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AktuálnE liturgické ČítAniA nA nEDEľu

„Keďže Krista nemôžeme vidieť, nemôžeme mu vyjadriť svoju lásku. V našich blížnych ho

však vidíme a pre nich môžeme urobiť to, čo by sme tak radi urobili pre Krista, keby sme

ho videli.” (Matka Tereza)

Druhé čítanie: 1 Kor 15, 20-26. 28
Sv. Evanjelium: Mt 25, 31-46

Prvé čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17
Žalm: Ž 23, 1-3. 5-6

Kristus Kráľ

Slávnosť Krista Kráľa zaviedol pápež Pius
XI. v roku 1925, aby predstavil vládcom
sveta kresťanskú protiváhu Cirkvi. Vybral z
kresťanského učenia to, čo
sa už skôr slávilo: Vianoce
a Zjavenie Pána, keď sa
nám narodil Kráľ, i Veľkú
Noc, keď bol Ježiš ako
židovský kráľ obžalovaný
pred Pilátom. Svet sa od
zavedenia sviatku zmenil,
ale odkaz sviatku zostal:
Kristus síce kraľuje nad
celým svetom, ale jeho
vláda je úplne iná, ako
vláda mocných tohto sveta.
Tak ako bol sviatok
odkazom pre svetských vládcov vtedajšieho
sveta, aby si nezakladali na svojej moci, lebo
je tu niekto Väčší, tak hovorí aj súčasným
vládcom: vaša moc vám bola daná zhora,
užívajte ju tak, aby vám nebola odňatá, ako
sa to stalo Šaulovi. Vodcovstvo je služba
celku, a Boh si na túto službu vždy vyvolí
schopných ľudí, ktorí mu budú verní, ktorí

ho hľadajú a milujú. Sviatok je zároveň
výzvou pre tých, čo sú vedení, aby boli
pomocníkmi svojim predstaveným skutkami
a modlitbami. Kristus vládne tam, kde
neplatí zákon - ber, využi a odhoď, ale kde sa
dodržiava prikázanie lásky; kde nie je stres,

netrpezlivosť, ale kde vládne
pokoj; nie tam, kde je nezáujem o
iných, ale kde majú ľudia k sebe
blízko. Sviatok má hlásať svetu,
že Kristovo kráľovstvo majú
ochotne uznať národy i
jednotlivci. Pápež nariadil, aby sa
v tento deň konalo zasvätenie
celého ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Tento sviatok sa najskôr slávil v
poslednú októbrovú nedeľu. Po
reforme liturgického kalendára
dostal miesto na konci cezročného

obdobia, teda na konci liturgického roku.
Tým sa vyzdvihuje aj jeho eschatologický
charakter (gr. eschaton – týkajúci sa
posledných vecí a udalostí). Prosme nášho
Kráľa o to, aby sa stal kráľom našich sŕdc a
kráľom sŕdc aj tých, ktorí vládnu nám. 

(Marek Kunder)
zdroj: www.blumental.sk
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Zapikan 2Zapikan 2

Prešiel som celou obcou a
prichádzam k prvej besiedke. Sú tam stoly
a lavice pod strechou a vedľa prístrešku po
obidvoch stranách veľké ohniská. Vedľa
toho tabuľa s turistickou mapou, na ktorej
sú vyznačené turistické chodníky s
jednotlivými stanovišťami (Biela hora,
Záruby, Mazolin), oddychové priestory,
priestory pre športové aktivity, prístrešky,
ohniská a lavičky. Ja sa uberám smerom na
Zapikan, ktorý je mimo turistického
chodníka. Z internetu sa dozvedám, že
Zapikan predstavuje impozantnú roklinu
Komorského potoka s bralnými formami,
podomletými prevismi a vodopádom na 3
m terénnom stupni. Celá roklina je vedecky
náučná lokalita v strednej časti Slánskych
vrchov. Chránené územie sa nachádza
západne od obce Davidov v nadmorskej
výške 280 až 310 m a neleží na trase
značkovaných turistických chodníkov. Ešte
jeden telefonát s Jankom Hrubovským, aby
som náhodou nezablúdil a pokračujem v
ceste. Od prvej turistickej tabuli idem stále
iba rovno po lúke a hore kopcom.
Prichádzam k tretej turistickej tabuli, kde je
všetko ako na tej prvej. Viem si na tomto
mieste živo predstaviť neformálne
stretnutie našej farnosti. Od konca obce sú
to necelé dva kilometre. Odtiaľ už iba cez
les. Najprv hore a potom dole kopcom už
iba po chodníku. Pre istotu schádzam z
bicykla, aby som náhodou nenarazil do
stromu. Prichádzam na miesto, ktoré je
označené modrou tabuľou so slovenským
štátnym znakom a nápisom Prírodná
pamiatka. Schádzam dole lesným
schodiskom a prichádzam na Zapikan. Otec
Marek neklamal. Naozaj sa to miesto dá

