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KTO JE MOJÍM KRÁĽOM ?

Ak by sme si odpovedali, že Ježiš Kristus, bola

by to tá najlepšia odpoveď! Ale je to skutočne
tak? Nie je to len vypovedaná, naučená fráza:
Môj Boh – moje všetko! Kristus, môj Kráľ!?
Hovorí sa, že čo človek žije, na to bude myslieť,
alebo to bude robiť aj v hodine smrti. Je
niekoľko svätcov, napríklad blahoslavený jezuita
- páter Pro, či blahoslavený Róm Zesirín, ktorí
zomierali s výkrikom: Nech žije Kristus – Kráľ! A
to, čo kričali v hodine smrti, kričali po celý svoj
život. 
Čo by som vyslovil ja, keby teraz prišla moja
posledná hodina? Na koho by som sa v rýchlosti
obrátil, koho by som prosil o pomoc?
Považujem Krista za naozajstného Pána a Kráľa
svojho života? Dal som sa mu do služieb? Som
pod jeho vládou? Som mu stále k dispozícii?
Môže so mnou robiť, čo sa mu zapáči? To je len
zopár vecí, na ktoré má kráľ právo. A skutočný a
verný služobník ich kráľovi nikdy neodoprie. 
My, kresťania, máme toho najlepšieho a
najspravodlivejšieho kráľa. Je však trochu divný,
zvlášť pre tých, ktorí ho nepoznajú. Nekraľuje
totiž zo zlatého trónu, ale z kríža. Nemá paláce,
ale chrámy, v ktorých sa denne obetuje.
Nesľubuje slávu na zemi, ale iba v nebi. Nežiada
dane, ale dobré skutky. Jeho kráľovstvo sa
nezakladá na moci, ale na pokore. A napriek
tomu, že nenávidí hriech, má poddaných, ktorí
sú plní hriechov. Je to jediný kráľ, ktorý
nevzbudzuje hrôzu a strach, ale vychádza z neho
iba čistá láska. Je to jediný kráľ, ktorý je ochotný
zostúpiť z trónu a kľaknúť si do blata zeme k

tomu, kto ho prišiel prosiť o milosť. Nepoznám
kráľa, ktorý odpustí čokoľvek, daruje všetko a
príjme každého, okrem Ježiša Krista. Nepoznám
kráľa, ktorý uzdraví každú chorobu, vypočuje
každú prosbu a prejaví lásku aj tomu, kto ho
urazí, okrem Ježiša Krista. Nepoznám kráľa,
ktorý by mal toľko trpezlivosti s poddanými,
okrem Ježiša Krista. A nakoniec, nepoznám
kráľa, ktorý by sa podujal zomrieť, len aby
zachránil svojich poddaných, okrem Ježiša
Krista. Áno, je to divný Kráľ. Má neobmedzenú
moc, ale čaká na rozhodnutie človeka.
Nepotrebuje nikoho, ale predsa sa chce dať
každému. A od svojich služobníkov vyžaduje iba
jedinú vec: LÁSKU! 
Teda pýtajme sa: Chceme takého kráľa? Sme
ochotní sa podvoliť jeho vôli a prijať jeho
zákony? Každé ráno sa musíme rozhodnúť, či
chceme patriť do jeho kráľovstva a každý večer
sa pýtať, či sme z neho nevystúpili. Byť
poddaným takého Kráľa je totiž veľká česť a
veľká zodpovednosť. Snažme sa teda, aby sme
ho nesklamali a nech z nás má radosť!
Ježišu, Kráľ neba i zeme! Teraz si ťa volím za
svojho Kráľa. Odovzdávam ti svoje srdce a
ponúkam ti ho , aby si si v ňom urobil svoj trón.
Kraľuj a panuj v mojom srdci, v mojom živote!
Veď ma, usmerňuj, karhaj, napomínaj. Daj mi
svoju lásku a milosti, aby som bol tvojím
dobrým služobníkom. Prijmi moje chyby a
hriechy a spáľ ich vo svojom milosrdenstve.
Požehnávaj ma a cezo mňa všetkých mojich
blížnych. Chcem, aby na mne bolo vidno, že
patrím Tebe! 

