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Ježiš je blízko, my sme ďaleko

Martin Leidenfrost je rakúsky spisovateľ, publicista a scenárista. Po dvanástich rokoch na

Slovensku sa vrátil domov a ako sám konštatuje - „podcenil som, ako sa to u nás zmenilo.“
Stačil jeden článok a ako autor celkom skončil. Čo sa stalo? Píše: „Od januára 2018 som
publikoval svoje prvé politické komentáre s jasne katolíckym a konzervatívnym zameraním v
Rakúsku. Tento môj novinový stĺpček polarizoval. Medzi bežnými čitateľmi sa tešil veľkej
obľube, no bolo aj veľa požiadaviek z elity, že také niečo nepatrí do mienkotvorného denníka.
Naskrze liberálna redakcia však moje komentáre od prvého dňa nenávidela. V jeseni som
zverejnil polemický komentár proti zavádzaniu manželstva rovnakého pohlavia v Rakúsku. V
bubline twitteru ma ľavicovo-liberálni rakúski novinári zasypali znôškou urážok, osem osôb
podalo na mňa podnet na Tlačovú radu. Môj rakúsky novinový stĺpček bol ukončený minulý
týždeň, výzva k viedenskému „Pochodu za život“ bola posledným komentárom, ktorý som
publikoval. Krátko nato ma prepustil druhý najlepší zákazník, istý nemecký denník. 75 percent
príjmu je preč, koniec koncov kvôli jedinému komentáru proti homosexuálnemu manželstvu.
Musím si nanovo vybudovať existenciu.“
Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali v stredu minulého týždňa o výročnej správe, ktorá
sa zaoberala dodržiavaním ľudských práv a stavom demokracie vo svete. Europoslanci každý
rok sledujú túto agendu. Europoslanec Branislav Škripek upozornil, že aktuálna správa
nepojednáva o najväčšom prenasledovaní. „V tomto roku som vo výročnej správe márne
hľadal informácie o vývoji situácie s
prenasledovanými kresťanmi,” konštatoval
Škripek po hlasovaní. Organizácia Open Doors,
ktorá pravidelne monitoruje situáciu s
prenasledovanými kresťanmi, uviedla, že každý
deň je pre svoju vieru zabitých 8 kresťanov.
Čo je to za svet? Dnes počujeme: „V ruke má
vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu
zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v
neuhasiteľnom ohni.“ Príď, Pane Ježišu!
(z www.postoj.sk, www.tkkbs.sk prebral a upravil Marcel
Stanko)

Ako prežívať Advent v rodine
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Advent je neobyčajne dôležitým obdobím
v kresťanskej rodine ako domácej Cirkvi. Od
dobrého prežitia Adventu závisí často
prežitie celého litrugického roku a tiež náš
kresťanský život. Ako sa Advent neprežije v
rodine naplno a my sa budeme venovať len
zháňaniu materiálnych vecí a nebudeme
venovať dostatočnú pozornosť aj svojej
duši, tak sa nenarodí v srdciach členov
rodiny Ježiš Kristus. Prežívanie Adventu v
rodine sa môže umocniť aj vonkajšími
prejavmi, akým je napríklad adventný
veniec a iná adventná výzdoba domova. Ak
sa stredobodom nášho Adventu stane
príchod Ježiša Krista budeme hľadať
spôsoby ako sa s ním najčastejšie stretávať.
Adventné popoludnia alebo večery v rodine
môžu slúžiť na lepšie poznanie Ježiša Krista
vo svätom písme. Skúsme nachvíľu vypnúť
televízor, telefón, odložiť noviny či
obľúbenú knihu a započúvať sa do slov,
ktoré Ježiš skrze Ducha Svätého dal
zaznamenať pre nás všetkých vo Svätom
Písme. Možno sa nám bude zdať, že čítanie
Písma je málo účinné, že v nás nezanecháva
trvalé stopy, ale nech vedomie, že Boh nám
skrze toto slovo zjavuje svoju vôľu bude to
najdôležitejšie. Možností je veľa, ale každá
rodina si môže vytvoriť svoj spôsob, ktorým
sa v advente priblíži Bohu.
1. spôsob - rodina sa stretne niektorý večer
po večeri pri večernej modlitbe a zapálenej

