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Pápež František povolil púte do

Medžugoria zo strany farností a diecéz

Svätý Otec František rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálnou

formou zo strany farností alebo diecéz. V nedeľu 12. mája to spoločne oznámili počas svätej
omše v medžugorskej farnosti apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine Luigi Pezzuto a
špeciálny apoštolský vizitátor pre Medžugorie, arcibiskup Henryk Hoser. Doteraz bolo
možné púte organizovať len súkromným spôsobom.
Aktuálne rozhodnutie Svätého Otca prichádza rok po tom, ako 31. mája 2018 vymenoval
emeritného arcibiskupa poľskej diecézy Varšava-Praga Mons. Henryka Hosera za
osobitného apoštolského vizitátora špeciálneho charakteru pre farnosť Medžugorie, na
nevymedzený čas a na základe potreby Svätej stolice - ad nutum Sanctae Sedis.
Ide o novú situáciu z hľadiska pastoračného, keďže v predchádzajúcich desaťročiach bolo
možné putovať do Medžugoria len súkromným spôsobom. Nejde však o novú situáciu v
zmysle doktrinálneho vyjadrenia Cirkvi. Ani samotné menovanie vizitátora a rovnako ani
aktuálne oznámenie sa netýkajú vieroučnej otázky ohľadom toho, čo sa udialo v Medžugorí
počnúc rokom 1981. Ide tu o fenomén, ktorý sa ešte stále neuzavrel.
Ako stručne sumarizuje Massimiliano Menichetti z Vatican News, zo šiestich vizionárov,
ktorí boli v danej dobe deťmi alebo v dospievajúcom veku, traja uisťujú, že majú ešte i dnes
denné zjavenie „Kráľovnej pokoja“, vždy o rovnakej hodine popoludní a na akomkoľvek
mieste, kde sa nachádzajú. Sú to Vicka, ktorá býva v Medžugorí, Marija, ktorá žije v
talianskej Monze, a Ivan, ktorý žije v USA, ale často sa vracia do vlasti. Štvrtá vizionárka
Mirjana hovorí, že dostáva zjavenia každý mesiac, vždy v druhý deň, zatiaľ čo u zvyšných
dvoch z niekdajších medžugorských detí sa to deje raz za rok.
Edičný riaditeľ vatikánskeho Dikastéria pre komunikáciu Andrea Tornielli vo svojom
komentári v súvislosti so schválením pútí do Medžugoria pripomína známy dôraz pápeža
Františka na docenenie ľudovej nábožnosti ako dôležitého rozmeru evanjelizácie.
Nachádzame to jasne vyjadrené aj v programovej apoštolskej exhortácii Radosť Evanjelia –
Evangelii gaudium. 

(z www.tkkbs.sk prevzal a upravil Marcel Stanko)
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Prečo zasväcujeme mesiac máj Panne Márii?

Celý mesiac Máj je venovaný úcte k Panne

Márii, najmä rozjímaniu o jej krásnych
čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom
živote na zemi a oslávení v nebi. Podľa
istého zbožného učenia je mesiac máj
akoby veľkým dňom výsluchu u nebeskej
Kráľovnej, v ktorý Panna Mária, ako
ochrankyňa pokladu nebeských milostí, je
zvlášť hotová z týchto zverených pokladov
udeľovať tým, ktorí sa k nej utiekajú. Prečo
práve v mesiaci máji?
Na konci 18. storočia pôsobila nevera toľké
pustošenie, že sa zdalo, akoby z ľudských
sŕdc vyhynula všetka pamiatka na Boha.
Mnohé zbožné duše v Ríme, zarmútené nad
touto ľahkomyseľnosťou, nevďačnosťou a
zábudlivosťou na Boha, uzniesli sa pod
vedením misionára Latomia na tom, že celý
mesiac zasvätia k úcte Kráľovnej nebies.
Kvetmi ozdobovali oltáre Panny Márie.
Kľačiačky prosili Matku milosrdenstva, aby
svojím orodovaním získala milosť pre
zaslepené dietky a tak zahladila ich
bezbožnosť, ľahkomyseľnosť a nevďačnosť.
V krátkom čase všetci mariánski ctitelia,
dozvediac sa o tomto spôsobe mariánskej
úcty, ponáhľali sa v máji do chrámov a pred
obrazy Panny Márie, aby jej prespevovali
piesne chvály. Pápež Pius VII., dopočujúc sa
o tejto pobožnosti, 21. mája 1815 udelil 300
dňové odpustky a plnomocné odpustky v
deň sv. prijímania tým, ktorí cez mesiac máj
každodenne konajú mariánsku pobožnosť.
Ostrihomská synoda r. 1860 dôrazne

