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Posolstvo Svätého Otca

Františka na 27. svetový

deň chorých 2019 – 1. časť 
„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt

10, 8)

Drahí bratia a sestry,

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt
10, 8). To sú slová, ktoré Ježiš povedal, keď
posielal apoštolov hlásať evanjelium, aby
šírili jeho kráľovstvo prostredníctvom
skutkov nezištnej lásky. 
Pri príležitosti 27. svetového dňa chorých,
ktorého centrálne slávenie sa bude konať 11.
februára 2019 v Kalkate v Indii, Cirkev – ako
matka všetkých svojich detí, predovšetkým
však tých chorých – pripomína, že
najdôveryhodnejšou cestou evanjelizácie sú
skutky nezištnej lásky, aké konal milosrdný
Samaritán. Starostlivosť o chorých si
vyžaduje profesionalitu a jemnocit, nezištné,
bezprostredné a jednoduché gestá, ako je
pohladenie, prostredníctvom ktorých
dávame druhému pocítiť, že je nám „drahý“.
Život je Božím darom, ako nás upozorňuje
svätý Pavol: „Čo máš, čo si nedostal?“ (1 Kor
4, 7). Práve preto, že je darom, nemožno
život považovať len za majetok či súkromné
vlastníctvo, najmä s ohľadom na výdobytky
medicíny a biotechnológií, ktoré by mohli
človeka zvádzať, aby podľahol pokušeniu

manipulovať so „stromom života“ (porov. Gn
3, 24). 
Vzhľadom na kultúru vyraďovania a
ľahostajnosti chcem zdôrazniť, že „dar“ má
byť paradigmou, schopnou stať sa výzvou pre
individualizmus a dnešnú spoločenskú
roztrieštenosť, aby vznikli nové vzťahy a nové
formy spolupráce medzi národmi a
kultúrami. Predpokladom daru je dialóg,
ktorý otvára priestor vzťahov pre ľudský rast
a rozvoj, čo umožní prelomiť zavedené
schémy vykonávania moci v spoločnosti.
„Dar“ nie je totožný so skutkom obdarovania,
pretože ho možno takto nazývať iba vtedy, ak
zahŕňa darovanie seba samých a nie je len
odovzdaním istého majetku alebo predmetu.
„Dar“ sa líši od obdarovania, pretože
obsahuje slobodné darovanie seba samého a
predpokladá túžbu nadviazať s druhým
vzťah. Je predovšetkým uznaním druhého,
ktoré je základom spoločenskej väzby. „Dar“
odráža Božiu lásku, ktorá svoj vrchol
dosahuje vo vtelení jeho Syna Ježiša a vo
vyliatí Ducha Svätého. Každý človek je
chudobný, trpí núdzu a potrebuje pomoc. Po
narodení potrebujeme pre život starostlivosť
našich rodičov a v nijakej etape života sa
nikto z nás nemôže úplne oslobodiť od
potreby a pomoci druhých. Vždy si budeme
uvedomovať našu bezmocnosť voči niekomu
alebo niečomu; práve tým sa ako „stvorenia“
vyznačujeme. Poctivé priznanie si tejto
skutočnosti nám pomáha, aby sme ostali
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Na omšu? Nestíham...

Škola, práca, rodina, deti, tréning, a k

tomu sa aspoň raz za čas chcem stretnúť s
kamarátmi, či kamarátkami... omšu cez
týždeň jednoducho nestíham… 

Môžu byť radi, že idem aspoň v nedeľu.

Týmito slovami dnes často argumentuje
nejeden katolík. Keď sa nad tým hlbšie
zamyslíme, prichádzajú tu do úvahy dve
hlavné skutočnosti – na jednej strane máme
problém nastaviť si veci tak, aby sme stíhali
kontakt s Pánom; na druhej strane si zrejme
neuvedomujeme dôležitosť a významnosť
svätej omše. Čo s tým? Je mnoho rád, prečo
a ako si zariadiť aktivity, pričom azda
základnou myšlienkou je: najdôležitejšie
veci si naplánovať ako prvé, zatiaľ čo tie
menej dôležité podriadiť tým dôležitým a
tie najmenej dôležité vložiť do svojho
programu iba v prípade voľného času.
Otázkou je: do ktorej z týchto kategórií