sviečke. Jeden člen rodiny môže vyzvať
prítomných, aby sa zamysleli nad tým, ako
sa im darí uskutočňovať adventné
predsavzatia a tiež čo ich oslovilo z Božieho
Slova na svätej omši. Tu sa môže prečítať aj
časť z nedeľného evanjelia. Môžeme na
chvíľu zhasnúť svetlo a pri adventných
sviecach uvažovať čo nám Pán cez Božie
Slovo chce povedať: ,,Čo chceš Pane odo
mňa?‘‘, táto otázka by mala znieť v našom
vnútri. Je veľmi dobre vedieť, čo nás kedy
oslovilo a poprípade sa s tým podeliť s
blízkymi. Toto adventné rodinné posedenie
je možné ukončiť krátkou ľubovoľnou
modlitbou alebo modlitbou Anjel Pána či
desiatkom ruženca.
2. spôsob – niektoré rodiny, ktoré chcú
hlbšie prežívať advent si môžu pripraviť
každú nedeľu aj vlastnú krátku adventnú
pobožnosť, pri adventnom venci, na ktorom
je zapálený príslušný počet sviec podľa
adventného týždňa.
Prijatie novoprichádzajúceho Krista sa v
rodine počas adventu plnšie prežije ak sa
rodina spoločne modlí aspoň večerné
modlitby, ak svoje vnútro obráti k Bohu
čítaním Božieho Slova aspoň raz v týždni,
adventnou pobožnosťou, dobrou prípravou
na Sviatosť zmierenia, očistením duše od
hriechov a vzájomnou službou v rodine.
Zdroj: JURKO, Jozef: Rodina, domáca cirkev
(spracovala Dzurovčinová Jana)

Rastlina pre všetkých a
na všetko

Práve stvorená, priam orosená Zem žiarila

novotou a čistotou. Ľudia však prichádzali v
zástupe k dobrému Bohu a prinášali zoznam
reklamácií a požiadaviek.
„Ja som roľník a chovateľ,“ riekol pokojne istý
muž. „Moje kravy potrebujú dobrú výživu.
Chcem nejakú rastlinu, ktorá by rástla rýchlo
a všade, vďaka ktorej by moje zvieratá dávali
kvalitné mlieko.”
Potom pristúpila jeho manželka: „Som žena v
domácnosti a pomáham svojmu mužovi na
poliach. Musím tvrdo pracovať a nemám čas
starať sa o záhradu pri našom dome. Chcela
by som nejaký pekný kvet žiarivej farby, aby
trochu osviežil zelený trávnik.“

Dieťa sa na Boha usmialo: „Ja nepotrebujem
veľa vecí na hranie. Mohol by si však stvoriť
niečo, čím by som sa zabavilo, keď budem
pásť dobytok na lúkach?“
Akýsi muž pozrel na dieťa ustarostene. „Zišli
by sa nám rastliny, ktoré by dávali dobrý
príklad,“ vravel.
„Potrebujeme nejakú rastlinu, ktorá by
naučila naše deti pokore, vytrvalosti a
odolnosti. Život je ťažký, milý Bože. Chcelo by
to nejaký symbol úsilia a húževnatosti!“
Boh prikývol.
A stvoril malú rastlinku s kvetom žiarivo žltej
farby a zo zúbkovanými listami: „Toto je
výživná potrava pre zvieratá a chutí aj ľuďom.
Na lúke vytvorí tisíce drobných hviezdičiek,
ktoré potešia oko. Pre deti bude hračkou na
fúkanie s malými padáčikmi. Má silné a ťažko
zničiteľné korene, vyrastie aj na asfalte a
betóne, aby ukázala ľuďom silu vôle žiť.“
Tak bola stvorená púpava, jediná rastlinka,
ktorá rastie na celom svete.
Zdroj: Bruno Ferrero: Zaplátané srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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1. čítanie: Sof 3, 14-18a
Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
Refrén: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý,
Boh.
2. čítanie: Flp 4, 4-7
Evanjelium: Lk 3, 10-18
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Je strhujúce vidieť deti, ktoré sa tešia trebárs na vianočný stromček a darčeky. Z
nedočkavosti poskakujú, uprene hľadia na správne dvere či okno, tešia sa na Ježiška. Tešíme
sa my? Na skutočného Mesiáša, samozrejme, nie na darčekového „Ježiška“. Ako dospelí už
poznáme omnoho viac aspektov života, poznali sme bolesť a sklamanie, sny sme možno
vlastnou vinou premenili na trosky. Naraz viac rozumieme pojmom vykúpenie, záchrana ,
náprava… Pán neprichádza uhasiť požiare našich zlyhaní. Prichádza, aby nás doviedol k
Bohu, k dobrému milujúcemu Otcovi. Jeho záchrana nestojí na moralizovaní či plnení
noriem, ale na ohni Božej lásky. Nie sú to nami vydobyté stupne víťazov, ale jeho záchrana.
On premenil drevo kríža utrpenia na žiariaci strom života, ktorý prináša dar spásy.
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

