sú v tejto chvíli
nepodstatné. Počas svojej modlitby trávime
čas s Bohom a neexistuje lepšie miesto na
svete. Ak si však spomenieme, že niečo
musíme rýchlo urobiť, verme, že Boh to vie
tiež, a upokojme sa. Ak je to skutočne
dôležité, spomenieme si na to i po
modlitbe. Keď sa teda niečo podobné stane,
zamerajme svoje myšlienky opäť na Boha a
pokračujme v modlitbe.     (Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Lv 13, 1-2. 45-46
Ž: 32, 1-2. 5. 11
Refrén: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma
radosťou zo spásy.
2. čítanie: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Evanjelium: Mk 1, 40-45

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Prvé vety evanjelia sú skvelým vyjadrením toho, čo znamená prijať Kristovo evanjelium.
Malomocný bol stratený, nemal právo žiť v spoločnosti. Nesmel sa ani priblížiť, nikto mu
nepodal ruku, ani sa ho nedotkol. Ale Ježiš povedal: „Chcem, buď čistý!“ A bol čistý! Boh
má moc zachrániť človeka. Malomocný z evanjelia mal odvahu prísť a mal i pokoru dovoliť
Bohu zvoliť svoje riešenie. Ale nemal vnútornú disciplínu. Jeho pobláznené konanie
skomplikovalo hlásanie evanjelia. Kresťanská radosť nie je pohľad na svet cez ružové
okuliare. Je radosťou z Boha, ktorá sa opiera o realitu. 

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

Spomíname
Dňa 12.02.2018 si pripomenieme 1. smutné a bolestné výročie, čo nás navždy opustil môj
milovaný syn, ocko, brat, ujo a švagor Jozef Lipovský vo veku 37 rokov.
Ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku a modlitbu. 
S láskou spomínajú mamka, detičky, sestry Magdaléna, Alena a Anna s
rodinami. Odpočívaj v pokoji.

"Už neplačte mamka nado mnou, nech môžem kľudne spať. Boh povolal
ma, ja za ním idem, muselo sa tak stať."
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Popolcová streda - (Joel

2,12-19)

Začíname pôstne obdobie. Možno sa

pýtame: aký zmysel má pôstne obdobie?
Keď počujeme slovo pôst, vyvoláva to v nás
predstavu hladu. Na čo je dobré trápiť sa
hladom? Avšak zmyslom tejto doby nie je
predovšetkým hladovať, zmyslom tejto
doby je konať pokánie. A konať pokánie to
znamená prijať obmedzenie, ktoré patrí k
ľudskej prirodzenosti. A teda občas aj
hladovať. Cirkevní otcovia svorne tvrdili, že
prikázanie o pôste je tak staré ako sám svet.
Prvé prikázanie, ktoré Boh dal ľuďom, bolo
prikázanie postiť sa. (Gn 2,17).
Už v raji bolo dané ľuďom
prikázanie zdržanlivosti, aby
nejedli zo stromu poznania
dobra a zla. Nebolo to
prikázanie absolútneho pôstu,
pretože zo všetkých ostatných
stromov v raji mohol človek
jesť a nezhrešil. Toto
prikázanie sa týkalo jedného
konkrétneho stromu. Sv. Bazil
Veľký hovorí: „Pretože sme sa
nepostili, boli sme z raja vyhnaní. Budeme
sa postiť, aby sme znovu do raja mohli
vrátiť". V pôste ide o múdre
sebaobmedzenie v záujme sebazachovania.
Človek sa prehrešil tým, že toto múdre
sebaobmedzenie neprijal a tým si veľmi
ublížil a v každom hriechu stále ubližuje. 
Boh nás ústami proroka Joela vyzýva:
„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom,
pôstom, plačom a nárekom, srdcia si
roztrhnite a nie šaty, a obráťte sa k Pánovi,
svojmu Bohu. Veď On je dobrotivý a
milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a
zľutúva sa v nešťastí.“ Predovšetkým sa v

pôste jedná o naše obrátenie. Znamená to
zmenu zmýšľania, ale nielen to. Nejde len o
sýtenie nášho rozumu novými
informáciami, ale ide predovšetkým o
obrátenie nášho srdca. 
Moderná doba je vážne chorá na srdce.
Nehovorím to len obrazne, ale je to aj
skutočné medicínske zistenie. Srdcové
choroby sú vážnym problémom súčasnosti.
Srdce je čerpadlom, ktoré zásobuje
okysličenou krvou celé telo. Mohli by sme
ho nazvať aj motorom života. Je to jediný
orgán v ľudskom tele, ktorý si počas celého
nášho života, vôbec neoddýchne. Stále sa
vydáva v akcii a jeho oddych by pre nás
znamenal smrť. Srdce je v našom tele a pre
naše telo tým, čím je Boh – Láska, pre