(Martin Miškuf)



st
ra

n
a 

2

EUCHARISTICKÁ ŽENA

Označenie človeka prívlastkom

eucharistický nezávisí od toho, ako často
prijíma Eucharistiu. Ak si niekto myslí, že sa
stane eucharistickým človekom, ak bude
každý deň chodiť na sväté prijímanie, tak sa
mýli. To isté platí aj o čase, ktorý venujeme
adorácii. Ak niekto strávi pred vyloženou
Oltárnou Sviatosťou veľa času, ešte to
neznamená, že je eucharistickou osobou. V
tomto prípade môže ísť iba o úctu a
oddanosť Eucharistii. Podstata však siaha
oveľa hlbšie. Postupne sa pozrieme na
sedem rôznych aspektov Eucharistie s
prihliadnutím na spôsob, akým ich žila
Mária. 

1. Konsekrácia
Prvý aspekt Eucharistie sa nazýva
konsekrácia. Je to chvíľa, kedy dochádza k
transsubstanciácii, prepodstatneniu chleba
a vína na Ježišovo telo a krv. Čo to
znamená? Ježiš bol zasvätený Otcom a
pomazaný Otcom. Preto sa volá Kristus. Celý
jeho život bol ustavičným „áno“ Otcovi. Celý
jeho život bol založený na plnení slov „Nech
sa stane tvoja vôľa“. Ježiš povedal svojím
učeníkom, že neprišiel plniť svoju vôľu, ale
vôľu Otca v nebi. Vrcholom Ježišovho
zasvätenia Otcovi sa stáva Eucharistia, keď
dal seba samého úplne Otcovi ako obetu za
naše hriechy. Ježišovo zasvätenie tak
nachádza svoj vrchol v Eucharistii a potom
je dokončené na kríži. Podobne ako Ježiš aj
Mária bola zasvätená Bohu, pretože aj jej
život bol ustavičným „áno“ – „Fiat, nech sa
mi stane podľa tvojej vôle“. Inými slovami,
Mária svojím životom Bohu hovorila: „Nech

sa plán, ktorý si pre mňa stvoril, uskutoční a
naplní v každom jednom detaile a do
poslednej bodky.“ Mária je eucharistickou
ženou preto, lebo rovnako ako Ježiš a v
jednote s Ježišom sa úplne obetovala Bohu.
Ako sa chlieb mení na Ježišovo telo, tak sa
Máriin život menil na Ježišov život. Ak svätý
Pavol mohol povedať, že už nežije on, ale v
ňom žije Kristus, prečo by to potom
nemohla povedať Mária? Veď Ježiš v nej žil
viac ako v Pavlovi. A to nielen kvôli tomu, že
ho počala vo svojom lone, ale oveľa viac
preto, lebo ho neustále plodila vo svojom
srdci. 

2. „Jedzte ma a pite ma“ 
„Vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite
a pite, toto je moja krv...“ Prečo Ježiš hovorí
svojím učeníkom, aby ho jedli a pili? Ježiš
hovoril aramejsky. V semitských jazykoch,
medzi ktoré patrí i aramejčina, to znamená,
že iným dovolíte aby vás používali. Celý
Ježišov život bol neustálym dávaním seba
samého ľuďom, aby ho jedli a pili práve
preto, že Ježiš sa ľudstvu úplne daroval. Dal
mu svoju energiu, svoj čas, svoj súcit a
milosrdenstvo, svoje charizmy, svojho
Ducha. Keď raz v noci prišiel Nikodém za
Ježišom, prijal ho s láskou. Keď apoštoli k
nemu nechceli pustiť deti, lebo bol unavený
a obťažovali by ho, povedal im, aby deti
nechali a dovolili im ísť k nemu. Keď
Samaritánka prišla k studni nabrať vody na
poludnie, kedy bolo najhorúcejšie, Ježiš jej
ponúkol živú vodu. Ježiš sa tak dal úplne
ľudstvu, daroval sa im, aby ho jedli a pili.
Eucharistický život prináša so sebou
skutočnosť, že sa dávame iným, aby nás
jedli a pili. Ak sa chceme volať a stať
eucharistickými ľuďmi, musíme sa tiež
dávať ľuďom, aby nás jedli a pili. Inými
slovami, musíme obetovať seba samých,
aby sme zachránili ľudstvo. 
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1. čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17
Žalm: Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5.6
Ant.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2. čítanie: 1 Kor 15, 2é-26. 28
Evanjelium: Mt 25, 31-46