Poslanie materstva
a rodičovstva
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Prvou

adventnou nedeľou sme začali
duchovne prežívať spolu s Pannou Máriou
jej materstvo. Všetko čo sa odohralo v jej
živote odhliadnuc na jej vek, môžeme ženy –
matky porovnávať so svojím osudom. Na
stav materstva - tehotenstva, sa v minulosti
vzťahovalo viac pomenovanie požehnaný
stav a na ženy čakajúce dieťa sa hľadelo, ako
na ženy v požehnanom stave. Aj samotný
archanjel Gabriel oslovil Pannu Máriu –
požehnaná si medzi ženami... lebo sa jej
lona dotkol sám Pán Boh, ako to robí pri
počatí dieťaťa každej žene. Dieťa bolo v
minulosti prijímané ako veľký dar od Pána
Boha a manželia nehovorievali, že máme
toľko a toľko detí, ale Pán Boh nám
požehnal detí. Postrehla som to zvlášť v
príbehoch opisujúcich ťažké osudy
prenasledovaných
gréckokatolíckych
kňazov.
Panna Mária od samého začiatku materstva
zažívala krušné udalosti a nie vždy patričné
pohodlie pre jej stav. Ani po dvetisíc rokoch
moderná doba neušetrila ženy od stresu pri
zariaďovaní bytu, či domu, nepohodlnosťou
pri cestovaní za prácou, nákupmi,
starostlivosťou o celkovú domácnosť a
staršie deti. K spokojnosti veľa nepridá ani
nezamestnanosť a zlé vzťahy s okolím.
Napriek všetkým negatívnym vplyvom, si
musíme matky vytvoriť pozitívny vzťah k
materstvu, dávať dieťaťu najavo, že je
očakávané a tešiť sa na jeho príchod, lebo
výsledky prenatálnej psychológie nám
poukazujú, ako sa všetky duševné pochody
matky odrážajú na jeho budúcom
všestrannom vývoji. Zážitky, ktoré má dieťa
v prenatálnom vývoji zostávajú v pamäti ako

trvalá stopa, ktorá bude v neskoršom živote
výrazne ovplyvňovať jeho správanie. Všetky
duševné zážitky sa odrážajú aj v telesných
reakciách a v súvislosti s tým by sme teda
mohli povedať, že už počas materstva je
potrebné začať dieťa aj nábožensky
vychovávať. Prvok nábožnosti u matky
obsahuje totiž vo svojej podstate aj citovú
sféru, preto môže dieťa spolu s ňou prežívať
atmosféru, ktorá sprevádza napríklad
matkinu modlitbu, či spev.
Náročným a nebezpečným obdobím pre
dieťa a matku je čas pôrodu, a čas hneď po
narodení. Dieťatko sa cíti ohrozené, lebo sa
dostáva do nového, chladného prostredia, s
nepríjemným svetlom a hlukom. Pre
budúcnosť je dôležité, aby sme dieťatko
hneď po narodení položili na brucho matky,
aby cítilo jej blízkosť a počulo tlkot jej srdca,
ktoré počúvalo deväť mesiacov. Takto
vytvoríme správnu počiatočnú väzbu po
pôrode. Prvými dôležitými vzťahmi sú
dojčenie, nosenie dieťatka na rukách,
spanie v jeho blízkosti a reagovanie na plač,
ktorý má vždy nejaký dôvod.
Je nutnosťou, aby sme si uvedomili, že vzťah
k budúcemu dieťatku sa začína už dávno
pred jeho narodením, a že s dôverou v Boha
máme prijať každé dieťa ako dar, aj to, ktoré
nebolo naplánované. Prijatie s láskou je to,
čo dieťa od nás najviac potrebuje a musíme
sa hneď od začiatku snažiť svoje dieťa prijať
také, aké je. Našou prvoradou úlohou je
sprevádzať ho v živote tak, aby sme mu
pomohli objaviť a rozvinúť všetko to, čo má
v sebe najlepšie.
Miestny kňaz vo farnosti mi do odporúčania
na štúdia uviedol, že sa svojím deťom
venujem po duchovnej stránke nad bežný
rámec, a tak aj téma diplomovej práce –
Deti a ich rast v milosti uprostred rodiny mi
sadla ako ušitá na mieru. Starší, prísny kňaz,
profesor dogmatiky – mimochodom bol