zaradiť svätú omšu? Je najdôležitejšou,
menej dôležitou alebo nedôležitou? 
Dôležitosť svätej omše. Uvedomujeme si
vlastne dôležitosť a významnosť
najsvätejšej obety nášho Pána? Už samotný
názov „najsvätejšia“ by nás mal priviesť k
správnemu názoru. Nie je to však také
jednoduché. Nemôžeme kategoricky
povedať: „Ak nie si chorý, buď na omši aj cez
týždeň!“ Treba sa naučiť rozlišovať. Na to
však potrebujeme poznať hodnotu vecí.
Eucharistia je jeden z najväčších prejavov
Božej lásky k nám. Boh sa nám dáva v tomto
nebeskom chlebe, a vstupuje do
najintímnejšieho vnútra nášho srdca, aby
prebýval v ňom. Aby nás mohol premieňať
zvnútra, zapaľovať svojou láskou, budovať v
nás čnosti a motivovať k heroickým
skutkom. 
Nedeľná omša ako nevyhnutnosť.
„Eucharistia je prameň a vrchol celého

kresťanského života.“ (KKC, 1324) Teda,

pokorní a odvážne praktizovali solidaritu
ako čnosť nevyhnutnú pre život. Toto
vedomie nás vedie k zodpovednému a
zodpovednosť podporujúcemu konaniu s
ohľadom na dobro, ktoré  je neoddeliteľne
osobné i spoločné. Iba vtedy, ak sa človek
nechápe len ako nezávislý svet, ale ako
stvorená bytosť, ktorá je zo svojej povahy
spojená so všetkými ostatnými bytosťami –
ktoré pôvodne vnímala ako „súrodencov“ –
je možná solidárna spoločenská prax

založená na spoločnom dobre. Nesmieme
sa báť priznať si, že sme biedni a neschopní
dať si všetko, čo potrebujeme. Pretože sami
a iba vlastnými silami nedokážeme prekonať
všetky naše obmedzenia. Nebojme sa tohto
poznania, pretože sám Boh sa v Ježišovi
uponížil (porov. Flp 2, 8) a skláňa sa k nám a
našej biede, aby nám pomohol a daroval
nám všetky dobrá, ktoré sami nemôžeme
nikdy dosiahnuť.

(www.tkkbs.sk, pripravil Marcel Stanko)
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jednoducho povedané, z nej má vyvierať a k
nej má smerovať všetko, čo je v našom
živote dôležité. Ňou by mal byť preniknutý
celý náš život. Preto Cirkev stanovila ako
nevyhnutný predpoklad pre udržanie živého
vzťahu s Pánom a Cirkvou týždenné
prijímanie Eucharistie počas svätej omše (v
prípade, že niekto nemôže fyzicky, má tak
robiť aspoň duchovne), s čím je,
samozrejme, nerozlučne spätá samotná
účasť na omši, ktorá je formulovaná v
podobe cirkevného prikázania.
Nejde tu teda o akési zväzovanie katolíkov
príkazmi a zákazmi, ale o jasné poukázanie
na to, že bez minimálne týždennej účasti na
svätej omši človeka pohltia starosti tohto
sveta a čoraz viac sa mu bude zastierať
pohľad na nebo. Ak človek nechce
zabudnúť, odkiaľ je a kam smeruje, kto je
jeho Pánom, kto ho nekonečne miluje a dal
zaňho svoj život, je nevyhnutné, aby aspoň
v Pánov deň (nedeľu) slávil s Cirkvou
radostné spoločenstvo. 
Otázka však znie: Je to potrebné aj cez
týždeň? Ako stihnúť omšu v týždni? Ak však
chceme rásť vo viere, mať pevnejšiu nádej a
roznietiť v sebe lásku ešte viac, Boh nás
pozýva k svojmu stolu každý deň.
Samozrejme, nikdy nemôžeme z falošnej
zbožnosti zanedbávať nevyhnutné
povinnosti pre účasť na svätej omši. Mimo
nedele a prikázaných sviatkov je svätá omša
ponukou najmä pre tých, ktorí nemusia
všetok svoj voľný čas obetovať inej, Bohu
milej činnosti – ako napríklad starostlivosti o
deti a manželského partnera, o starých ľudí
a podobne. Avšak je mnoho ľudí, ktorí

