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Kristus Kráľ

Jedno z najranejších a najzákladnejších kresťanských vyhlásení je: Iesous Kyrios (Ježiš je

Pán). My o tomto výroku zvykneme premýšľať v „náboženskom“ zmysle, ako o duchovnom
vyjadrení a tento význam aj naozaj má. No keď túto frázu používali prví kresťania, obsahovala
v sebe aj provokatívny politický podtón. V starovekom svete, v krajinách okolo
Stredozemného mora, bol totiž cisár Pánom – tým, ktorému patrila najvyššia oddanosť.
Heslom doby a dôkazom oddanosti boli slová Kaisar Kyrios (Cisár je Pán). Keď teda kresťania
hovorili, že Kyrios je Ježiš, priamo tým spochybňovali cisára a všetky mocnosti konajúce pod
jeho záštitou a v jeho mene. Veľmi teda neprekvapuje, že Pavol veľa času zo svojej služby
strávil vo väzení, že (s výnimkou Jána) boli všetci apoštoli umučení a že cirkev bola po tri
storočia pravidelne sužovaná neľútostným prenasledovaním. Nepriatelia viery očividne
chápali, čo znamenalo, keď niekto vyhlasoval, že niekto ukrižovaný cisárom je v skutočnosti
Pánom. Naša viera bola už od počiatku rebelskou vierou.
Ježišovo verejné účinkovanie vrcholí vo chvíli, keď sa Pán tvárou v tvár stretá s miestnym
predstaviteľom cisára, ľstivým a egocentrickým Ponciom Pilátom. V Jánovej verzii tohto
rozprávania sa Pilát stojaci zoči-voči Ježišovi pýta: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedá
vyhýbavo, pretože vie, čo Pilát myslí pod slovom „kráľ“: ďalší pozemský vládca posadnutý
mocou, ktorý je ochotný použiť všetko násilie na to, aby si ju udržal. Preto dodáva: „Moje
kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Ježiš tým nechce povedať, žeby jeho kráľovstvo nesúviselo s
bežnou skúsenosťou, ale že jeho systém a poriadok sa radikálne líši od toho, ktorý je vlastný
cisárovi, Pilátovi, Herodesovi a všetkým ostatným podobným vládcom. Kristus Kráľ je
korunovaný a zaujíma svoj trón, ale jeho koruna je tŕňová a jeho trónom je rímsky mučiaci
nástroj. Paradoxné je, že je to napokon sám Pilát, ktorý celému svetu po hebrejsky, latinsky a
grécky oznamuje Ježišovu kráľovskú hodnosť. Z tohto svojho kráľovského miesta Ježiš
vyslovuje nie slová pomsty, ale slová odpustenia a to dokonca aj tým, ktorí ho zabíjajú.

(z www.redmptoristi.sk prebral a upravil Marcel Stanko)
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Ako dôverovať Bohu?

Veríš tomu, že dôveruješ BOHU, avšak

tvoje vnútro napĺňa nepokoj? Snažíš sa
úplne dôverovať, bez strachu a stále je to
neúčinné, lebo sa trápiš o zajtrajšok?
Preplačeš noci s myšlienkou, že už viac
nezvládneš? Snažíš sa hľadať oporu v
ľuďoch, ale nie sú očakávané výsledky?
Niečo ti poviem: sú v živote chvíle, v ktorých
ti pomôže len BOH. Ak ti pomohla rodina,
alebo známi, tak to nebol problém... Ak však
trčíš stále na tom istom mieste a nevidíš
východisko, tak prečo trčíš pred počítačom
alebo inak strácaš čas, ktorý ti bol
darovaný?? Mohol, mohla by si v to čase
pokľaknúť pred Boha a bolo by to oveľa
užitočnejšie pre teba. Odpovieš: to sa ľahko
povie. Chcel by som, ale nemám takú
duchovnú silu. Prvá otázka, na ktorú by si si
dnes mal odpovedať, je: Dokážeš sa modliť?
Boh ti dáva dvadsaťštyri hodín denne. Koľko
ty dávaš jemu? Hodina denne venovaná
meditácii, čítaniu Biblie, alebo adorácii je
tak veľa? Máš vždy alternatívu: alebo sa
dostaneš do beznádeje a dovolíš, aby
nepokoj prevzal kontrolu nad dnešným
dňom alebo pôjdeš k Bohu vždy, nielen
vtedy, keď sa treba modliť. Najprv si polož
otázku, čo si mohol urobiť, aby si zvládol
ťažkosti, ktoré ťa trápia, keď prijímaš do
srdca riešenie, ktoré ti hneď zíde na um...
Možno ti Boh napovie: zavolaj mu, či jej a
zmierte sa. Môže ti tiež ukázať brigádu,