stvorený svet. Práve pre
tieto svoje vlastnosti sa
srdce stalo symbolom
samotného Boha a je
miestom jeho prebývania v
človeku. 
Naše srdce nie je v
poriadku, keď nie je
príbytkom Lásky, ktorou je
sám Boh. O Ježišovom
ľudskom srdci hovoríme, že

je podstatne zjednotené so Slovom Božím.
Toto je tajomstvo lásky. Jednota vôle
človeka s vôľou Božou. Chcieť to isté. Srdce
začína chorľavieť ak nebije pre svojho
Stvoriteľa, keď nieje v ňom rozliata láska
Božia. 
Božie Slovo nás právom vyzýva: „Obráťte sa
ku mne celým svojím srdcom...“, „srdcia si
roztrhnite a nie šaty...“ Prečo je potrebné
roztrhnúť si srdce? Lebo po prvotnom
hriechu sa všetci rodíme do tohto sveta so
srdcom, ktoré nieje Božím príbytkom. Je to
srdce uzatvorené pre Boha i ľudí, studené a
nepríjemne srdce. Roztrhnúť svoje srdce, to
znamená, otvoriť ho pre Boha i ľudí. Dovoliť
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Bohu, aby nás mohol riadiť a pretvárať
podľa svojho Srdca. Dovoliť aby Boží Duch
býval v našom srdci. Vyprosiť si od Boha
správny vzťah ku všetkému a ku všetkým.

Boh sa zjavuje ako náš otec. Jemu nikto
nie je ľahostajný. Ak je nám niekto
ľahostajný, tak už nemáme v srdci Božiu
lásku. My dokážeme prejsť bez súcitu a
povšimnutia, byť plne zaujatí sebou a
svojimi problémami. Ale Boh nedokáže
prejsť okolo človeka bez povšimnutia. Boh
nemá svoje problémy, má len naše
problémy. Boh Otec má úžasnú úctu voči
svojmu stvoreniu. My ho vôbec nechápeme,
dokiaľ nemilujeme ako On. Nemôžeme ho
iným spôsobom zažiť, ako keď ho necháme
vyjadriť sa skrze naše srdcia. Boha môžeme
prežiť len vtedy, keď sa milujeme navzájom.
Boh je Osobný a Živý Vzťah Lásky a On sa
chce a môže zjaviť len v našich vzťahoch. Ak
sú naše vzťahy nesprávne, nemôžeme zažiť
Boha, nepoznáme ho. Nemáme z neho
radosť. Máme sa obrátiť k Bohu celým
svojím srdcom. To znamená: celé srdce
uvolniť pre lásku. 
Láska sa nám zdá ťažká, ale iná cesta ku
Spáse neexistuje. Len keď svoje srdce
očistíme od všetkých opačných postojov,
keď dovolíme Bohu, aby On sám v nás
konal, potom sa v srdci spojíme s tou
nesmiernou láskou, ktorá nás stvorila, ktorá
nás vykupuje a posväcuje. Možno je to len
jeden človek, ktorého nemilujeme a možno
si to vieme aj spravodlivo odôvodniť. A

predsa táto jedna neláska z našej strany je
prekážkou toho, aby skrze naše ľudské srdce
mohol prúdiť životodárny Boží Dych, Duch
Svätý. 
Obráťme sa teda celým srdcom k Bohu,
roztrhnime si srdce. Oľutujme každú
nelásku, ktorá sa zmocnila našich bytostí a
prosme Boha, aby sa vrátil do nášho srdca,
aby nám nikto a nič nebolo ľahostajné.
Prijmime Ježiša, lebo v ňom je všetka sila
pozitívnej zmeny. On je Vtelená láska. Tá
istá láska sa chce vteliť do nás.