vynechávajú svätú omšu v týždni skôr z
nedbalosti, ľahostajnosti či dokonca
lenivosti. Ak to človek s Bohom „myslí
vážne“, je preňho absolútne prirodzené, že
si počas týždňa nájde viackrát príležitosť
stretnúť sa so svojím Bohom v
najintímnejšom stretnutí pri prijatí jeho
Najsvätejšieho tela a krvi. Jednoducho si
naplánuje deň tak, aby počas neho mohol
navštíviť chrám. Pre človeka, ktorý si
uvedomuje veľkosť svätej omše a ktorý
prežil Boží dotyk, bude svätá omša
najdôležitejšou udalosťou jeho dňa, ba
celého jeho života. Preto sa bude snažiť
vždy, keď to bude možné, zaradiť do
programu svojho dňa na prvé miesto svätú
omšu.
Skúsiš to? Ak si teda myslíš, že na omšu
nestíhaš ísť, pretože máš príliš veľa aktivít,
skús to naopak. Skús si najprv do svojho
harmonogramu vložiť svätú omšu a ostatné
aktivity jej prispôsobiť. Diabol ťa bude
pokúšať, že potom nebudeš nič stíhať a
zanedbáš svoje povinnosti do práce, do
školy alebo pomaly stratíš kontakty s
priateľmi. Ver mi, bude to presne naopak.
Pán požehná tvoje aktivity, stihneš toho
viac, budeš konať viac dobra, budeš mať
viac síl v boji proti hriechu. Je však
nevyhnutné, aby si to vyskúšal, aby si s
Bohom trochu riskoval. Stalo sa už však
niekedy, že by sa Boh nepostaral o tých,
ktorí mu dôverujú? 

Zdroj:  Švec Juraj: Nestíham ísť na omšu,
www.slovoplus.sk

(spracovala Jana Dzurovčinová)

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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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

My, aby sme sa nevracali a robili

kilometre navyše, pokračujeme ďalej. Dole
kopcom prichádzame do dediny Traplice. A
tu je cesta skoro na dĺžku 500 – 600 metrov
úplne celá vybagrovaná. Robí sa nové
štrkové podložie z poriadne hrubého štrku.
Po prekonaní tejto náročnej cesty dole
kopcom, s bicyklom na pleci, si opäť na nich
sadáme, pokračujeme už po asfaltovom
koberci a za chvíľu opúšťame túto dedinu.
Tá je presne opakom predchádzajúcej
dediny. Všade je nový asfaltový koberec,
nové obrubníky a na chodníkoch nová
zámková dlažba. Dole kopcom sa
presúvame do dediny Sušice, kde sa znovu
stretávame s našim sprievodným vozidlom.
Prechádzame dedinami Babice, Spytihněv –
aj tu využívame cyklochodník, ktorý nás
odklonil od hlavnej cesty a tichou bočnou
ulicou okolo železnice prichádzame do
dediny Napajedlá. Prechádzame popod
železnicu. Prechádzame okolo veľkej fabriky
Fatra a.s., potom mostom cez rieku Morava
a po chvíli sa znovu napájame na
cyklochodník, ktorý lemuje ľavý breh rieky
Moravy. V Otrokoviciach sa lúčime s riekou
Moravou a pokračujeme okolo rieky
Dřevnice. Tu prichádzame na veľký kruhový
objazd a pokračujeme chvíľu po hlavnej
ceste Třída Tomáše Bati. Hneď za mostom
rieky Dřevnice schádzame z cesty na
cyklochodník a ten nás celkom vyvedie z
Otrokovic. Pokračujeme krížom cez
kukuričné pole asfaltovým cyklochodníkom,
ktorý nás privádza na cestu do ďalšej dediny