opísať iba ružovými slovami. Prechádzam
po drevenom mostíku. Na ľavej strane je
malý vodopád. Nafotil som si ho. Keď som
si doma prezeral fotografie, zdalo sa mi ako
keby tá voda vytvárala tvár. Po pravej
strane je roklina. Hlboká a krásna. Na konci
dreveného mostíka ma čaká priestor pod
skalami o veľkosti možno 40 štvorcových
metrov. Je tam ohnisko a lavičky. Z trochou
predstavivosti by to mohlo vyzerať ako
betlehemská jaskyňa. Idem ešte hore na
kopec a odtiaľ si vychutnávam pohľad do
rokliny. Naspäť schádzam opatrne.
Dodržiavam zásadu mať vždy tri body
pevné. Nie je potrebné riskovať, aby som
nespadol do rokliny. Vraciam sa naspäť pod
skaly. Znovu si všetko obzerám,
vychutnávam si tú krásu, ticho a začínam sa
modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Po modlitbe vytláčam hore bicykel a od
modrej tabule idem už iba dole kopcom.
Cesta naspäť ide oveľa rýchlejšie. Iba
jediný kopec cestou z Davidova a zase dole
kopcom až domov. Hľadáme ďaleko a
pritom tak blízko máme nádherné skvosty
prírody. Bolo to iba niečo viac ako 26 km
tam aj späť. Prosím, aby všetci, ktorí
poznajú v našej blízkosti krásne zákutia
našej prírody, nám dali tip. Slovensko je
úžasne. Naša krajina je nádherná. Účastníci
nedeľnej cyklotúry: otec Marek, Paľo
Fincický, Mišo Jenčo, Marek Kuruc, Janko
a Jakub Hrubovskí. Dámska osádka v
zložení Zuzka, Hanka, Barborka, Sofia
Hrubovská, Aďa Hricová a Maruška
Hrubovská využili výdobytky našej
modernej doby a do Davidova prišli autom.
Doprovod im robil aj pes Happy.

(Peter Tóth)
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Seminár pôstu,
modlitby a ticha v

Medugorji

Dnes na tému – Viera: Zmysel človeku

môže dať iba Boh. Okolo žije veľa ľudí bez
zmyslu: postavili dom, vydali sa, majú 3 deti a
čo teraz? Či je toto zmysel života?... Zmysel
života je oveľa hlbší. Všetko toto potrebujeme,
ale nesmie sa zabudnúť na to, čo je
najdôležitejšie. My všetci sme pútnici. Niektorí
to vedia a niektorí nie, ale dozvedia sa. Keď
prídu posledné chvíle života, človeku sa pretáča
celý život ako film. A preto tí, ktorí žili zle, sa
nemôžu obrátiť – niežeby nechceli, ale nemôžu.
Ak celý život žil proti Bohu, tak teraz nemôže.
A preto je tento život boj. Každý človek sa
môže obrátiť v poslednej chvíli. Ale to je takisto
ako na diaľnici: ak dáte pravú smerovku a
odchádzaš z diaľnice, už sa nemôžeš vrátiť na tú
istú cestu. Až po pol hodine sa môžeš vrátiť. A
preto je potrebné robiť pevné kroky. Viera je
ako vystretá dlaň, na ktorú Boh kladie svoje
dary. Viera je dôvera k niekomu. Nie k niečomu,
ale k niekomu. Veriť, to znamená sa na niekoho
spoľahnúť – v našej konkrétnej situácii na
Boha. Je oveľa dôležitejšie byť ako mať. 80%
života sa zakladá na viere. Ale my o tom
nepremýšľame. Napr. tu v miestnosti veríme, že
tí, čo stavali tento dom, dali dosť betónu, aby
nám to nespadlo na hlavu. Alebo že si nevypili
piloti v lietadle; alebo že nám šípky ukazujú
správny smer. Abrahám – najväčší príklad viery
v SZ. Je úplne bez konkurencie najväčší!  Ani
teraz by nebolo ľahké, keby mi niekto povedal,
že „choď do krajiny, ktorú ti ukážem“ – napr. do
Indie. Musel zanechať všetko, čo mal, ale on
poslúchol. Dnešný svet a predovšetkým mladí
nepočúvajú. Oni registrujú, že hovoríš, ale
neposlúchnu. Dnešný človek zabudol
poslúchať. Ľudia neposlúchajú. Abrahám
počúval a aj poslúchol. A viete prečo
neposlúchame? Lebo sme zahltení
informáciami. Niekedy sa vedelo, čo urobil
sused. Dnes vieme za moment, čo sa stalo v

