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„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ 

(Lk 9, 20)

Arnold Fruchtenbaum (75) je odborník na teológiu mesiánskych veriacich. Narodil sa v

ruskom meste Tobolsk. Jeho otec pochádzal z rodiny poľských chasidských Židov. Po druhej
svetovej vojne emigrovali cez Poľsko, Československo, Rakúsko a Západné Nemecko do USA.
Ako trinásťročný uveril, že Ježiš je Mesiáš. V roku 1977 založil organizáciu pod názvom Ariel
Ministries.
„Ariel Ministries sme založili z dvoch dôvodov. Po prvé, aby sme hlásali evanjelium medzi
židovským ľudom. Je viacero dobrých organizácií, ktoré sa tomuto cieľu venujú popri nás.
No naša jedinečnosť spočíva v ešte inej veci. Snažíme sa vyučovať Sväté písmo aj z hľadiska
židovskej perspektívy, keďže zo židovského prostredia vzišlo. To zahŕňa jednak pochopenie
a vyučovanie evanjelií v správnom židovskom kontexte, jednak vyučovať, aké má Boh
zámery so židovským národom v prítomnosti a budúcnosti. Odmietame teológiu náhrady,
podľa ktorej kresťanská cirkev nahradila Izrael v Božích očiach. V skutočnosti s obidvomi,
cirkvou aj Izraelom, má Boh naďalej svoje plány. V Matúšovi 23:37-39 sa píše, že Mesiáš
opúšťa svet, a to pre odmietnutie zo strany Izraela. Doslova sa tam píše: „Lebo hovorím
vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v
mene Pánovom!“ Satan vie, že obrátenie Židov je v Božom pláne predpokladom pre druhý
príchod Krista na zem. Ak by sa mu podarilo vyhladiť židovský národ pred tým, ako spozná
v Ježišovi Mesiáša, zmaril by druhý príchod. Preto sú dejiny plné prenasledovania Židov...
Antisemitizmus je súčasťou Satanovho snaženia odvrátiť druhý príchod Krista.“

(www.postoj.sk; pripravil Marcel Stanko)
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Sedem hlavných hriechov, čo o nich viem? 

Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť,

obžerstvo, hnev a lenivosť.

Prečo sa tieto hriechy nazývajú hlavnými?

Lebo z nich vyplývajú ostatné hriechy. 
Teraz si pripomenieme lakomstvo, smilstvo
a závisť.
Lakomstvo je neviazaná túžba po hmotných
veciach a nežičlivosť inému. Je to neochota
deliť sa s niekým o niečo, všetko chcieť iba
pre seba a v prvom rade pre seba, bezcitne,
egoisticky a bezohľadne. Na úrovni hmotnej
aj duchovnej. O lakomstve hovoríme vtedy,
ak sa majetok stane pre nás náplňou života,
ak nás plne ovládne túžba vlastniť ho. Na to,
aby sme boli lakomí, nemusíme byť
milionármi. Lakomý a chamtivý je ten, kto
miluje svoje bohatstvo viac ako Boha a jeho
zákon. Ľudia si nechávajú nahovoriť týmto
svetom, že dostatočne zabezpečení sú len
vtedy, keď majú bohatstvo. Viera v
bohatstvo sa tak pre mnohých stáva
náhradou za dôveru v Boha. Bohatstvo je
veľkou modlou súčasnosti. A tak mnohí
šťastie merajú majetkom a podľa veľkosti
bohatstva vzdávajú aj úctu ľuďom. Vyplýva
to z ich presvedčenia, že bohatstvom možno
dosiahnuť všetko, a to je zlé, veľmi zlé. Boh
nemeria hodnotu nášho života podľa
nadobudnutého majetku, ale podľa kvality
nášho bytia. V očiach Boha nie je
rozhodujúce „mať“ ale „byť“. Skutočne
pravým bohatstvom – prisľúbeným tým,