prácu, alebo možnosť, kde si môžeš požičať
peniaze, alebo ti dá do pozornosti iné
riešenie... Ale určite odmietni zmýšľanie ako
je: To nemá zmysel! To ma neuspokojuje!
Nepomôže mi to! Ty ma Bože asi nechápeš!
To ti určite našepkáva zlý duch. Dôveruj
BOHU! Môžeš si byť stopercentne istý, že ak
urobíš čo môžeš, a hoci je to podľa teba to
najhoršie riešenie, Boh sa postará v tvojom
živote o to, aby si bol úplne šťastný. Buď vo
svojom živote vždy otvorený tomu, čo
prináša život a zmeň svoje zmýšľanie:
urobím to, hoci to dnes ešte nechápem.
Viem, Pane, že ty vidíš budúcnosť a máš pre
mňa plán. Tentokrát ho už neodmietnem,
ani vtedy, keď nebudem chápať. Budem ti
dôverovať. Už nemám čo stratiť (to je tá
chvíľa ku ktorej ťa Boh vedie). 

Nepúšťaj sa ruky BOHA, bez ohľadu na to,

čo ťa v živote stretne. Ak si v hraničnej

situácii, dôveruj Bohu, pretože vtedy sa

môžu stať dve veci: buď ťa chytí, ak padneš,

alebo ťa naučí lietať.

Zdroj: Lodziewski, Arkadiusz: Antidepresívna Božia
príručka

(spracovala Dzurovčinová Jana)
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Ruka a piesok

Trinásťročný Jurko sa so svojou matkou

prechádzal po morskom brehu.
Zrazu sa jej spýtal: „Mama, ako si udržať
priateľa, keď si ho už niekto našiel?“
Matka sa na chvíľu zamyslela, potom sa
zohla, nabrala dve hrste piesku a vystreté
dlane obrátila smerom hore. Potom jednu
ruku pevne zatvorila a piesok sa jej začal
sypať pomedzi prsty. Čím viac päsť zvierala,
tým viac piesku sa jej sypalo z ruky.
Druhú ruku nechala otvorenú a všetok
piesok ostal na nej.
Jurko sa s údivom prizeral a zvolal:
„Rozumiem.“

V jednej horskej kaplnke som našiel obrázok

Panny Márie. Na zadnej strane obrázka bola

modlitba, ako prijímať svojho blížneho:

Pane, pomáhaj mi byť priateľom každého,

priateľom, ktorého neunaví čakanie,

ktorý dobrotivo prijíma,

ktorý rozdáva s láskou,

ktorého nevyčerpá počúvanie,

ktorý ďakuje s radosťou.

Priateľom, ktorého možno nájsť vždy,

keď ho niekto potrebuje,

na ktorého sa možno vždy obrátiť,

keď si to niekto bude priať.

Tým, kto vie ponúknuť priateľsvo,

V ktorom si možno oddýchnuť,

ktoré vyžaruje pokoj radosti,

Tvoj pokoj Pane.

Daj, aby som bol pripravený prijímať

najmä slabých a bezbranných.