Austrálii. Ľudia sú bombardovaní informáciami
a zvlášť tí, ktorí ešte nie sú vybudovaní, nevedia
rozlišovať podstatné od nepodstatného.
Abrahám bol vybudovaný, vedel poslúchnuť to
podstatné. Izák pomaly rástol... Abrahám mal z
neho neskutočnú radosť, miloval ho viac ako
svoj život... vtom Abrahám dostáva najťažšiu
úlohu – obetovať Izáka. Obeta sa prinášala tak,
že sa zviera zareže a rozdelí na kúsky. Izák
niesol na pleciach drevo. Izákova otázka „kde je
obeta“ – toto je jeden z najdramatickejších
momentov v Biblii – keď Abrahám ako otec,
ktorý má syna, čelí tejto otázke – Abrahám
hovorí – Boh sa postará. Abrahám chcel zabiť
Izáka, ale Boh ho zastavuje v poslednom
momente. Keď Boh skúša, skúša až do
posledného momentu... do krajnosti! Každý má
„svojho Izáka“ a treba ho obetovať Bohu. A čo
je Izák? Keby som teraz musel umrieť, za čím
by som sa obracal? Na koho/čo som naviazaný?
Koho/čo milujem celým svojím srdcom? ... to
treba obetovať. „Izák“ v nás môže mať také 2
podoby: 1. zrieknuť sa toho, čo nie je v
poriadku v mojom živote. Ale toto nie je prípad
Izáka, lebo Izák bol podľa Božieho plánu. 2.
zrieknuť sa toho, čo je moja vôľa a prijať Božiu
vôľu. To je prípad Izáka. Odhodiť všetko kvôli
plneniu Božej vôle. Panna Mária -  je najväčší
príklad viery v NZ. Keď prišiel anjel Gabriel –
to je podľa mňa jedna z najkrajších udalostí,
keď anjel prináša posolstvo príchodu Božieho
Syna na svet. „Zostúpi na teba Duch Svätý“ - to
je najkrajší moment. Mohla povedať niečo iné
ako „fiat“, napr. že nemám čas... alebo prečo
ja?, som primladá... a pod. Ona však bez
všetkého povedala „fiat“ - hľa, pokorná
služobnica Pána. Preto je ona príkladom pre
všetky ženy, pre všetky matky a dievčatá. A nie
je príkladom pre feministky. Mária totiž podľa
nich dáva krivý obraz ženy – ženy, ktorá sa stará
o rodinu, o deti. Podľa feministiek má mladá
žena chodiť po svete, ísť večer do reštaurácie a
doma nevariť, neprať. Najlepšie by bolo, keby
sa žena starala len o seba a nemala žiadne
zaťaženie. Boh stvoril človeka a napísal mu do
bytosti, do jeho osobnosti, čo má robiť.