posvätiť v novom kostole krížovú cestu – mi
dovolil pri písaní práce používať iba Sväté
písmo, Katechizmus katolíckej Cirkvi,
dokumenty Magistéria a náboženské

Tour de Morava
Sobota 4. augusta 2018 – deň „1“

Ale začnem po poriadku – hlavným oltárom,

Zdroj: vlastná diplomová práca
(Jozefína Gajdovčíková)

oltárom je vchod do kráľovskej kaplnky, ktorá
bola postavená na pripomienku zosnulých
dobrodincov a od roku 1936 je tu aj sarkofág
olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila
Sojana, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o
obnovu pútnických miest - Velehrad a Svatý
Hostýn. Spomeniem iba zopár udalostí z jeho
života. V roku 1907 zvolal na Velehrad prvý
unionistický kongres, bol iniciátorom exercícií
a ľudových pútí. V roku 1916 založil
Cyrilometodský misijný ústav, vydával časopis
a v roku 1922 posvätil základný kameň
exercičného domu Stojanov.
Bočné kaplnky sú arkádami otvorené do
priestoru hlavnej lode. Od hlavného oltára po
ľavej strane nasledujú kaplnky za sebou –
kaplnka sv. Petra, sv. Školastiky. Pred
arkádami sú umiestnené na jednej aj druhej
strane baziliky nádherné rezbársky cenné
lavice, ktoré sú zapísané v zozname Unesco.
Ornamenty na nich čerpajú z domáceho
prostredia. Figurálna výzdoba predstavuje
apoštolov, anjelov a svätých z cisterciánskej a
benediktínskej rehoľnej rodiny. Za nimi
nasleduje kaplnka sv. Václava, sv. Márii
Magdalény, sv. Cyrila a kaplnka sv. Kataríny.
Pri nej sa trochu zastavím. Tu je umiestnená
zástava ručne vyšitá ženami z Cíferu pri
Trnave, ktorú darovali slovenskí pútnici
Velehradu v roku 1927. Posledná kaplnka na
tejto strane je zasvätená všetkým svätým z
cisterciánskeho rádu.
pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)
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ktorý je postavený z bieleho mramoru. Za ním
dominuje obrovský obraz Nanebovzatia
Panny Márie. Vedľa neho je súsošie sv. Petra a
Pavla a na druhej strane sv. Cyrila a Metóda.
Vľavo od oltára je kaplnka so sochou
Božského Srdca Ježišovho. Za ňou je vchod do
kaplnky Matky Únie zasvätenej myšlienke
znovu zjednotenia východnej a západnej
cirkvi. Tu je kópia obrazu Panny Márii s
Ježiškom namaľovaný podľa starobylého
byzantského obrazu z rímskej baziliky Santa
Maria Maggiore. Na pravej strane je sakristia
a kaplnka sv. Ignáca z Loyoly. Tu v tejto
kaplnke je voda sv. Ignáca. Listina nad ním
nám oznamuje, že táto voda je svätenina, keď
ju užívame na slávu Božiu. Pri žehnaní tejto
vody kňaz vyslovuje: „...na príhovor sv.
Ignáca, ktorého medaila je do nej ponorená,
daj aby ktokoľvek ju bude piť, dostal zdravie
pre telo a ochranu pre dušu. Touto vodou je
možné žehnať, kropiť svoje príbytky, je možné
ju liať na nemocné miesto, môžete ju piť. Keď
sa úplne spoľahnete na príhovor sv. Ignáca pri
vypití tejto vody, môžete dosiahnuť vypočutie
vašich prosieb (napr. uzdravenie, odvrátenie
pokušenia). „Sv. Ignác z Loyoly, oroduj za
nás!“ Druhá listina nás žiada, aby sme vodu
nepili v bazilike, ale zobrali ju so sebou von.
V priečnej lodi vľavo je oltár sv. Benedikta a za