– Machová. Zatiaľ prechádzame jemnou
pahorkatinou, samé polia, sem tam nejaké
kríky. Z času na čas zafúka slabý vetrík na
osvieženie. Teplota začína stúpať a
približuje sa pomaly k 30°C. Máme šťastie,
že tu nie je skoro žiadna premávka, lebo
autá by len zvyšovali teplotu nad asfaltom.
O chvíľu prechádzame okolo lesa. Síce iba
necelých 300 metrov, ale ten kúsok tieňa,
ktorý nám doprial Pán, dobre padol.
Prichádzame do dediny Míškovice a od
Holešova nás delí už iba 10 kilometrov. Hore
kopcom okolo záhradníckeho centra
opúšťame túto dedinu. Chvíľu ideme stále
hore kopcom ako keby po úpätí a potom
dole kopcom schádzame do dediny
Zahnašovice. V centre dediny ľavotočivou
zákrutou pokračujeme smerom na Holešov.
Ešte 5 kilometrov. Po rovnej ceste
prichádzame k mestu Holešov. Aby sme sa
vyhli hlavnému ťahu ešte pred vstupom do
mesta odbočujeme doprava a cestou, ktorá
lemuje železnicu pokračujeme ďalej. Na
krátko musíme túto cestu opustiť a na
autobusovej stanici sa opäť vraciame na
cestu okolo železnice. Prechádzame okolo
ihriska a tu tiež opravujú cestu. Cesta je tu
taká rozbitá, že na bicykli sa to nedá. Aj keď
neradi, musíme z bicyklov zosadnúť. Žiadny
chodník, žiadna cesta, iba hrubé a veľké
kamene. Po chvíli prichádzame na cestu,
ktorá nás privádza do centra mesta. Okolo
kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je
postavený v románskom štýle prichádzame
k cukrárni Verdana. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Malá húsenica

Bola raz jedna malá húsenica, ktorá sa

odhodlane a zo všetkých síl svojich
miniatúrnych nožičiek plazila smerom k
slnku. Uvidel ju lúčny koník a zvedavo sa jej
opýtal: „Kamže, kam?“
Húsenica bez toho, aby spomalila, odvetila:
„Dnes v noci sa mi sníval sen. Bola som na
vrcholku tamtej hory a videla som odtiaľ
celé údolie. To, čo som videla, sa mi tak
páčilo, že som sa rozhodla splniť si tento
sen.“
„Zbláznila si sa? Ako ti mohlo vôbec zísť na
um, že sa dostaneš tam hore? Veď pre teba
je kamienok obrovskou horou, mláka
morom a konárik neprekonateľnou
prekážkou!“
Húsenica mu nevenovala pozornosť a
pokračovala v ceste.
Uvidel ju chrobák s ligotavými čiernymi
krovkami a opýtal sa: „Húsenica, kam sa tak
ponáhľaš?“
Húsenica dychčiaca od námahy odpovedala:
„Sníval sa mi sen, ktorý si chcem splniť.
Vyleziem na tamtú horu, aby som sa odtiaľ
pozrela na šíry svet.“
Chrobák sa rozosmial, až sa za brucho
chytal.
Všetci, ktorí húsenicu stretli, pavúky,
krtkovia, žaby, kvety, dokonca aj myš,
opakovali to isté: „Zabudni na to. To nikdy
nedokážeš!“
Ale húsenica pokračovala vo svojej ceste.
Síl jej však ubúdalo, až napokon zastala, aby

si oddýchla. Najprv si však postavila skrýšu,
v ktorej chcela prenocovať. Bol to akýsi
spací vak, do ktorého sa celá schúlila.
Všetky zvieratká z lesa sa zišli, aby sa pozreli
na rakvu húsenice, ktorú považovali za
najhlúpejšie zviera na svete. Boli
presvedčení, že zomrela od vyčerpania, lebo
si chcela splniť pochabý sen.
Ráno, keď sa rozžiarilo slnko, všetci sa zišli
okolo truhly húsenice, ktorá sa stala
pamätníkom nerozvážnosti, výstrahou pre
šialencov, čo sa snažia dosiahnuť nemožné.
Zrazu zbadali, že jednoliaty obal praskol a v
štrbine sa objavili dve tykadlá a dve
nádherné farbisté krídla, ktoré vyrastali z
drobného telíčka motýľa, čo sa vyslobodil z
kukly, rozprestrel krídla a ukázal celú ich
krásu.
Všetky zvieratká zmätene mlčali. Zmýlili sa a
cítili sa veľmi hlúpo.
Húsenica chcela jednoducho splniť sen, pre
ktorý žila, zomrela a vrátila sa k životu –
dostať sa na vrchol hory.