(Marek Kunder)
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Slávnosť Sv. Mikuláša

Slávnosť sv. Mikuláša bude v tomto roku
5.12., čiže v predvečer samotného sviatku,
kedy Mikuláš chodí a dáva tajne darčeky na
okno alebo tajne do topánok. Čiže večer o
18.00 hod. v pondelok bude slávnosť u nás,
ak sa nič nestane. Opäť chcem poprosiť 

všetkých rodičov alebo starých rodičov,
ktorí majú záujem o darčeky pre svoje deti,
či vnúčatá, aby boli takí dobrí doniesť 2€ na
jedno dieťa, pričom tretie a každé ďalšie
dieťa z rodiny má na ten istý balíček 50%
zľavu, čiže iba 1€. Prosím vás, zastavte sa
do budúcej nedele. (MK)

Obetovanie PannyObetovanie Panny

MárieMárie
Sviatok: 21. novemberSviatok: 21. november
Liturgické slávenie: Liturgické slávenie: ľubovoľnáľubovoľná
spomienkaspomienka

Sviatok obetovania Panny Márie má svoj
základ v Mojžišovom zákone, ktorým sa
Izraeliti riadili. V knihe Levitikus (Tretia
kniha Mojžišova) sa píše: „Keď sa pominú
dni jej (matkinho) očisťovania, či je to
chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku
vchodu do stánku zjavenia ročného baránka
na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku
na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a
očistí ju od hriechu a bude čistá od svojho
krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca
alebo dievčaťa. Keby však nemala na
baránka, nech vezme dve hrdličky alebo
dva holúbky, jedno na celostnú žertvu,
druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a
bude čistá.“ (Lv 12,6-8) Starozákonní Židia
plnili tento Boží príkaz a nosili svoje deti
do jeruzalemského chrámu, ktorý nahradil
„stánok zjavenia“ na púšti. Mnohí nábožní
Židia obetovali Bohu svoje deti zvláštnym

spôsobom, ako to urobili aj rodičia Panny
Márie Joachim a Anna. Po obetovaní ju
nechali na výchovu vo výchovno-
vzdelávacom ústave pre dievčatá. Tam ich
viedli k čnostnému životu a službe Bohu,
vzdelávali sa v Písmach, slúžili v chráme,
doprevádzali bohoslužby spevom, vyšívali
rúcha. Okrem toho ich však učili aj
domácim prácam – varenie, upratovanie a
podobne. V ústave mohlo každé dievča
pobudnúť niekoľko rokov a potom sa
vrátilo domov. Začiatky slávenia sviatku
siahajú do 6. storočia. Slávili ho v
Jeruzaleme 21. novembra 543 v kostole
Panny Márie. Od roku 730 ho slávili v celej
východnej Cirkvi. Na západe ho prvýkrát
slávil pápež Gregor XI. v roku 1372 v
Avignone v pápežskej kaplnke. V druhej
polovici 15. storočia pápeži Pius II. a Pavol
II. zaviedli na tento sviatok odpustky.
Slávenie sviatku sa šírilo ďalej, až koncom
16. storočia ho pápež Sixtus V. nariadil
sláviť v celej Cirkvi. V obrade nášho krstu
sa nachádza časť, ktorá súvisí so
starozákonným zvykom obetovania detí
Pánu Bohu. Na záver obradu, pred
požehnaním, rodičia obetujú svoje dieťa
Pánu Bohu slovami: „Bože, žehnaj naše
dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu,
jemu na spásu, nám na radosť a svetu na
osoh.“

(Anička Sabolová)
Zdroj: www.knazi.sk
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Veľkodušnosť

V milánskej La Scale chceli vzdať úctu pamiatke
skladateľa Verdiho. A tak si prizvali niekoľkých
slávnych dirigentov, aby každý z nich uviedol
nejaké hudobné dielo. Mascagni, ktorý sa
považoval za najväčšieho hudobníka svojej doby,
pozvanie prijal, avšak pod podmienkou, že mu
zaplatia viac ako Toscaninimu. O niekoľko dní po
koncerte dostal Mascagni svoju výplatu. Bol to
jeden frank. Toscanini nechcel prijať žiaden
honorár. 

Rothschild

Barónovi Rothschildovi sa jeden bohatý priateľ
sťažoval, že istý muž mu nechce vrátiť  50 000
frankov, ktoré mu dlhuje. „Musíte ho dať na súd,“
povedal Rothschild. 
„Veď práve to by som chcel urobiť, ale nemám
žiadny dokument, ktorý by bol dôkazom, že mi je
dlžný tú sumu.“ „Tak s ním taký dokument
spíšte.“ „Ale ako, keď on to nechce urobiť?“
„Spravte to takto: napíšte mu, nech vám pošle tých
100 000 frankov, ktoré ste mu požičali.“ „Ale ja
som mu požičal len 50 000 frankov!“  „No veď
práve! On vám odpovie, že vám dlhuje len 50
000.“ Zdroj: Pierre Lefevre, Bruno Perrinet - Veľké pravdy v malých

príbehoch 2 (Anna Sabolová, ml.)