periodiká. Po týchto vzácnych pokladoch
Cirkvi je osožné siahnuť zvlášť v tejto
adventnej dobe počas dlhých večerov.

Pri generálnej audiencii pápež zveril rodiny Guadalupskej
Panne Márii

V

atikán 12. decembra (RV) V stredu 12. decembra Svätý Otec
pri generálnej audiencii pokračoval v novom cykle katechéz
venovanom Modlitbe Pána. V druhom pokračovaní sa zameral
na jej prosebný aspekt. Ako príklad uviedol postoj dôvery slepca Bartimeja, ktorý neváhal
zakričať Ježišovi svoju naliehavú prosbu. „Mať vieru znamená byť navyknutým volať“,
povedal pápež František. Pripomenul aj liturgickú spomienku Panny Márie Guadalupskej.
Pri audiencii v Aule Pavla VI. zazneli na úvod Ježišove slová z Lukášovho evanjelia o tom,
ako treba prednášať Bohu prosby s vytrvalosťou: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu
otvoria.“
Modlitba Otčenáš je zakorenená v konkrétnej realite človeka, pripomenul Svätý Otec:
„Ježiš nás učí, že modlitba sa v ľudskom živote nezačína vtedy, keď je žalúdok plný – ale
nachádza si miesto všade tam, kde je prítomný človek, akýkoľvek človek, ktorý má hlad,
ktorý plače, ktorý bojuje, ktorý trpí a kladie si otázku „prečo“. Našou prvou modlitbou bol
v istom zmysle detský plač, ktorý sprevádzal prvý nádych. V tom plači novorodenca bol
ohlásený osud celého nášho života: náš neustály hlad, náš neustály smäd, naše hľadanie
šťastia.“
„Mať vieru ... znamená byť navyknutým volať,“ uviedol pápež František a za vzor tohto
postoja dal evanjeliovú postavu slepca Bartimeja (Mk 10,46-52), ktorý si od Ježiša svojou
„svätou neodbytnosťou“ vyprosil dar zázračného uzdravenia.
„Boh je Otcom, ktorý má s nami nesmierny súcit a chce, aby sa mu jeho deti prihovárali
bez strachu, priamo: „Otče“. Alebo v ťažkostiach: „Pane, čo si mi to len urobil?“ Priamo.
Preto mu môžeme povedať všetko, aj tie veci, ktoré v našom živote zostávajú
zdeformované a nepochopiteľné. A sľúbil nám, že s nami bude navždy, až do posledného z
dní, ktoré prežijeme na tejto zemi. Modlime sa Otčenáš začínajúc takto, jednoducho:
„Otče“ alebo „Otecko“. A on nám rozumie a veľmi nás miluje.“
Uplynulo 75 rokov od založenia Hnutie fokoláre, pôsobí aj na Slovensku
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T

aliansko 7. decembra (TK KBS) Pred 75 rokmi, 7. decembra 1943, založila Talianka
Chiara Lubichová Hnutie fokoláre. Má vyše 100-tisíc členov, pôsobí aj na Slovensku. Chiara
ho založila v talianskom meste Trident. Jej prvotným cieľom bolo pri vzniku pomáhať
blížnym a teraz sa snaží o "usporiadanie ľudskej rodiny narušenej násilím, sociálnou
nerovnosťou a kultúrnou rovnováhou". Začiatky hnutia síce ležia v Katolíckej cirkvi, ale
rozšírilo sa medzi kresťanmi na celom svete. Hlavnou hodnotou, ktorú fokolárini uznávajú,
je život v láske a priateľstve naprieč rôznymi vyznaniami a cirkvami ako predzvesť ich
budúcej jednoty. Talianske "focolare" znamená rodinný krb, ohnisko. Hnutie však používa
dva názvy. Tým druhým je Opera di Maria" - Máriino dielo. Názov vychádza podľa stránok
hnutia z tejto myšlienky: "Ako sa Ježiš narodil z Panny Márie, tak i jeho "narodenie" medzi
členmi Hnutia je Máriinym dielom, pretože sa snažia svojim životom napodobňovať Máriin
život a tak vytvárať podmienky pre Kristove zrodenie uprostred nich."
Zdroj: www.tkkbs.sk (spracovala Anna Sabolová ml.)