Prajem vám sny, ktoré sa neskončia,

zúrivú chuť splniť z nich niečo,

prajem vám, aby ste milovali to, čo sa má

milovať,

a aby ste zabudli na to, na čo treba

zabudnúť,

prajem vám nadšenie,

prajem vám chvíle ticha,

prajem vám spev vtákov pri zobúdzaní a

smiech detí,

prajem vám, aby ste vedeli zniesť

potopenie,

ľahostajnosť a zlé vlastnosti našej doby.

Prajem vám, aby ste boli predovšetkým

samými sebou

Jacques Brel

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľudia, ktorí lietali

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Už v pondelok sa začína Národný týždeň manželstva 2019

Bratislava 29. januára (TK KBS) Už v pondelok  11. februára

začína na Slovensku Národný týždeň manželstva 2019.
Kampaň sa u nás koná už po 9-krát. Je súčasťou celosvetovej
kampane The Marriage Week, ktorá prebieha už od roku

1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom
Majorom a jeho manželkou. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka
a dnes je do nej zapojených takmer 30 krajín sveta. 
"Jedným z cieľov NTM je povedať: Zobuďme sa! Manželstvo je úžasná myšlienka, tak ho
poďme spoločne oslavovať ako vzácnu hodnotu pre jednotlivcov aj spoločnosť a poďme
podporiť tých, ktorí v manželstve žijú alebo sa doňho chystajú. Stále väčšina dospelej
populácie na Slovensku sa rozhoduje pre manželstvo. Prieskumy ukazujú, že manželstvo
zostáva stále veľmi populárnym – viac ako 90% mladých ľudí ho plánuje niekedy v
budúcnosti a veľká časť z nich doňho aj vstúpi. Prieskumy tiež odhaľujú, že manželstvo
poskytuje najlepší možný základ pre tých, ktorí sa rozhodli pre dlhodobý vzťah a poskytuje
najprospešnejšie a najbezpečnejšie prostredie pre výchovu detí. V posledných 10-tich
rokoch sa na Slovensku znižuje index rozvodovosti, tiež sa zvyšuje dĺžka manželstva,"
avizujú v tlačovej správe organizátori. 
Tohtoročným heslom kampane Národný týždeň manželstva na Slovensku je slogan:
„Hráme spolu“. Organizátori ním chcú zamerať našu pozornosť na hru, hravosť, zábavu aj
priateľstvo v manželstve. Pretože práve tieto charakteristiky pomáhajú udržiavať vzťah
čerstvým, príťažlivým a odolným. V každodennom kolotoči života hrozí, že pomaly a
celkom nenápadne sa môžu z manželstva vytratiť. Mať čas vo dvojici, robiť to, čo nás baví
a neprestávať objavovať jeden druhého – to všetko pomôže rozvíjať, alebo nanovo obnoviť
hravosť a zábavu vo vzťahu. Obsah je vždy na konkrétnej dvojici. Pre niektoré páry to môže
byť návrat k spoločným prechádzkam, pre iných to môže znamenať zájsť si z času na čas
spolu do kina, pre ďalších pripraviť si večeru pri sviečkach, alebo si spolu zahrať nejakú
spoločenskú hru, avizujú. 
"V súčasnosti už o manželstve či partnerstve veľa vieme. To, čo však často chýba, je
praktická APLIKÁCIA – teda naozaj robiť to, čo vieme, že by sme mali robiť, pokiaľ chceme
mať pekný vzťah. Aj preto NTM prináša množstvo tipov a praktických spôsobov, ako
rozvíjať zručnosti, ktoré vzťah stmeľujú. A keďže len vedieť nestačí, povzbudzuje všetkých
vyskúšať, ktorý z ponúkaných tipov a možností obohatí konkrétnu dvojicu. Počas NTM
2018 sa objavila hra pre manželské páry, zameraná na lepšie spoznanie sa partnerov, ktorú
pripravili odborníci z Centra pre tréning a rozvoj. Hra DUET sa stretla s vysokým záujmom
nielen počas Týždňa manželstva, ale aj krátko po jeho skončení, keď sa v priebehu
niekoľkých týždňov rozpredal celý náklad a hru si zakúpilo viac ako 880 dvojíc. Pre aktuálny
ročník autorský tím pripravil rozšírené vydanie DUET 2, ktorú si je možné objednať ... a
samozrejme zahrať. Viac informácií o Národnom týždni manželstva 2019 na Slovensku,
tipy aj články k téme je možné nájsť na stránke www.ntm.sk," dodávajú organizátori
týždna. 
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 10.2. - 16.2. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária vasiľová.       