Kto som?
Som tá, čo hladká dieťa po tvári,
keď večer zaspáva.
Som tá, čo slzu z tváre odstráni,
keď plače duša boľavá.

Som tá, čo podrží ťa pri páde,
keď život s tebou zatočí.
Som tá, čo zodvihne ťa zo zeme,
keď tvoja vôľa nestačí.

Som tá, čo ublížiť vie inému,
keď hnev ti myseľ ovládne.
Som tá, čo vytrhá tú nádheru,
čo rastie kdesi v záhrade.

Som tá, čo rozhreší ťa od  hriechu,
keď dedičný hriech sa ozýva.
Som tá, čo skrz kňaza každú nedeľu
žehná ťa a s láskou objíma.

Som
RUKA!

(ZD)

Príprava adventných vencov

Pozývam všetkých dospelých, seniorov,
rodičov s deťmi a mladých na tvorenie
adventných vencov, ktoré sa budú
pripravovať v našom pastoračnom centre v
piatok o 18.00 hod. Sv. omša pre mládež
bude o hodinu skôr - o 17.00 hod. Budete
mať možnosť vidieť ako sa robia adventné
vence a budete si to môcť aj sami vyskúšať
a urobiť ich. Všetok materiál bude k

dispozícii, stačí si doniesť iba sviečky,
ktoré na nich chcete mať, úchytky pre ne,
poprípade nejaké ozdoby.

Požehnanie adventných vencov

Pri príležitosti 1. adventnej nedele budú
požehnávané adventné vence pri všetkých
nedeľných sv. omšiach ako aj v sobotu
večer. Stačí ich doniesť dopredu pred
obetný stôl. (MK)
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V košiciach otvorili prvý kláštor
bratov augustiánov na Slovensku 

Vydavateľstvo košice, 14. novembra (tk

kBS) - V Košiciach otvorili cez víkend prvý
kláštor bratov augustiánov na Slovensku.
Nová história rehole sa začala písať 13.
novembra, keď kláštor otvorili pápežský
sacristián z Ríma P. Pavol Benedikt, OSA a
provinciál talianskej augustiniánskej
provincie P. Gianfranco Casagrande, OSA.
Prvý Augustiniánsky kláštor na Slovensku
začali stavať pri mestskej časti Košická
Nová Ves. Stavba kláštora je podľa
internetovej stránky rehole rozdelená do
viacerých etáp. V prvej etape sa vybuduje
samotný kláštor, v druhej etape je zahrnutá
stavba Kostola sv. Rity. V poslednej etape sa
vybuduje pastoračné centrum pre mladých,
ako aj internátna časť s kapacitou desať
izieb. Pri výstavbe sa počíta aj s
multifunkčným ihriskom. Na nedeľnej
slávnostnej svätej omši sa zúčastnili stovky
veriacich, predstavitelia mesta, mestskej
časti a dvadsať kňazov z Peru, Poľska,
Talianska a Slovenska. Kazateľom bol
provinciál talianskej augustiniánskej
provincie. Po bohoslužbe sa prítomní zišli
na agapé. 
Deň pred slávnostným otvorením požehnal
kláštor košický arcibiskup a metropolita
Mons. Bernard Bober. Kláštor je miestom,
kde mladé rodiny i mládež, nielen zo
sídliska Furča, nájdu duchovné zázemie, ale
aj duchovné vedenie.
TK KBS informovala Monika Tóthová

Vo Francúzsku praktizuje svoju
vieru viac moslimov než katolíkov

Paríž, 16. novembra (rV cZ) – Vo
Francúzsku praktizuje svoju vieru viac
moslimov než katolíkov. Moslimovia sú tiež
viac viditeľnejší a prenikavejší. Vyplýva to z
výsledkov prieskumu, ktorý urobil
Francúzsky inštitút pre verejnú mienku. Ako
uviedol predseda Islamskej rady vo
Francúzsku Mohammed Moussaoui,
moslimovia v súčasnosti budujú vo
Francúzsku okolo sto mešít. Oproti tomu
katolíci v posledných desiatich rokoch
odovzdali do užívania sotva dvadsať nových
kostolov. Mnoho opustených katolíckych
kostolov naopak prechádza do vlastníctva
moslimov. V tejto dobe sa rozhoduje o
osude 60 bývalých kresťanských miest
kultu. Ale to nám nebude stačiť, zdôrazňuje
Moussaoui. Podľa hlavného imáma Paríža
Dalila Boubakeura potrebujú dnes vo
Francúzsku najmenej štyritisíc nových
mešít. 