A tak, aj keď nebudem robiť nič zvláštne,

Budem môcť pomáhať druhým,

Aby ťa, Pane nežnosti, cítili celkom blízko.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vôňa ruže

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

1. čítanie: Dan 7, 13-14
Ž: 93, 1ab. 1c-2. 5
Refrén: Pán kraľuje, oslavujme ho.
2. čítanie: Zjv 1, 5-8
Evanjelium: Jn 18, 33b-37

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Počty katolíkov v Európe, zvlášť tých, ktorí sa zúčastňujú pravidelne bohoslužieb, klesajú. A
tak sa nám môže zdať, že to s víťazstvom Krista nie je žiadna sláva. Dôvodov, prečo sa
Európa odkláňa od kresťanstva, je niekoľko, niektoré sú dôsledkom hriechu či
nevierohodnosti Cirkvi a jej členov. Znamená to však, že Kristus prehral? Odpoveďou je, že
Kristus s nikým z nás nebojuje a nikdy sa neusiloval o politické víťazstvo. Jeho záchrana, ako
ukazuje dnešné evanjelium, presahuje politické usporiadanie či konkrétnu vládnucu elitu.
Božie kráľovstvo nestojí na politike, armáde či bohatstve, ale na všemohúcom Bohu a jeho
odvekom zámere so stvorením. On, Stvoriteľ, daroval život, on, Vykupiteľ, ponúkol cestu
záchrany, keď človek zlyhal. On, Kráľ kráľov, príde na konci vekov uzavrieť a naplniť projekt
stvorenia tak, aby všetci, ktorí Krista prijali, mohli prebývať v hlbokom milujúcom vzťahu s
Bohom.  (podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.
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Tour de Morava

Sobota 4. augusta 2018 – deň „1“

O chvíľu, presne za hodinu prichádzame

do Nového Mesta nad Váhom. Zatiaľ sme
prešli iba 26,5 km s priemernou rýchlosťou
26,9 km/hod. Kontrola navigácie a
pokračujeme. Prechádzame dedinou Dolné
Srnie. Neviem podľa čoho dostala táto
dedina taký názov, lebo s dolným to nemalo
nič spoločné. Samý kopec a zákruty. Hore
kopcom opúšťame túto dolnú dedinu. Za
chvíľu sme na vrchole kopca a spúšťame sa
dolu do dediny Bošáca. Do vysielačky
oznamujem chlapcom: „Oné, v najbližšém
šenku stojíme na koštóvku slivovice.“ 7:05
vchádzame do dediny. Prešli sme 35,38 km.
Naša priemerná rýchlosť nám kvôli kopcom
v Dolnom Srní klesla na 25,8 km/hod.
Jediné, čo sme našli sobotu ráno otvorené
je obchod s potravinami. Vedľa predávajú
rovno na ceste čerstvú zeleninu. Pýtame sa
miestnych na nejakú pálenicu a dostávame
odpoveď, že pálenica je skoro v každom
dome, ale iba pre súkromné účely. Taká
pálenica akú hľadáme my – na koštovku - je,
ale otvárajú až na obed. Päť hodín pre jeden
pohárik dobrej slivovice nechce nikto
obetovať. V miestnych potravinách si
nakupujeme raňajky a na chodníku pred
obchodom ich aj konzumujeme. 
Zhadzujeme zo seba nadbytočné šatstvo,
lebo slniečko sa už dvíha a začína pekne
pripekať aj keď je ešte iba ráno pred ôsmou. 
7:45 vyrážame a pokračujeme v našej
cyklopúti. Cesta je mierne do kopca.