Krátke zamyslenie na evanjelium: Máme mať
strach? Ale vôbec nie! Boh nás neoslobodil ku
strachu. Boh nás povolal k svetlu. Sme pozvaní k
nádeji, ktorou je on sám! Preto sa pred naše oči
stavia tiež ako Pán Pánov. Nie preto, aby nahnal hrôzu, ale aby sme sa opreli o nádej, ktorú
máme v Bohu. On je dobrý a verný pastier, ktorý neopúšťa svoje stádo. Dnešná slávnosť je
zážitkom radosti Božieho víťazstva naprieč všetkými dejinnými prehrami, nech ide o dejiny
všeobecné, či naše vlastné. Radosť z Božej záchrany je nielen povzbudením, ale tiež výzvou,
aby sme si túto radosť nenechali iba pre seba, ale s odvahou hlásali evanjelium. 

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Musíme ľuďom obetovať svoj čas, svoju
energiu, svoje talenty, svoje charizmy.
Ľuďom v núdzi, tým, ktorí nás potrebujú,
musíme vedieť povedať: „Som tu pre teba –
jedz ma a pi ma.“ Eucharistickými osobami
sa nestávame len tým, že prijímame
Eucharistiu, ale až vtedy, keď sa dávame

iným. Mária tento aspekt Eucharistie žila
naplno. Okrem seba dala ľudstvu i to, čo jej
bolo najvzácnejšie: Ježiša. Nehľadela na
svoje vlastné záujmy a pohodlie, ale na
potreby ľudstva. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Vella, E.: Mária, dokonalá žena

Farská púť do Fatimy
pokračovanie 2. dňa

V katedrále na pravej strane je aj televízia,

kde sa dookola premieta dokument o
turínskom plátne. Na konci katedrály na
pravej strane je oltár, v ktorom je uložené
turínske plátno. Tam stojí zriadenec
katedrály, ktorý nás upozorňuje, že je
zakázané z tohto miesta vytvárať akékoľvek
obrazové záznamy. A tak len s údivom
pozeráme. Je to dvojposchodový bočný
oltár. Hore je všetko obložené čiernym
mramorom, priečelie je nádherne zdobené
a celé pozlátené a za ním je záves z