Na záver ešte niekoľko napomenutí z
múdrosti sv. Františka: „Pán hovorí: „Milujte
svojich nepriateľov!“ Svojho nepriateľa
miluje skutočne ten, kto sa nezarmucuje
nad bezprávím, ktoré mu nepriateľ robí, ale
kto sa pre lásku Božiu trápi nad hriechom v
jeho duši a preukazuje mu svoju lásku
skutkami.“ 
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ích je
nebeské kráľovstvo“, je mnoho tých, ktorí sú
horliví pri modlitbe a bohoslužbe a ukladajú
svojmu telu mnoho pôstov a umŕtvovania,
pohoršujú sa však pre jediné slovíčko, ktoré
sa zdá pôsobiť bezprávie ích ja, alebo pre
nejakú vec, ktorú im niekto vezme a ihneď
sa nad tým rozčuľujú. Tí nie sú chudobní v
duchu; lebo kto je skutočne chudobní v
duchu, nenávidí sám seba a miluje i tých,
ktorý ho udrú do tváre.“

Zdroj: www.frantiskani.sk

Oznam pre birmovancov

V nasledujúcich mesiacoch sa naši birmovanci zúčastnia Alfa kurzu, ktorý organizuje

farnosť Vranov-Sever. Alfa kurz zahrňuje cca 9 stretnutí, ktoré budú prebiehať každú

sobotu od 1900 do 2200. V rámci kurzu je aj jedna celodenná duchovná obnova. Prvé
stretnutie je už túto sobotu 17.2. Ak by mal nejaký birmovanec problém s dopravou, vieme
zabezpečiť odvoz tam aj naspäť, stačí sa vopred ohlásiť.
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Arcibiskup Tomasi: Nové jadrové
vyzbrojovanie je krok dozadu z pohľadu dejín

Vatikán 4. februára (RV) „Zdá sa mi, že ide o

krok dozadu z pohľadu dejín a vraciame sa k
súťaženiu ako počas Studenej vojny o to, kto
má mocnejšie zbrane, aby dosiahol väčší vplyv
na medzinárodnú situáciu.“ Takto komentoval
Mons. Silvano Maria Tomasi z vatikánskeho
Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj na
správu o novom zbrojárskom pláne USA,
zameranom na vývoj jadrových hlavíc nižšej
sily. „Preteky v zbrojení sa znovu začínajú, a je
to skutočne krok, ktorý hlboko rozrušuje
súčasnú situáciu. Na jednej strane sa začína
opäť investovať obrovský kapitál do zbraní
namiesto do sociálnych služieb, ktoré sú
nevyhnutné pre ľudí, čo potrebujú
starostlivosť o svoje zdravie, výživu alebo
rozvoj. A na druhej strane, vytvárame nové
napätie - ktoré nebolo nevyhnutné - medzi
jadrovými mocnosťami.“
Problémom je mechanizmus začarovaného
kruhu, keď modernizácia zo strany jedného
núti druhého k rovnakému investovaniu do
vývoja zbraní, vysvetľuje ďalej arcibiskup
Tomasi. Bývalý vatikánsky diplomat pri OSN v
Ženeve dodáva: „Vidí sa mi, že by sme mali
počúvať hlas pápeža Františka, ktorý aj
nedávno pri ceste do Čile a Peru zopakoval
varovanie, že preteky v jadrovom vyzbrojovaní
i používanie tohto prostriedku ničenia sa
musia eliminovať a musíme všetci pracovať na
vytváraní medzinárodných vzťahov založených
na dôvere, a nie na vzájomných hrozbách.
Toto je tá cesta, ktorá vedie k pokoju a
rozvoju, a nie preteky v zbrojení.“

Diecézny katechetický úrad ponúka
na Pôstne obdobie detskú knižku 

Spišská Nová Ves 5. februára (TK

KBS) Diecézny katechetický úrad
Spišskej diecézy  ponúka  na Pôstne
obdobie detskú knižku s textom
zastavení krížovej cesty a
ilustrovanými obrázkami s názvom
Ježišova i naša krížová cesta. Na
obrázkoch chýba šesť postáv, o
ktorých bude reč v šiestich
katechézach počas Pôstneho obdobia.
Chýbajúce postavy si deti vystrihnú a
dolepia. Na konci Pôstneho obdobia
im ostane malá knižka s pobožnosťou
krížovej cesty a peknými ilustráciami
jednotlivých zastavení. Deti bližšie
spoznajú postavy Piláta, Panny Márie,
Veroniky, Šimona, plačúcich žien a
Jozefa z Arimatey. 
V ponuke sú aj 3D kríže pre deti, ktoré
mali veľký úspech minulý rok. Kríž je
zlepený zo šiestich kociek. Deti budú
postupne dostávať farebné výkresy, z
ktorých sa po poskladaní a zlepení
vytvorí kocka a z nich sa bude
postupne skladať priestorový 3D kríž.
Kríž má rozmery 25 cm (výška) x 19
cm (šírka) x 6 cm (hrúbka). Na kríži
budú zobrazené všetky zastavenia
krížovej cesty. Na zadnej strane kríža
sa nachádza citát: „Smrť tvoju, Pane,
zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie
vyznávame, kým neprídeš v sláve.“ 
Viac info na www.dkuspis.sk 
Zdroj: www.tkkbs.sk            

(dodala Anna Sabolová ml.)        