Prechádzame dedinou Moravské Lieskové.
Už sám názov hovorí, že sme už blízko pri
Morave. Ďalšia dedina je tá istá iba s
prívlastkom. Moravské Lieskové, časť
Brestové. Tu na začiatku dediny máme prvú
poruchu. A dokonca na mechanikovom
bicykli. Jakub dostal defekt. Chlapcov sme
poslali ďalej a ja s Janíkom sme ostali pri
Jakubovi. Je 8:12. Po výmene a dofúkaní
duše dobiehame pelotón, keď tu zrazu prvý
pád. Senior. Tohto roku máme troch Paľov v
pelotóne. Aby sme ich vedeli čo
najjednoduchšie rozoznať a osloviť, tak Paľo
Popaďák otec – Senior, Paľo Popaďák syn –
Junior, Paľo Fincický – Paly.  Čo sa vlastne
stalo? Na pravej strane zasahuje do cesty
dočasne osadená značka „Pozor! Na ceste
sa pracuje!“ Tú si niekto v strede pelotónu
nevšimol. Rýchlo pribrzdil a nasledovala
reťazová reakcia. Junior už nepribrzdil, ale
stlačil brzdy naplno. Senior, aby nenarazil
zozadu do Juniora volil pád. Cesta tu je
mierne do kopca a aby sa lepšie voda tratila,
asfalt je tu veľmi hrubý. Na takom asfalte je
každý pád nepríjemný a neobíde sa bez
zranenia. Tak dopadol aj Senior. Zodretá
dlaň na pravej ruke, chrbát a tvár. S takou
situáciou sme nepočítali. Nemáme žiadne
dezinfekčné prostriedky, žiadne obväzy.
Obraciame sa na miestnych obyvateľov a tu
nám pán na dôchodku odporúča hneď
vedľajší dom, kde býva zdravotná sestra.
Prichádzame k bránke a po dlhšom
prenikavom brechote psa vo dvore
prichádza aj jeho majiteľka. Ihneď zobrala
Seniora dnu a ošetrila ho. Za pomoc od nás
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nič nežiada, iba nám praje, aby sa nám už
nič podobné nestalo. S veľkým „ĎAKUJEME“
odchádzame. My v pohode, ale Seniora bolí
všetko pri každom pohybe. Volant poriadne
držať nemôže, prilbu má iba na jednej
strane tváre, chrbát vystrieť nemôže a v
hrudi cíti bolesť pri každom nadýchnutí, pri
každom pohybe. Kontrolujeme Juniorov
bicykel a príčina sa hneď odhalila. Medzi
brzdové doščičky a rám kolesa skoro vložím
prst. Taká veľká je tam medzera. My máme
medzeru maximálne jeden milimeter, aby
sme mohli v prípade potreby jemne
pribrzdiť a neohroziť tak ostatných členov.
Pri jazde v pelotóne je to veľmi dôležitá vec.
Krútim na plno a ak je potrebné ťuknem do
brzdy, aby som jemne pribrzdil ale pedálmi
krútim stále. Pri takto nastavených brzdách
ako má Junior to jednoducho nie je možné.
Nedá sa pribrzdiť, iba ísť hneď do šmyku.
Nekričím na neho. Každý z členov
cykloklubu vie, že pred cyklopúťou si musí
dať bicykel do TOP stavu, zvlášť brzdy. On o
tom nevedel. Nariaďujem chlapcom
mechanikom, aby mu okamžite nastavili
brzdy a pre istotu nech skontrolujú aj
ostatné bicykle. Po nastavení bŕzd na
Juniorovom bicykli už naozaj o 8:48
odchádzame. Ostatné bicykle sú v pohode. 
Prechádzame ďalšou časťou dediny
Moravské Lieskové s názvom Bučkovec. A
ešte jedna časť tejto dediny s názvom Šance
a o 9:05 prichádzame na slovensko – českú
hranicu. Prichádzame do Zlínskeho kraje,
okres Uherské Hradište, vesnice (dedina po
česky) Strání. Zastavujeme. Robíme si foto
priamo na hraničnom prechode a ja s
úsmevom hovorím chlapcom, že odtiaľ už
musíme jenom mluvit. Cesta sa pomaly
mení. Kopce sú tu väčšie, ale nie veľmi
strmé. Taká jemná pahorkatina. Ak by som
porovnal cesty na našej strane hranice a na
českej, tak výsledok by bol asi takýto. Naše,