odporúčala všetkým duchovným správcom,
aby vo svojich farnostiach zaviedli májovú
pobožnosť. Dnes azda niet katolíckeho
chrámu, v ktorom by sa nekonala májová
pobožnosť. Prvé a posledné májové litánie
konajú sa pred vystavenou Sviatosťou
Oltárnou; niekedy aj všetky. Spievajú sa
Loretánske litánie s modlitbou k
Sedembolestnej, za nimi hneď mariánska
antifóna s patričnou modlitbou a
spomienkovou modlitbou o Sviatosti
Oltárnej. 

Ako zasvätiť mesiac máj?
Na začiatku a na konci mesiaca pristúpme
ku sviatostiam a dokonale očistime svoje
srdce. Všetky svoje záležitosti denne
odporúčajme Panne Márii. Každé ráno
obetujme všetky svoje myšlienky, slová a
skutky milostivej Matke a skrze ňu jej
Božskému Synovi s tým, že sa chceme
chrániť každého hriechu. Cez deň viac ráz
odošlime strelné modlitby k P. Márii. Denne
chodievajme na  sv. omšu a  mariánsku
verejnú pobožnosť, pri ktorej sa modlí
ruženec a loretánske litánie.
„Blahoslavená Panna, Rodička Božia,
Mária! Hoci sme hriešnymi, predsa pred
očami všemohúceho Boha a všetkého
zástupu nebeského vrháme sa k tvojim
nohám a volíme si ťa dnes za svoju
ochrankyňu a matku, za svoju primluvnicu u
Ježiša, Syna tvojho. Tebe zasväcujeme seba,
svoje telo a svoju dušu so všetkým, čo máme
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a čím vládneme. Menovite darujeme ti svoje
srdcia a žiadame si, aby sme ťa mali vždy na
mysli a aby stále milovali sme teba i tvojho
Božského Syna, Ježiša Krista. Rodička Božia,
obetujeme ti ešte všetky modlitby a
pobožnosti tohto mesiaca, prosiac, aby si
nám u Boha vyžiadala tú milosť, ktorá je
nám najviac potrebná a užitočná. Ukáž, že si
našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí
ako dietky dôveru svoju v teba skladajú.
Riaď všetky kroky naše po ceste príkazov
tvojho Božského Syna a od neho nám vypros
predovšetkým tej milosti, aby naše srdcia
tebe i jemu verné boli a aby velebiac teba na
zemi, niekedy s tebou i so všetkými anjelmi a
svätými chválili Ježiša v nebesiach na veky
vekov. Amen.“

V čase od 15. do 22. mája sa pripája
modlitba k sv. Jánovi Nepomuckému:
„Preslávny mučeník, svätý Ján Nepomucký,
ktorý si radšej ukrutné muky vystál a

mučenícku smrť podstúpil, než by si bol
spovedné tajomstvo vyzradil; hľa, my verní
ctitelia tvoji - útočište svoje u teba hľadáme
a pre neporušenosť jazyka tvojho pokorne
ťa prosíme; buď nám a všetkým ctiteľom
svojim mocnou prímluvou svojou na pomoci
u Boha, aby sme z jeho nesmiernej milosti
požívali stáleho pokoja a šťastne zachránení
boli od drahoty a hladu, vojny a moru,
týchto strašných bičov Božích a tak, súc v
bázni Božej živí, šťastne sme sa dostali ku
brehom večnej blaženosti za tebou ku
Kristovi Ježišovi, Pánu nášmu. Amen.“
V tomto tak príjemnom mesiaci máj, keď sa
do nového zeleného rúcha obliekajú doliny,
háje, lesy, keď vôňa kvetov naplňuje
povetrie, keď sa vtáci svojím spevom
ozývajú na slávu Stvoriteľovi, i my slávme
Boha skrze jeho Matku Pannu Máriu, ktorá
na nás nikdy zabudne.
Zdroj: www.verim.sk  (spracovala Jana Dzurovčinová)