VV čASEčASE oDoD 12.02.2018 12.02.2018 DoDo 18.02.201818.02.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 18.2.-24.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Kriváková.    
Nácviky zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých,

v sobotu o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.  
Pomazanie chorých: Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa každoročne slávi na

spomienku Lurdskej Panny Márie, bude v pondelok 12. 2. pri sv. omši o 1800 v našom farskom
kostole udeľovaná sviatosť pomazania chorých tým, ktorí začínajú byť „v nebezpečenstve smrti
pre chorobu alebo starobu.“ (SC, č. 73) Prijímateľ sviatosti má byť v stave posväcujúcej milosti.
Poklona Sviatosti oltárnej: V pondelok večer nebude poklona, po sv. omši spojenej s
pomazaním chorých pozývame všetkých na farské „krepľe“ do pastoračného centra. Možnosť
adorácie bude v utorok počas celého dňa pri zmiernej poklone na konci fašiangov.
Popolcová streda: V tento deň je pôst (jesť 3x do dňa, z toho raz dosýta) a zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu. Cirkevný „zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty
rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka
života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú
viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.“
(Kán. 1252). 
Krížové cesty: K pôstnemu obdobiu patrí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v

stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o 1430.
Na prvú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia dôchodcovia pod vedením p. Artimovej. 
Pôstne kázne: Po nedeľnej pobožnosti krížovej cesty vás v našom farskom kostole pozývam na
pôstne kázne. Kazateľom bude ThDr. Pavol Hrabovecký, S.T.D., kaplán v Košiciach – Kráľovná
pokoja.
Zbierky: Na budúcu nedeľu je tretia nedeľa v mesiaci a zbierka na dostavbu kostola a
pastoračného centra. Na charitu bude zbierka o dva týždne. 
Jarný tábor bude počas jarných prázdnin od 25. 2. do 1. 3. 2018 v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Barka v Juskovej Voli. Veková kategória 9 až 15 rokov, cena 36 eur (30
eur pre členov centra). Viac informácií nájdete na plagáte a na www.gmcbarka.sk.
Krepľovica: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s

karnevalom a tombolou dnes od 1400 v objekte ZŠ Kukučínova ulica. Ako vstupné nie sú
nevyhnutné „krepľe“, budú k dispozícii zo školskej jedálne. 
Zimný štadión: Dnes (11.2.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od

1915do 2015 za 1€ na osobu. 
Rozpis lektorov: Popolcová streda: 18.00 hod. - r. čechova; 
1. pôstna nedeľa: 8.00 hod. - r. onderkova, p. Lengvarská; 10.00 hod. - r. Baranova, r.
Sabolova.
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PPoNDELoKoNDELoK 12.02.201812.02.2018
Sv. omša spojená s udeľovaním
sviatosti pomazania chorých 

Sv. omša: 1800 + Jozef Lipovský (1. výročie)  

UU ToRoKToRoK 13.02.201813.02.2018
Zmierna poklona – celodenná
adorácia 

Sv. omša: 800 ZBP Michal Demčák (18 rokov) 
a Beáta Demčáková 

SS TREDATREDA 14.02.201814.02.2018
POPOLCOVÁ STREDA 

Sv. omša: 1600 za farnosť

Sv. omša: 1800 + Zuzana Baškovská 

ŠŠ TVRToKTVRToK 15.02.201815.02.2018 Poklona Sv. olt.: 1700

Sv. omša: 1800 + Mária (1. výročie) 
a Ján (20. výročie)   

PP iAToKiAToK 16.02.201816.02.2018 Sv. omša: 1800 + Andrej Diľ (10. výročie)          
(mládežnícka) 

SS oBoTAoBoTA 17.02.201817.02.2018 Modl. večeradlo: 800

Sv. omša (JaA): 1800 ZBP Ján (85 rokov)   

NN EDEľAEDEľA 18.02.201818.02.2018

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Mária (50 rokov) 

Krížová cesta: 1430 + pôstna kázeň

LiTURgicKýLiTURgicKý PRogRAMPRogRAM oDoD 12.02.2018 12.02.2018 DoDo 18.02.201818.02.2018

“Hlupákov raj je peklom mudrca.”  (Thomas Fuller)