slovenské cesty sú, zvlášť pre vodičov
motorových vozidiel na jedničku. To
znamená, že zaradím jedničku (prvý
rýchlostný stupeň) a idem. Iná rýchlosť ani
neprichádza do úvahy. Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia vozidla.
Riadenie, čapy, nápravy a o tých autách,
ktoré majú nízky podvozok ani nehovorím.
Myslel som si, že rozbité cesty patria iba
východu, lebo na východe nič nie je (výrok
Róberta Fica, bývalého premiéra). Ale
vidím, že tento fenomém je na celom
Slovensku. Rozbité, rozpadávajúce sa cesty,
plné výtlkov, dier, ktoré je problém obísť. 
Neviem koľko je stupňov, ale slnko na nás
púšťa nemilosrdne svoje lúče. Asi chce, aby
sme boli poznačení aj z vonku, že sme boli
na cyklopúti, nie iba z vnútra. 9:55
prichádzame do dediny Slavkov. Je tu hlavná
križovatka, na ktorej máme odbočiť doprava
a dole kopcom, ale na odporúčanie
miestnych odbočujeme presne na opačnú
stranu a po bočných uličkách, pomedzi
domy prichádzame na koniec ulice do
Vinárne Pod třešňěmi.  Za ňou je už iba
pole. Je tu perfektné sedenie vonku.
Drevené lavice, drevené stoly, ale hlavne
chládok. Sme pod strechou. Je tu naozaj
príjemné prostredie. Z času na čas prejde
pomedzi stoly jemný vánok. Ako balzam na
telo. Na odporúčanie hostinského si
dávame čapované pivo Černá hora. Nie
všetci. Niektorí si dali iba radlera, iní zasa
kávu. Poviem vám, v tej horúčave nám to
pivo veľmi dobre padlo. Nebolo čapované
kyslíkom ani inou modernou technológiou.
Stará klasika. Čakali sme síce dlhšie, ale
výsledok stál za to. Pena ako smotana a pivo
vôbec nebolo studené, ale ani teplé. Také
akurát. Nie som nijaký gurmán, ale toto pivo
bolo naozaj dobré. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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V Košickej arcidiecéze bude možné získať
počas jubilea úplné odpustky 

Košice 20. novembra (TK KBS) V Košickej

arcidiecéze bude možné na viacerých
miestach získať počas prípravného roka na
jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti
Košických mučeníkov úplné odpustky. 
"Na základe žiadosti Mons. Bernarda
Bobera, arcibiskupa-metropolitu, Apoštolská
penitenciária zaslala oznam, že dar
odpustkov z príležitosti jubilea sv. Košických
mučeníkov bude možné získať od 1.
decembra 2018 do 30. novembra 2019 na
týchto miestach - Katedrála sv. Alžbety v
Košiciach, Konkatedrála sv. Mikuláša v
Prešove, Bazilika sv. Egídia v Bardejove,
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove
nad Topľou, Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove
– diecézna svätyňa, Kostol ružencovej Panny
Márie – diecézna svätyňa, Kostol Najsv. Tela
Pána v Stropkove – diecézna svätyňa, Kostol
sv. Jakuba vo Veľkom Šariši – diecézna
svätyňa, Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – diecézna svätyňa, Kostol sv. Košických
mučeníkov – Fričovce, Humenné, Košice, Stanča, Stretava, Pusté Čemerné a tiež pri uctení
relikvií sv. Košických mučeníkov počas ich putovania – v čase ich prítomnosti v jednotlivých
kostoloch Košickej arcidiecézy," avizuje arcidiecéza. 
Od sviatku sv. Ondreja, apoštola, pri celodiecéznych rekolekciách 1. decembra 2018, budú
postupne do jednotlivých farností celej arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami
Košických mučeníkov, ako aj materiály s formačnými a pastoračnými aktivitami. Veľké
jubileum mučeníkov sa zavŕši 7. septembra 2019 v košickej katedrále. 

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

Sochári vymodelujú betlehem z piesku
priamo na Vatikánskom námestí

Vatikán 17. novembra (RV) Tohtoročný

betlehem na Vatikánskom námestí bude z
piesku a sochári ho vymodelujú priamo na
mieste. Realizáciu organizuje
severotalianske mesto Jesolo.
Približne 700 ton piesku pochádzajúceho
z talianskych Dolomitov už priviezli na
Námestie sv. Petra. Po príprave materiálu
začnú na diele pracovať štyria sochári:
Richard Varano z USA, Iľja Filimontsev
Ruska, Susanne Ruseler z Holandska a
Radovan Živný z Českej republiky. Ako
sme už informovali, vianočný strom – 21
metrový smrek – príde tento rok zo
severotalianskej provincie Pordenone. Do
Vatikánu ho privezú vo štvrtok 22.
novembra. Inaugurácia vianočnej výzdoby
sa uskutoční 7. decembra.