1. čítanie: Sk 14, 21b-27
Ž: 145, 8-9. 10-11. 12-13b
Refrén: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
Alebo Aleluja.
2. čítanie: Zjv 21, 1-5a
Evanjelium:  Jn 13, 31-33a. 34-35

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Koľko ľudí, ktorých bežne stretávame, je nám tŕňom v oku! Rozčuľujú nás svojimi názormi,
postojmi, ľahostajnosťou či prílišnou starostlivosťou. Cirkev si vzápätí po vzkriesení
uvedomila, že je Kristom povolaná svedčiť o udalostiach Veľkej noci, o nádeji, ktorú Kristova
krv získala každému človekovi. A začínajú hľadať spôsoby ako evanjelium hlásať a ako
udržať živé komunity nových kresťanov. U každého človeka, ktorý nás nahnevá, je dobré
postrehnúť, že tiež tento človek je Bohom povolaný ku spáse. I on by mohol začuť alebo
nanovo objaviť zvesť evanjelia. Môžem tomu nejako pomôcť?  

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.
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Tajomstvo

Tak ako vo svojich časoch Ján

Nepomucký čelil dodržaniu spovedného
tajomstva až po obetu vlastného života, aj
teraz začínajú byť kňazi vážne ohrozovaní.
Katolícke noviny uvádzajú článok o chilskej
poslaneckej snemovni, ktorá schválila návrh
zákona, ktorý bude ukladať cirkevným
predstaviteľom povinnosť podávať trestné
oznámenie na delikty spáchané na
maloletých aj vtedy, ak sa o nich kňaz dozvie
počas spovede. Cirkevná hierarchia
prostredníctvom svojho sekretára
vysvetľuje svoju podporu iniciatívam
uľahčujúcim dosiahnutie spravodlivosti v
prípadoch zneužívania, ale návrh
príslušného zákona odmieta: „Ak kňaz
poruší pečať spovedného tajomstva,
vystavuje sa exkomunikácií. Žiaden zákon na
svete nemôže tento princíp zrušiť!“
V americkom štáte Kalifornia, nový zákon
číslo 360 prikazuje aj kňazom katolíckej
cirkvi, aby mali zákonnú povinnosť hlásiť
štátnym orgánom určité trestné činy, ktoré
sa dozvedia v spovedi, predovšetkým ide o
oblasť zneužívania detí. Dominikánsky kňaz
Pius Pietrzyk upozornil, že týmto spôsobom
sa kňaz dostáva do neriešiteľnej situácie,
pretože ak bude konať ako ukladá zákon,
bude exkomunikovaný a prestane byť
kňazom. Ak bude rešpektovať príkaz cirkvi,
bude v rozpore so zákonom a bude trestne
stíhaný za marenie spravodlivosti. 
Súbežne s našou odpustovou slávnosťou sa
konalo v nedeľu 12. mája celoslovenské
kňazské večeradlo v Bardejove, v grécko -
katolíckom chráme sv. Petra a Pavla. Jeho
priebeh si možno nájsť na internete a je to
ozaj veľký duchovný zážitok. Zazneli tam
slová ako je potrebné modliť sa s kňazmi a
za kňazov aj za krásneho spevu piesne:

Mária, Mária, čuj naše volanie, za našich
kňazov, vďaky ti vzdávame...! V dnešnej
dobe je to zvlášť aktuálne, lebo ako
sledujeme dianie vo svete, útoky na Cirkev a
na samotných kňazov stále vzrastajú. Panna
Mária nám cez Modrú knihu svojim
milovaným synom kňazom necháva odkaz,
ako v ťažkostiach vzývať o pomoc svätých:
„Som kráľovnou všetkých svätých. V tomto
čase musí byť spoločenstvo svätých žité ešte
intenzívnejšie, lebo jestvuje len jedna Cirkev,
v ktorej môj Syn Ježiš žije, ktorú spravuje a v
ktorej je oslávený svojimi bratmi, ktorí ešte
bojujú alebo trpia, alebo sa tešia z večnej
blaženosti. Aby si mohol všade rozširovať
moje pozvanie a zhromažďovať mojich
synov do mojej družiny, ťa tvoji bratia, ktorí
už prišli sem hore, osobitne ochraňujú a
bránia...“
Žijeme časy náročné pre všetky stavy a
príhovory našich nebeských patrónov
krstných, či birmovných, alebo obľúbených
svätcov sú nám zvlášť teraz veľmi potrebné.
Priamy kontakt s relikviou pri jej uctení má
blahodarné účinky na našu telesnú,
duchovnú a duševnú oblasť. Ostatky
mučeníkov majú takú moc, ako ich duša, či
sa ich dotýkame, alebo ich uctievame.
(Svätý Gregor Naziánsky) 

Zdroj: Katolícke noviny č.19/2019, Modrá kniha –

kňazom najmilším synom Panny Márie, Internet 

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Po večeri, keďže ešte nie je vonku tma

odišli niektorí chlapci si lepšie pozrieť
centrum mesta, cez ktoré sme predtým iba
preleteli. Mňa zaujala opačná strana a vybral
som sa k rieke Rožnovská Bečva, ktorá tečie
neďaleko za farou. Prichádzam na most a
pozerám na druhú stranu. Tu sa ešte stále
pracuje a vyzerá to ako v úplne v inom svete.
Tu na tejto strane mesta, kde je historické
centrum, je pokoj, ticho, ktoré sem tam
prerušia holuby alebo vrany. Naopak na
druhej strane púšťajú stavebné stroje do
vzduchu kopu decibelov. Trochu som zohol
hlavu a pozrel som sa do rieky. To, čo som
tam videl, ma veľmi prekvapilo. V živote som
nevidel toľko a tak veľkých rýb na jednom
mieste. Zdalo sa, že sú mŕtve, ale to by boli
otočené hore bruchom. Stáli na jednom
mieste, ale z času na čas sa presunuli a
trochu pohýbali plutvami. Sfotil som ich a
keď som tú fotku ukázal Mišovi, tak mi
povedal, že sú to mreny a vyhrievajú sa na
vode, ktorá je tesne pod hladinou
najhorúcejšia. Ešte sedíme dlho do noci.
Nechce sa nám spať. Rozprávame zážitky a
svoje duchovné dojmy zo Svatýho Hostýna.
Tesne pred polnocou sa ale rozchádzame a
ideme spať. Kým sa vyspíme, trochu vám
opíšem miesto, kde sme teraz.  
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie bol
postavený na základoch menšieho kostola
zasväteného sv. Kunigundy (manželka cisára
Jindřicha II. – odporúčam prečítať si v
skratke jej životopis). Pozícia kostola na

strmom svahu nad brehom rieky Rožnovská
Bečva ho umožnila začleniť do mestských
hradieb (dnes už neexistujú). Prvá písomná
zmienka bola z roku 1419. V roku 1572
vyhorel a bol znovu prestavaný. V období
tridsať ročnej vojny ešte vyhorel
niekoľkokrát a vždy ho obnovili a stále k
nemu niečo nové pristavali až do súčasnej
podoby. Budova fary vyzerá ako keby bola
postavená na prelome 19. a 20. storočia. Kto
pozná budovy z tohto obdobia vie, čo ich
charakterizuje. Vysoké stropy, vysoké
dvojkrídlové okná, vysoké dvere, chodby,
schody – všetko z ručne brúsenej kameniny.
Všade prevládajú presné uhly a hrany. Vzadu
za farou sú už postavené novodobé budovy.
Jednu sme využili ako našu nocľaháreň.
Druhú – dvojgaráž – využili zasa naše
bicykle. Aj ony si chceli aspoň na noc
odpočinúť. 
Spomeniem iba historické centrum tohto
mesta. Je o čom písať, na čo pozerať, čo ísť
navštíviť. Vzhľadom na náš neskorý príchod
a ranný odchod sme na to nemali čas. Tak to
spomeniem aspoň v úplnej skratke.