ktorí veria, je Boh sám. Boh je Dobro a
človek je skutočne bohatý, keď je dobrý.
Jedine vtedy sa správne zabezpečuje, keď
koná dobro.
Smilstvo. Je to telesné spojenie slobodného
muža so slobodnou ženou mimo
manželstva. Je v závažnom rozpore s
dôstojnosťou osôb a s ľudskou sexualitou,
ktorá je prirodzene zameraná na dobro
manželov, ako aj na plodenie a výchovu
detí. Okrem toho je aj veľkým pohoršením.
Mnohí mladí ľudia dnes hovoria, že im to už
nič nehovorí?! Smilstvo je však vždy
hriechom! Božie prikázania sú
nemeniteľné. Sú platné v našej dobe a
budú platné vždy, pretože Boh je
nemeniteľný. Ľudská láska nepripúšťa
skúšku, „spoznať sa po všetkých stránkach a
ak to nevyjde, tak nič, ideme po svojom“.
Keď sa pred manželstvom mladí ľudia najprv
cvičia v zdržanlivosti, ktorá upevňuje
charakter človeka, utužuje vernosť,
vystupňuje sa aj láska voči druhému a
manželstvo sa tým len a len posilní a upevní. 
Mladí ľudia však majú pred očami aj životy
mnohých známych osôb z TV a showbiznisu,
predtým sa jednoducho ukryť nedá.
Moderátorky, speváčky, herečky často
čakajú dieťatko, veľa sa o tom píše v
novinách, na internete, ale ich život je bez
manželstva. A tieto osoby často nič
nehovoria o manželstve, len o svojich
pocitoch a plánoch. Je to zlé, no stále viac
detí sa rodí v nemanželskom zväzku. A na
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otázku: Prečo sa nezosobášia? Odpovedajú,
možno v budúcnosti alebo papier k našej
láske nepotrebujeme? Stratili sa vo svojich
myšlienkach, slovách a skutkoch. Zabudli na
Boha a jeho prikázania aj na hlavné hriechy,
ktoré predtým možno aj poznali, no nateraz
žijú podľa tohto sveta, a tak sa im to lepšie
pozdáva... Bože, daj im šancu, zmeniť svoj
postoj.
Závisť je veľmi rozšírená, zlá ľudská
vlastnosť. Je to aj diabolská vlastnosť,
pretože diabol závidí človeku, že on má
šancu dostať sa k Bohu a byť naveky šťastný
a diabol tú šancu nemá! Snaží sa preto
dostať človeka ďaleko od Boha aby sa aj on
stratil  a tú šancu tiež nemal. Závisť je
niekedy až nepochopiteľná. Ľudia často
závidia niekomu to, čo sami nemajú. Ale keď
závidia druhému aj to, čo sami v hojnosti
majú to už nie je pochopiteľné a
nenormálne.
To, čím je hrdza pre železo, tým je závisť
pre dušu. Je to vražda bratskej lásky v nás.
Závistlivý človek si myslí, že hlavná úcta
patrí jemu a preto akákoľvek úcta, ktorá je
prejavená blížnemu, sa u neho premieňa na
hlboký vnútorný smútok. Závisť sa prejavuje
najčastejšie tak, že s blížnym sa dostávame
do nezhody, pociťujeme voči nemu nenávisť
a škodoradosť. Zároveň cítime potrebu

znížiť jeho dôstojnosť v očiach iných ľudí
tým, že ho poohovárame a zničíme mu
spoločenskú česť. Závisť ide ruka v ruke s
nenávisťou. To, že sme v modernej dobe
svedkami nárastu nenávisti voči druhým,
pramení z toho, že ľudia stratili v sebe
myšlienku v existenciu večného života. Ak
človek nevníma večný život ako skutočnosť,
fakt, tak nevníma ani Božiu spravodlivosť
ako neodvratnú, ktorou Boh bude
odmeňovať dobro a trestať zlo. Ak sa človek
nebojí Božieho súdu, najvyššou métou sa
pre neho stáva slastný pozemský život so
všetkými možnosťami.  Pre takých ľudí sa
pozemský život stáva všetkým. A ak je
všetkým tento život, potom chcú všetko čo
sa im páči vyskúšať a ochutnať. Ježiš nás
naproti tomu nabáda k odpútanosti od
neobmedzenej túžby hnať sa za všetkým, čo
nám život umožňuje. “V nebi si
zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani
moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú
a nekradnú.” (Mt 6,20).

Zdroj: Cudzoložstvo alebo smilstvo.
www.srdcepastiera.sk
Hriech závisti. www.svetlosveta.sk
Rapkayová, Zuzana: Kto hľadá nájde