bordového zamatu. Vyzerá to ako kráľovská
lóža v divadle. Pod ňou za sklom je sarkofág,
v ktorom je uložené plátno. Pre verejnosť sa
vystavuje iba raz v roku a to nebol práve ten
deň, kedy sme tam boli my. Po osobnej
modlitbe a spoločnej foto pred katedrálou
sa presúvame pešo k Bazilike Panny Márie
Utešiteľky. Tu nás od úrovne terénu delia
iba dva schody smerom nahor a už sme vo
vnútri. Tu je najstaršia zachovalá kaplnka
zasvätená Panny Márie v Turíne.
Prichádzame ku nej a strop mi je asi vo
výške pŕs. Do kaplnky vedú schody dole.
Výškový rozdiel medzi súčasnosťou a
minulosťou je skoro 5 metrov. 
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O toľko sa minimálne zdvihol okolitý terén.
Kaplnka je nádherná. Steny sú v bielej a
béžovej farbe zdobené zlatými
ornamentami. Na zemi je mozaiková dlažba,
v kombinácii bielej, béžovej a čiernej. Oltár
je nádherný. Neviem ho ani opísať. Po boku
sú dva cifrované mramorové stĺpy a za nimi
nádherne vyzdobená stena, v strede s
obrazom Panny Márie s Ježišom v náručí.
Úžasné. Používam to slovo často, ale ináč to
neviem vyjadriť. Obraz na centrálnom oltári,
trochu pripomína u nás na severe, v Bazilike
Narodenia Panny Márie, ale tento je viac
zdobený, viac zlatý. Vlastne všade v tejto
bazilike je veľa, veľa zlata. Celá bazilika žiari.
Po osobnej modlitbe postupne odchádzame
smerom k Oratóriu. Pred Oratóriom nás víta
súsošie, kde na vrchu je Svätý Don Bosco
ako zachraňuje chlapcov. Najprv si
prechádzame iba vonkajšie priestory. Je to
naozaj veľké. Budovy sú stavané ako keby
do obvodu štvorca, každá so svojim dvorom.
V prvej je v kúte taký malý kamenný
amfiteáter, kde najvyšší bod je s úrovňou
terénu a postupne sa schádza dole. V
druhom dvore hrali chlapci futbal. Tretí
dvor je určený na oddych pri bazilike a
štvrtý a piaty dvor je vyčlenený pre seminár.
My ale ostávame v prvom nádvorí. Tu je
budova, ktorá bola postavená ako prvá a v
nej býval Sv. Ján Bosco. Pred budovou je na
mramorovom podstavci socha Sv. Jána
Bosca. Vchádzame do budovy. Využívame
možnosť zhliadnuť krátke video v
slovenskom jazyku o živote Sv. Jána Bosca a
presúvame sa do horných priestorov, kde je
zriadené jeho múzeum. Je tu sklenená
truhla, v ktorej bol po smrti vystavený, jeho
kňazské rúcho, skriňový oltár, pri ktorom
slúžil sväté omše, kazateľnica, spovedelnica,
jeho osobné predmety, izba v ktorej prijímal
hostí, spálňa, ... Menoval by som ich ešte
dlho, keby som chcel iba tie základné veci

opísať. Po prehliadke sa presúvame do
kaplnky Svätého Františka Saleského, kde
máme prvú svätú omšu na našej púti. Po
svätej omši a spoločnej foto sa presúvame
do Baziliky Panny Márie Pomocnice, kde sú
vyložené telesné pozostatky Sv. Jána Bosca,
Sv. Márie Mazarellovej a Sv. Dominika Sávia.
Je tu aj verná fotokópia turínskeho plátna,
dokonca aj v negatíve, kde jasne vidieť črty
tváre Nášho Pána Ježiša. Celá bazilika je
nádherne vyzdobená nástennými a
stropnými maľbami. Všade je veľa
mramoru. Biely, béžový, ružový, hnedý, sivý,
čierny. Bočné oltáre zdobia nádherné
obrazy a k tomu všetko je tu vyzdobené
zlatom.  Po osobnej modlitbe a tichom
rozjímaní sa už za tmy presúvame späť na
zastávku električky. Všetci spoločne
nastupujeme a na šiestej zastávke
vystupujeme. Ešte takých dobrých tristo
metrov a sme na hoteli. Posledné pokyny
ohľadom zajtrajších raňajok a presunu do
Lúrd. S veľkými prvými dojmami sa
rozchádzame do svojich izieb. Čo nás ešte
čaká?

16. 10. 2014 – deň tretí
Ráno o siedmej sa schádzame na raňajkách.
Po raňajkách uvoľňujeme izby,  nakladáme
batožinu do autobusu a o 8:10 vyrážame od
hotela. Smer Lurdy. Cestu začíname rannou
motlitbou a poďakovaním za včerajší deň.
Po nej otec Marek navrhol, aby sme urobili
finančnú zbierku pre pani, ktorá sa stala
obeťou včerajšej krádeže. Všetci súhlasíme.
Začať púť bez finančných prostriedkov, no,
nie je to žiadny med. Božia milosť bola, že
jej lieky vôbec nechýbali. Bola stále pod
Jankinou kontrolou, ale nebolo treba. Za
naše gesto nás z vďačnosti odmenila fľašou
tvrdého. 