Štíhla silueta veže kostola Nanebovzatia
Panny Márie patrí k najznámejším
symbolom mesta. Kostol so svojou históriou
vytvára hlavnú dominantu mesta. Za ním je
zámok šľachtickej rodiny, ktorej niekedy
patrilo skoro celé mesto – Žerotín. Za ním je
ešte kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý
pochádza z konca 16. storočia. Neďaleko je
aj evanjelický kostol.  

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   
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V Maďarsku sa vlani narodilo najviac detí
za posledných dvadsať rokov 

Maďarsko 10. mája (RV CZ) Prorodinná

maďarská štátna politika prináša dlhodobé
výsledky. Dokladom toho je Maďarsko, kde
za posledných osem rokov klesol počet
potratov o tretinu, rozvodov o 22 percent a
počet uzatvorených manželstiev sa zvýšil o
43 percent. A v minulom roku sa narodilo
najviac detí za posledných 20 rokov. 
Za prekvapivo pozitívnym trendom však
stojí dôsledná prorodinná politika
maďarského štátu a ohromné finančné
náklady. Maďarsko dnes vynakladá na
podporu rodín 5 percent hrubého
domáceho produktu, čo je dvakrát toľko
ako v roku 2010. Ako hovorí maďarská
ministerka pre rodinu, opatrenia, ktoré
začali pred deviatimi rokmi, boli reakciou
na demografickú krízu. Odpovedali tiež na
vôľu spoločnosti, v ktorej rodina stále
zohráva dôležitú úlohu. Rozhodli sme sa
budovať krajinu priateľskú rodinám a
podporiť manželov, ktorí vychovávajú deti,
uviedla Katalin Novak. 

Augustiniáni pozývajú do metropoly
východu na slávnosti svätej Rity

Košice 14. mája (TK KBS) Pobožnosťou

pätnástich štvrtkov svätej Rity sa veriaci

pripravovali na 22. máj, na sviatok tejto
svätice. Augustiniáni, ktorí k nej na
Slovensku šíria úctu, si ju budú pripomínať
v Kostole sv. Rity na Herlianskej 52 v
Košiciach nielen v deň jej sviatku, ale aj na
odpustovej slávnosti v nedeľu 26. mája
2019.
Streda 22. mája 2019 - Slávnosť v deň sv.
Rity
10:30 kostol otvorený (možnosť uctiť si a
modliť sa pri relikvii sv. Rity)
11:00 možnosť prijať sviatosť zmierenia
11:30 ruženček sv. Rity
12:00 svätá omša a požehnanie ruží. Hlavný
celebrant: P. Andrej Kovaľák OSA
16:00 kostol otvorený (možnosť uctiť si a
modliť sa pri relikvii sv. Rity)
17:00 možnosť prijať sviatosť zmierenia
17:30 ruženček sv. Rity
18:00 svätá omša a požehnanie ruží. Hlavný
celebrant: Mons. Bernard Bober – košický
arcibiskup metropolita

Nedeľa 26. mája 2019 - Odpustová
slávnosť sv. Rity
7:30 kostol otvorený (možnosť uctiť si a
modliť sa pri relikvii sv. Rity)
8:30 svätá omša a požehnanie ruží. Hlavný
celebrant: P. Juraj Pigula OSA
9:30 možnosť prijať sviatosť zmierenia
10:00 ruženček sv. Rity
10:30 svätá omša a požehnanie ruží. Hlavný
celebrant: P. Milan Hermanovský OSA
– augustiniánsky guláš a občerstvenie
Augustiniáni sa na Slovensku venujú
pastorácii mládeže, vyučovaniu talianskeho
jazyka, vyučovaniu Svätého Písma a
cirkevných otcov, organizujú púte,
manželské večery a tzv. stretká pre rodiny,
rozvedených a bezdetné páry, rôzne
duchovné obnovy vo farnostiach a venujú
sa duchovnému vedeniu. 
Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)