VV čaSEčaSE odod 26.11.2018 26.11.2018 dodo 02.12.201802.12.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 2.12. - 8.12. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Sabolová.      
Nácvik zborov:   V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu

o 1330 v pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).

ondrejovský deň: Vo štvrtok 29.11. sme ako farnosť pozvaní s o. arcibiskupom o 1800 sláviť
sv. omšu v našom farskom kostole a uctiť si relikvie patróna našej arcidiecézy, sv. Ondreja.
Pozývam aj birmovancov a deti.
adventné vence: Na budúcu sobotu večer v starom kostole a v nedeľu v novom pri sv. omšiach
požehnám adventné vence, ktoré si prinesiete do kostola. Môžete ich položiť vpredu k oltáru.
Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Vďaka za milodary.
omše na rok 2019: Keďže sa blíži koniec roka, môžete v sakristii nahlasovať úmysly sv. omší na
budúci rok. Týka sa to predovšetkým prvého výročia úmrtia ale i okrúhlych životných jubileí.
Nejubilejné úmysly sa zapisujú mesiac dopredu, a to v pondelok po tretej nedeli v mesiaci po
večernej sv. omši. Úmysly zapisuje výlučne kňaz.
Rekolekcie - sv. ondrej 1.12.2018: V sobotu 1. decembra nás o. arcibiskup pozýva ku oslave

nášho diecézneho patróna sv. Ondreja pri sv. omši o 1000 v košickej katedrále. Keďže bude
prvá sobota v mesiaci, pred svätou omšou sa otec biskup Marek spolu s veriacimi pomodlí

pobožnosť fatimskej soboty so začiatkom o 900. V našej farnosti bude táto pobožnosť pred
večernou sv. omšou v starom kostole. 

Zimný štadión: V nedele máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 1615 do 1715.
Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú osobu.
Zodpovedná osoba bude určená.
Bl. sr. Zdenka: Pripomenieme si ju na sviatok sv. Ondreja na konci sv. omše.
Hencovce: Na budúcu nedeľu popoludní bude v kostole pobožnosť sv. ruženca spojená s

výmenou tajomstiev už o 1400, aby sme následne o 1430 mohli cestovať autobusom do
Hencoviec ku hrobu o. Martina Čeľovského.
Rozpis lektorov:
1. Adventná nedeľa: 08.00 hod. - r. Ľ. Gazdu; 10.00 hod. - p. Kavuličová, p. Gedorová.
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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 26.11.201826.11.2018 Sv. omša: 1800 + Juraj Kavulič 

Poklona Sv. Olt.: 1845

uu toRoKtoRoK 27.11.201827.11.2018 Sv. omša: 800 + Pavol, Cyril; 
+ Bartolomej, Oľga, Ľudmila

SS tREdatREda 28.11.201828.11.2018 Sv. omša: 1800 + Milan Krajčovič (nedož. 81 r.);

+ Ján Hamza  

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 29.11.201829.11.2018
Ondrejovský deň s uctením relikvie

sv. Ondreja 

Poklona Sv. Olt.: 1700

Sv. omša: 1800 + Mária a Júlia Račkové; 
(detská, mládežnícka)      + Juraj Kavulič

pp iatoKiatoK 30.11.201830.11.2018
Sv. Ondreja, apoštola (sviatok) 

Sv. omša: 1800 + Jozef Mikita, Zuzana Vojtková; 
+ Helena a Jozef         

SS oBotaoBota 01.12.201801.12.2018 Modl. večer. (JaA): 1700

Sv. omša (Jaa): 1800 na odčinenie urážok a rúhaní
proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 

NN EdEĽaEdEĽa 02.12.201802.12.2018

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 + Alexej Soták (5. výročie) 

Sv. omša: 1000 za farnosť 

Sv. ruženec:     1400 + výmena tajomstiev

LituRGicKýLituRGicKý pRoGRampRoGRam odod 26.11.2018 26.11.2018 dodo 02.12.201802.12.2018

„Mŕtvy ateista je niekto, kto sa vyobliekal a nemá kam ísť.“ (James Duffecy)