v čaSE od

17.12.2018

do

23.12.2018

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.12. - 29.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Musáková.
Spoveď: Od dnešnej nedele začíname predvianočné spovedanie aj po okolí. V našom farskom
kostole budú počas nasledujúceho týždňa k dispozícii viacerí kňazi so sviatosťou zmierenia vo
štvrtok popoludní od 1500 do 1730 a v sobotu dopoludnia od 900 do 1200. Sväté prijímanie
sa nebude podávať, ku svätému prijímaniu pristúpite pri najbližšej možnej svätej omši.
Spoveď chorých: Chorých, ktorí sa nespovedajú pravidelne na prvé piatky a chcú sa
vyspovedať pred Vianocami, nahláste v sakristii. Navštívim ich v piatok 21. 12. dopoludnia.
Požehnanie vianočných oblátok a devocionálií: Aj v tomto roku budeme požehnávať vianočné
oblátky na konci sv. omší na budúcu nedeľu. Kto má záujem, stačí si ich priniesť do kostola na
sv. omšu. Zároveň budeme požehnávať aj náboženské predmety, ktoré chcete podarovať v
rámci Vianoc. (Už môžu byť zabalené, stačí ich mať pri sebe v kostole.)
Roráty: Nasledujúci utorok máme príležitosť zúčastniť sa poslednej rorátnej sv. omše o 600 a
len pri sviečkach. Zvlášť pozývam deti a to aj na raňajky po omši.
Betlehemské svetlo: Betlehemské svetlo budeme roznášať po Čemernom na Štedrý deň, v
pondelok 24. 12. po rannej svätej omši o 800.
Sviece večného svetla: Je možné si zaplatiť na rok 2019 sviece večného svetla, ktoré horia nad
bohostánkom. Cena sú opäť 3€ a môžete si v sakristii objednať niektorý týždeň v roku. Je však
možné si objednať max. 2 termíny.
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.
Rozpis lektorov:
4. adventná nedeľa: 08.00 hod. -P. Tóth, R. čelková; 10.00 hod. - rod. Baníkova, rod.
Hrubovska.
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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.

LiTURGicKý PRoGRaM od

P oNdELoK

17.12.2018

17.12.2018 Sv. spoveď:
Sv. omša:

do

23.12.2018

1630
1800 + Ján, Margita; + Štefan, Mária

Poklona Sv. Olt.: 1845

U ToRoK

18.12.2018 Sv. omša:

600 za farnosť

16.30 - 17.30 spovedáme: Davidov,
Kamenná Poruba, Lomnica

S TREda

19.12.2018 Sv. omša:

15.00 – 17.30 spovedáme: Dlhé
Klčovo

Š TvRToK

(detská)

20.12.2018 Sv. spoveď:
Sv. omša:

P iaToK

1800 + Jozef, Michal, Alžbeta, Cyril

21.12.2018 Sv. omša:

1500 - 1730 spojená s poklonou Sv. O
1800 + Marta
1800 + Jana, Ondrej, František

16.00 – 17.30 spovedáme: Sačurov (mládežnícka)

S oBoTa

22.12.2018 Modl. večeradlo: 700

14.00 – 16.30 spovedáme: Vechec Sv. omša:

800 vaše úmysly
900 - 1200

Sv. spoveď:
Sv. omša (Jaa): 1800 ZBP Slavomír, Valéria, Aneta

N EdEľa

23.12.2018 Sv. omša:

4. adventná nedeľa
Sv. omša:
15.00 – 18.00 spovedáme: BazilikaSv. ruženec:
sever

800 za farnosť
1000 ZBP Matej Sabol (30 rokov)
1430

„Akceptujte svoje obmedzenia, lebo inak vás budú tyranizovať.“ (Mason Cooley)
vYdÁva
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