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Kňazské vysviacky

Aby sme mali rodiny, ktoré budú

skutočnými domácimi cirkvami, aby sme
mali mládež oduševnenú autentickými
ideálmi, aby sme mali praktizujúcich
veriacich zainteresovaných na každodennom
živote a otvorených pre pozitívnu zmenu a
kresťanské oduševnenie, aby sme tiež mali
zrelé kňazské povolania a povolania na
zasvätený život, aby spoločnosť mohla byť
viac ľudská a preniknutá nádejou,
potrebujeme kňazov podľa Srdca Ježišovho.
Kňazov, ktorí sa neprispôsobujú súčasným
pochybným kultúram, prechodným módam,
duchu sveta, ale úplne ponorených do Ducha
Božieho. Kňazov odhodlaných ísť aj proti
prúdu doby. Kňazov schopných byť prorokmi
Najvyššieho, uprostred opojenia relatívnym. 
Aby kresťanské rodiny znovu objavili
skutočnosť kňaza ako „dar a tajomstvo“, tak
ako nám to pripomenul Boží služobník Ján
Pavol II. v rovnomennej knihe o svojom
kňazstve. Skutočnosť kňaza, ktorý je schopný
sprítomniť Krista vo svete a to cez svoju
vlastnú identitu a predovšetkým cez
vykonávanie sviatostnej služby, spojenej
predovšetkým so sviatosťou Eucharistie a
pokánia. Aj svätý arský farár často pripomínal
svojim farníkom, že sviatosť vysviacky nie je
záležitosť, ktorá sa týka iba jeho a jeho
kňazských spolubratov, ale ktorá sa týka
celého Božieho ľudu. Zvláštna pozornosť sa
preto musí venovať povolaniam v rodinách a
farnostiach. Mali by sme sa všetci usilovať,
aby išlo predovšetkým o obdobie
„duchovnej obnovy“. Preto bude vhodné
zaviesť, obnoviť a prehĺbiť neustálu modlitbu
za nové povolania i za posvätenie kňazov, tak
zo strany samotných kňazov, ako aj Božieho
ľudu. Treba podnecovať a rozvíjať všetky
činnosti tohto druhu, medzi prvými
eucharistickú adoráciu. Kňaz je láskou
Ježišovho Srdca a každý kňaz nesie v sebe i

osobitné požehnanie. Veď v každom kňazovi
prichádza k nám sám Kristus. Nebeský otec si
ich vyvolil za ohlasovateľov Božieho slova,
oni sú tí, ktorí nás vedú ku spáse. Francúzsky
spisovateľ Lamartin na otázku: „Kto je kňaz?“
odpovedal: “V každej farnosti žije jeden
človek, alebo aj viacerí, ktorý nemá rodinu, a
predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez
neho nie je možné sa narodiť ani umrieť.
Žehná kolísku i truhlu, manželstvo i katafalk.
Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje
najväčšie tajomstvá. Pred ním vylievajú svoje
slzy. Je človekom, ktorého slovo padá do
srdca s váhou Božej autority a preniká duše
silou viery. Kto je tento človek? Je to kňaz!
Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu
väčšie dobro, ako skutočný kňaz. Veď kňaz je
pre nás spojujúcim článkom medzi
Stvoriteľovou všemohúcnosťou a biedou
stvorenia v jednom. Je tým, ktorý viaže a
rozväzuje. Vedie a usmerňuje nás, je láskavý,
ale i prísny.“ Povolanie kňaza je ťažké, ale v
dnešnom svete veľmi potrebné. Život kňaza
je neprestajná obeta. Možno sa len hlboko
skloniť pred mužmi, ktorých si Pán Boh
povolá do tejto služby. Kňaz dvíha kríž bez
reptania až do samého konca. Mnohí hľadajú
v kňazovi nadčloveka, mnohí neľútostne
tlačia na svojich duchovných, ba často skĺznu
i do ohovárania a nenávisti. V každodennom
zhone dnešného sveta si málokto uvedomuje
a váži milosti, ktorými nás Pán Boh
požehnáva prostredníctvom kňaza. Drahí
kňazi, ďakujeme za Kristovu lásku, ktorú nám
odovzdávate. Vyprosujeme Vám veľa Božích
milostí a ochranu našej Sedembolestnej
Panny Márie. Pane Ježišu, prosíme Ťa,
ochraňuj duchovných otcov, žehnaj im, aby
nás viedli k Tebe, lebo kde si Ty Pane, na
prvom mieste, všetko je na správnom
mieste.
Zdroj: Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k

Roku kňazov, Internet
(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   
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1. čítanie: Zach 12, 10-11; 13, 1
Ž: Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Refrén: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
2. čítanie: Gal 3, 26-29
Evanjelium: Lk 9, 18-24