VV čASEčASE ODOD 20.05.2018 20.05.2018 DODO 26.05.201926.05.2019
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 26.5. - 1.6. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Anna Kmeťová.   
Májová pobožnosť: Počas mája budeme sv. omše začínať májovou pobožnosťou.
MIKE 2019: V sobotu 25. mája sa pri kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku 3 v Prešove uskutoční
stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE. Stretnutie sa začne svätou omšou, po ktorej
sa môžu miništranti tešiť na rozhovor s otcom biskupom Mons. Marekom Forgáčom, tombolu,
súťaže, guľáš a prekvapenie. Prihlásiť sa môžete u o. Marcela do pondelka večera.
Na budúcu nedeľu nás navštívia veriaci z rímskokatolíckej farnosti Krížovany filiálky Hrabkov s
prosbou o finančnú pomoc pre výstavbu ich nového kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov.
Doterajší starobylý chrám zo začiatku 14. storočia sa stáva nevyhovujúcim priestorom na
liturgické slávenia. Pán Boh zaplať za vaše milodary odovzdané našim hosťom stojacim pri
východoch z kostola.
Vysviacky: Máme objednané autobusy na diakonskú (František Sokyra) i kňazskú (Martin

Miškuf) vysviacku 14. a 15. júna. Odchod autobusu v piatok i sobotu bude o 730 od farského
kostola. Napísať sa do zoznamu môžete v sakristii.
Litmanová: Pozývame vás púť do Litmanovej dňa 11. júna 2019. Autobus bude odchádzať o

630 od Kultúrneho domu v Čemernom. Prihlásiť sa môžete u pani Artimovej.
Návrhy kandidátov do ekonomickej rady našej farnosti môžete napísať na pripravené lístky,
ktoré nájdete na stolíku pri východe z kostola. Môžete napísať maximálne desať mien aj s ulicou
(pre ľahšiu identifikáciu aj príp. „st.“ alebo „ml.“). Podmienky sú na druhej strane lístka. Ideálne
by bolo, keby návrhy prichádzali za rodinu, teda aby ste jeden lístok s kandidátmi pripravili za
domácnosť. Vyplnené lístky následne vhoďte do označenej krabice na stolíku pri východe z
kostola. Prinášať ich môžete do nedele 26. mája, potom spočítame hlasy, oslovím kandidátov a
vyberiem 7 nových členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem za spoluprácu. o. Marcel
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú

podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 1330 v pastoračnom centre. 
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri
pútnickej omši 13. v mesiaci od mája do októbra.
Medžugorie 2019: Pozývame vás na 7-dňový pútnický zájazd do Medžugoria v termíne 25. 8.
2019 až 31. 8. 2019 v cene 215 € (s poistením) na osobu. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola.
Informácie u o. Marcela.
Rozpis lektorov:
6. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - p. Kavuličová, p. Gedorová; 10.00 hod. - r. Dzurovčinová. stran
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ppONDELOKONDELOK 20.05.201920.05.2019 Sv. omša: 1830 ZBP Mária  

Poklona Olt. sv.: 1915

uu tOROKtOROK 21.05.201921.05.2019 Sv. omša (JaA): 630 ZBP Viliam s rodinou

SS tREDAtREDA 22.05.201922.05.2019 Sv. omša: 1830 ZBP František (35 r.) s rodinou 
(detská)   

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 23.05.201923.05.2019 Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + Michal Demčo  

pp IAtOKIAtOK 24.05.201924.05.2019
Svetový deň modlitieb za cirkev v
Číne

Sv. omša: 1830 + Veronika Vašíková (5. výročie)  
(mládežnícka)               

SS ObOtAObOtA 25.05.201925.05.2019 Za duše v očistci: 700

Modl. večeradlo: 730

Sv. omša (JaA): 1830 + Jozef a Anna Petruškoví, 
zosnulí z rodiny Tkáčovej  

NN EDEľAEDEľA 26.05.201926.05.2019

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 ZBP Jozef (45 rokov) s rodinou

Sv. ruženec: 1430

LItuRGIcKýLItuRGIcKý pROGRAMpROGRAM ODOD 20.05.2018 20.05.2018 DODO 26.05.201926.05.2019

„Buď milý k nemilým. Tí to potrebujú najviac.” (neznámy prameň)