(TK KBS, RV CZ job;ml ) 20111116029 
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upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Palkovu, rod. Berešovu, rod. kokoruďovu –

ružová ul.  Upratuje sa v sobotu ráno o  800.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami - V týždni od 27.11. – 3.12. vedie modlitby horliteľka
p. Mária kurucová. 

nácvik detského speváckeho zboru - Nácvik detského speváckeho zboru bude v pondelok
klasicky o 16.15 hod., ale nie na fare, ale v kostole. Pokúsime sa vylepšiť veci ohľadom spevu
na detských sv. omšiach. Zároveň chcem poprosiť, kto chce pomôcť pri nácvikoch detského
speváckeho zboru, ozvite sa mi. Musím sa priznať, že to nestíham, tak ako by to malo byť. 

Muzikál Quo vadis - Chcem poprosiť všetkých, ktorí sa prihlásili na muzikál Quo vadis, aby
mi začali nosiť peniažky v tomto týždni. Spolu 15€, 12€ za vstupenku a 3€ za autobus.
Zároveň je voľných ešte 10 miest, kto má záujem, ešte sa môže prihlásiť. 

Brigády pri novom kostole - Pán Boh zaplať všetkým brigádnikom, ktorí boli pomôcť v
tomto týždni. Zoznam brigádnikov si môžete pozrieť na nástenke. Na budúci týždeň prosíme
tehelnú a cintorínsku ul., ktoré má na starosti p. Eduard Hrubovský, a o týždeň neskôr
Sadovu a kvetnú ul., ktoré má na starosti p. Štefan nutár. 

Zbierka na náš nový kostol a pastoračné centrum - Dnes je 3. nedeľa v mesiaci. Pán Boh
zaplať za všetky vaše milodary na náš nový kostol a pastoračné centrum. 

rozpis lektorov: nasledujúca nedeľa
08:00 – rod. Mičkaninova;
10:00 – rod. Polákova;
18:30 –  rod. Fincická. 

kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915/947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905/514 699;
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; 0915/947 309; 
Redakciu vedie: M. Kunder; 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.  
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PPonDElokonDElok 21.11.201121.11.2011
Obetovanie Panny Márie

(spomienka)

Nácvik det. spev. zboru: 1615

Sv. omša: 1800 (k+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1840 - 2000

uutoroktorok 22.11.201122.11.2011
Sv. Cecílie, panny a mučenice

Sv. omša: 630 (t+k) 

SS trEDAtrEDA 23.11.201123.11.2011 Sv. omša: 630 (t) 

Sv. omša: 1800 (k) detská

ŠŠ tVrtoktVrtok 24.11.201124.11.2011
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a

spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (t+k)

PPiAtokiAtok 25.11.201125.11.2011 Sv. omša: 630 (t) 

Sv. omša: 1700 (k)  

Príprava adventných vencov 1800

SS oBotAoBotA 26.11.201126.11.2011
Sv. omša: 1800 (t+k)

nn EDEľAEDEľA 27.11.201127.11.2011

1. ADVENTNÁ NEDEĽA      

Sv. omša: 800 (t) 

Sv. omša: 1000 (k) 

Pobožnosť posv. ruženca:  1430

Sv. omša: 1830 (t) 

BBlAHolAHožžEláMEEláME/S/SPoMínAMEPoMínAME
Milí čitatelia časopisu MariannuM. V snahe priblížiť Vám časopis v čo
najväčšej miere, prinášame rubriku – Blahoželanie/Spomíname, kde môžete
uverejniť blahoželania svojim blízkym, prípadne zaspomínať si na Vašich
zosnulých príbuzných, priateľov, známych. Všetko toto spolu s fotografiou
alebo aj bez môžete posielať na adresu mariannum@gmail.com.