Krátke zamyslenie na evanjelium:
V texte dnešného evanjelia nie je ťažké prehliadnuť
prvú časť a zostať len pri záverečnom odstavci o nesení kríža. Asi každý človek si nesie
nejaké ťažkosti... Ale taký pohľad je veľmi zúžený! Ježiš najprv potrebuje poslucháčom
vyvrátiť lacnú predstavu, že držať sa Boha znamená zaistiť si pohodlný bezproblémový
život. To rozhodne neplatí. Prijať (doslova obliecť si) Krista znamená byť jeho dieťaťom,
patriť k Bohu a jeho kráľovstvu. Spolu s Pánom potom prechádzame ťažkými skúškami, ale
nemusíme pri tom zradiť dobro, lásku, pravdu či spravodlivosť. Nezískavame
nadštandardné výhody pre pohodlný život, ale poklad Božej priazne. Boh nám ponúkol, že
nám bude blížnym. Patríme k Bohu a jeho svetu. Nie sme stratení v neprehľadnom svete. S
vedomím tejto skutočnosti a s Božou milosťou môžeme teraz vziať ťažkosti svojho života a
zistíme, že sa dajú niesť, aj keď sú ťažké! 

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

Celé tie roky

Narodenie nádherného a zdravého

chlapca Tomiho bolo veľkou udalosťou.
Mama už mala dve väčšie deti, ktoré chodili
na strednú školu.
Každý deň bol nejaký dôvod na oslavu
cenného daru, ktorým bolo Tomiho
narodenie. Bol to sladký, rozumný chlapec,
veľmi rád sa zabával a bola radosť byť v jeho
blízkosti.
Ako všetky deti, aj Tomi bol veľmi zvedavý a
kládol množstvo otázok. Keď mal asi päť
rokov, išiel raz s mamou autom do

obchodného centra. Nečakane sa jej opýtal:
„Mama, koľko si mala rokov, keď som sa
narodil?“
„Tridsaťšesť, Tomi. Prečo?“ opýtala sa ho
mama a usilovala sa pochopiť, nad čím
rozmýšľal.
„To je škoda!“ zvolal chlapec.
„Čo to hovoríš,“ spýtala sa prekvapene
mama.
Tomi sa na ňu láskyplne zahľadel a
povzdychol: „Pomysli na celé tie roky, ktoré
prešli bez toho, aby sme sa poznali.“
„Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká

stará a taká nová, neskoro som ťa začal

milovať! Ty si bol vnútri, ja vonku, a tam

som ťa hľadal, tam v tvojich krásnych

stvoreniach som ťa hľadal. Ty si bol so

mnou, ale ja som nebol s tebou.“ (Svätý

Augustín)

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Nebo v našom dome

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Združenie Fórum života otvorí v Snine
Centrum konkrétnej pomoci 

Bratislava 17. júna (TK KBS) Občianske

združenie Fórum života pokračuje v
napĺňaní svojej vízie spoločnosti, v ktorej
ostáva zachovaná ľudská dôstojnosť a
človeku v ťažkej životnej situácii je
dostupná pomoc. Aj preto sa rozhodlo v
regióne Snina otvoriť ďalšie, v poradí tretie
Centrum konkrétnej pomoci Femina.
Podobné centrá už fungujú v Leviciach a
Prešove. 
Femina poskytuje základné poradenstvo v
oblasti prevencie násilia a diskriminácie.
„Pomáhame najmä ženám, ktoré sa ocitli v
ťažkej životnej situácii z dôvodov
sociálneho vylúčenia, neplánovaného
tehotenstva, týrania a podobne,“ hovorí
poradkyňa centra Zuzana Gajdošová. 
Poradkyne v centre doteraz riešili viacero
prípadov. Ich klientelu tvoria najmä
viacdetné matky, ktoré sa pripravujú na
príchod ďalšieho dieťaťa a žijú v zlých
sociálnych podmienkach. V centre však
mali aj prípady týraných žien a dokonca aj
seniorov zažívajúcich násilie zo strany
vlastných detí. 
Región Sniny si Fórum života na svoj ďalší
projekt konkrétnej pomoci nevybralo
náhodou. Podľa štatistík patrí Prešovský
kraj k tým, kde je najvyššia miera trestných
činov týrania blízkej a zverenej osoby.
Centrum konkrétnej pomoci Femina sídli v
budove bývalej polikliniky na Strojárskej
ulici 524/6 v Snine. Klientky a klienti môžu
centrum navštíviť v pracovné dni v
pondelok až štvrtok v čase od 12:45-16:30.  