Rady: Prosím o stretnutie farských rád – ekonomická v pondelok 4.2. o 1930 a pastoračná v

stredu 6.2. o 1900. 
Karneval: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s

karnevalom a tombolou v nedeľu 24.2. o 1500 v jedálni ZŠ Kukučínova ulica. K dispozícii budú
„kreple“ a čaj zo školskej jedálne. Vítame sponzorskú účasť na odmenách pre deti. Kontaktné
osoby sú o. Marcel a p. Marcela Diľová.
snúbenci: Vy, ktorí zvažujete prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v tomto roku,
nezabudnite sa včas (aspoň tri mesiace vopred) nahlásiť na farskom úrade. Aby sme spísali
zápisnicu, dohodli prípravu, vyriešili prípadné povolenia.

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti). 

Zimný štadión: V dnešnú nedeľu máme opäť 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:
5. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - rod. Š. Fenika; 10.00 hod. - P. Tóth, R. čelková.

stran
a 7

1. čítanie: Jer 1, 4-5. 17-19
Ž: 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17
Refrén: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.
2. čítanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13 alebo kratšie 1 Kor 13, 4-13
Evanjelium: Lk 4, 21-30
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježiš v synagóge číta z knihy proroka Izaiáša: „Duch Pána je nado
mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným...“ (Lk 4,18 porov. Iz 61,1-2).
A potom povie neuveriteľnú vec: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ To
muselo poslucháčov prekvapiť. Lenže potom prišla otázka: „Veď ho poznáme, ako by mohol
práve on povedať niečo také?“ Nie je ľahké obstáť v očiach druhých. Mnohí ľudia zápasia o
ocenenie druhými. Trefne hovorí svätý Pavol v 1Kor 13, že dôvodom nášho vzťahu k druhým
nie je ich výkon, znalosti či postavenie. Oni sú Bohom milovaní. Ak ich miluje Boh, ako
zareagujeme my? (podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.
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PPoNDELoKoNDELoK 04.02.201904.02.2019 sv. omša: 1800 + Jolana (5.výročie), Michal

Poklona Sv. Olt.: 1845

UU ToRoKToRoK 05.02.201905.02.2019
Sv. Agáty, panny a mučenice

(spomienka)  

sv. omša: 800 + Andrej, Mária, Anna, Michal 

ss TREDaTREDa 06.02.201906.02.2019
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,

mučeníkov (spomienka) 

sv. omša: 1800 + Michal, Anna, Pavol; 
(detská) + Ján a Mária Onuferoví          

ŠŠ TvRToKTvRToK 07.02.201907.02.2019
Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania  

Poklona Sv. Olt.: 1700

sv. omša: 1800 + Gejza Slanina (1. výročie) 

PP iaToKiaToK 08.02.201908.02.2019
Sv. Jozefíny Bakhity, panny

(ľubovoľná spomienka)

5. medzinárodný deň modlitby a

povedomia o obchodovaní s ľuďmi

sv. omša: 1800 + Zuzana Demčáková (1. výr) 
(mládežnícka)

ss oboTaoboTa 09.02.201909.02.2019 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 ZBP Anna

sv. omša (Jaa): 1800 + Bartolomej, Jozef, 
Michal a Anna Moskáľoví 

NN EDEľaEDEľa 10.02.201910.02.2019

5. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 ZBP Martin Demčák (50 rokov) 
s rodinou    

sv. omša: 1000 za farnosť  

Sv. ruženec     1430

LiTURgicKýLiTURgicKý PRogRaMPRogRaM oDoD 04.02.2018 04.02.2018 DoDo 10.02.201910.02.2019

„Kto chce ružu, musí rešpektovať tŕň.“ (perzské príslovie)