Na Sardínii v sobotu blahorečia taliansku
laičku Hedvigu Carboniovú

Taliansko (RV) V sobotu 15. júna v

Pozzomaggiore na Sardínii vyhlásila Cirkev
za blahoslavenú Božiu služobníčku Hedvigu
(Edvige) Carboniovú, taliansku laičku z 20.
storočia, známu svojimi stigmami a úctou k
ukrižovanému Ježišovi.
„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo
mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo
bezo mňa nemôžete nič urobiť” (Jn 15,5).
Tieto slová Jánovho evanjelia zazneli pri
beatifikačnej omši, ktorej v rodisku Hedvigy
Carboniovej predsedal kardinál Angelo
Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy
svätých.  
Charakteristickou črtou Hedvigy
Carboniovej (1880-1952) bola hlboká úcta
ku Kristovmu krížu. V roku 1911 bola
obdarená viditeľnými znakmi Ježišovho
utrpenia na jej tele: rany na hlave od
tŕňovej koruny i na ďalších miestach.
Hedviga mala viaceré videnia Ježiša, žila
však pokorný život, po boku svojej sestry,
učiteľky základnej školy.
„Chcela by som zomrieť spálená láskou k
Tebe, Ježišu“ – to sú jej slová zapísané v
jednom z dokumentov o jej živote. Zomrela
17. februára 1952 v Ríme v tichu a pokore,
tak ako aj dovtedy žila. Pochovaná je v
meste Albano Laziale neďaleko Ríma. 
Svedkovia hovoria o mnohých obráteniach
na jej príhovor a aj sv. páter Pio odporúčal
veriacim prihovárať sa k tejto Božej
služobnici.

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



VV čaSEčaSE odod 24.06.2018 24.06.2018 dodo 30.06.201930.06.2019
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 30.6. - 6.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.   
Te deum: V stredu pri svätej omši poďakujeme Bohu za končiaci školský rok. Pozývam
všetkých školákov bez rozdielu veku a pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl.
Úplné odpustky I.: Veriaci, ktorý sa zúčastní  na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime
– Najmilší Ježišu predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
Úplné odpustky II.: Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla zbožne používa nábožné
predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za
zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
Veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku
„minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.
Zbierka: 29.6. bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Trepec 2019: Odpustovú slávnosť v kostole v Trepci bude v nedeľu 30. júna o 1200 sláviť o.
Štefan Kaňuk. Srdečne pozývame.
Medžugorie 2019: Stretnutie pútnikov, ktorí ste sa nahlásili na farskú púť do Medžugoria,

bude v stredu 26.6. po detskej sv. omši, teda o 1930 v priestoroch fary. Potrebné je priniesť
údaje (typ, číslo a platnosť dokladu) a vyplatiť buď celú sumu 215 € alebo aspoň zálohu 130
€.
Farský detský letný tábor 2019: Prihlášky si stiahnuť z farskej webovej stránky a do konca
júna odovzdať v sakristii kostola.
Úmysly veriacich na cyklopúť: Do takto označenej krabice pri východe z kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná tohtoročná cyklopúť „Tour de Hungary“.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú
podľa dohody.
Rozpis lektorov:
Sv. Petra a Pavla: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – J. Gromina, J. Sabol; 
13. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Gazdová; 10.00 hod. – rod. Bačiková.
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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.
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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 24.06.201924.06.2019
Narodenie sv. Jána Krstiteľa

(slávnosť) 

Sv. omša: 1830 + Ján Baranský (35. výročie)

Poklona Olt. sv.: 1915

uu ToRoKToRoK 25.06.201925.06.2019 Sv. omša (Jaa): 630 ZBP Jarmila (55 rokov) s rodinou

SS TREdaTREda 26.06.201926.06.2019
Te Deum 

Sv. omša: 1830 na poďakovanie Pánu Bohu 
(detská) za končiaci školský rok  

ŠŠ TVRToKTVRToK 27.06.201927.06.2019 Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + František Brehovský  

pp IaToKIaToK 28.06.201928.06.2019
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

(slávnosť)

Svetový deň modlitieb za

posväcovanie kňazov  

Sv. omša: 1830 + Anna Gazdová 
(nedožitých 100 rokov) 

SS oBoTaoBoTa 29.06.201929.06.2019
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
(slávnosť) – prikázaný sviatok

Sv. omša: 800 ZBP Mária (60 rokov)  

Sv. omša: 1000 + Jozef (5. výročie), Anna; 
+ Michal Demčo

NN EdEľaEdEľa 30.06.201930.06.2019

13. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 ZBP Ľubor, Mária, Slávka, 
Dominik a Slávka  

Sv. omša: 1000 za farnosť  

odpust - Trepec: 1200

Sv. ruženec: 1430 pobožnosť sv. ruženca

LITuRGICKýLITuRGICKý pRoGRaMpRoGRaM odod 24.06.2018 24.06.2018 dodo 30.06.201930.06.2019

„Čím je Boh dokonalejšie poznávaný, tým je dokonalejšie milovaný.“ (Sv. Tomáš Akvinský)