(Peter Tóth)
dokončenie v nasledujúcich vydaniach
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Obraz 
Dieťa maľovalo obraz a učiteľka sa ho

pýtala:
„Je to zaujímavé. A čo ten obraz
predstavuje?"
„Je to podobizeň Boha."
„Ale nik nevie, ako Boh vyzerá."
„Keď to dokončím, budú to vedieť všetci."

Malá Sachi, krátko po narodení bračeka,
začala prostí rodičov, aby mohla byť so
svojím malým bračekom sama. Rodičia sa
báli, aby, ako všetky štvorročné deti, mohla
naň žiarliť a azda ho aj udrieť alebo ním
zatriasť, a preto povedali nie. Sachi však
neprejavovala nijaké znaky žiarlivosti. Bola
k bračekovi milá a stále sa domáhala, aby s
ním mohla byť sama. Rodičia jej to nakoniec
dovolili.
Sachi celá naradostená vošla do detskej
izbičky a privrela za sebou dvere. Rodičia
ticho pristúpili k dverám a cez ten úzky pásik
privretých dverí zo zvedavosti sledovali, čo
bude robiť. Malá Sachi ticho pristúpila k
bračekovi, priložila si tváričku k jeho tváričke
a pokojne povedala: „Dieťatko, povedz mi,
ako vyzerá Boh. Pomaly na to začínam
zabúdať." (Dan Millman)

Deti vedia, ako vyzerá Boh, ale prichádzajú
do sveta, ktorý robí všetko preto, aby na to
čo najrýchlejšie zabudli.

Človek v studni
Jeden človek padol do studne. Okolo šli

rozliční ľudia a každý z nich niečo povedal:
Jedna dobrosrdečná duša povedala: „Je mi
ťa naozaj ľúto, cítim s tebou tvoju bolesť.“
Politik zaangažovaný v sociálnej sfére: “Bolo
to logické, že skôr či neskôr v tej studni
niekto skončí.“
Jedna zbožná duša povedala: „Do studne
padajú len zlí ľudia.“
Vedec vypočítal, ako sa to stalo, že ten
človek padol do studne. 
Opozičný politik sa zaviazal, že prednesie
expozé proti vláde. 
Novinár prisľúbil polemický článok do
nedeľných novín.
Ktosi sa spýtal, akú daň musel ten človek
zaplatiť za studňu. 
Smutný povedal: „Moja studňa je horšia.“
Humorista sa posmešne usmial: „Vypi si
kávu. Tá ťa vynesie do nebies.“
Optimista povedal: „Mohlo to byť aj horšie.“
Pesimista: „Skĺzneš ešte hlbšie.“ 
A potom prišiel Ježiš. Videl v studni človeka
a vytiahol ho.

Čo svet najviac potrebuje: 
Viac vľúdnosti a menej žiarlivosti.
Viac dávať a menej prijímať.
Viac úsmevov a menej grimás.
Menej kopancov ležiacemu na zemi.
Viac „my“ a menej „ja“.
Viac smiech a menej plaču.

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Bruno Ferrero:  Niekedy stačí jeden slnečný lúč
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Dva apely Svätého Otca

Po katechéze, 19.11., Svätý Otec

vyslovil dva apely. Prvý súvisí s
dramatickou situáciou vo Svätej zemi.
Svätý Otec reagoval takto: „So
znepokojením sledujem alarmujúci
nárast napätia v Jeruzaleme a v iných
oblastiach Svätej zeme, s
neprijateľnými epizódami násilia, ktoré
nešetria ani len miesta kultu. Osobitne
sa modlím za všetky obete tejto
dramatickej situácie, ako aj za
všetkých, ktorí trpia jej následkami. Z
hĺbky srdca sa obraciam na zúčastnené
strany s výzvou, aby sa skoncovalo so
špirálou nenávisti a násilia a aby sa
urobili odvážne rozhodnutia vedúce k
zmiereniu a pokoju. Budovať pokoj je
ťažké, no žiť bez pokoja je trápením!“ 
Druhý apel súvisí s nastávajúcim dňom
modlitieb za kontemplatívne rády: „V
piatok 21. novembra budeme sláviť
deň venovaný klauzúrnym rehoľným
komunitám. Je to vhodná príležitosť k
tomu, aby sme ďakovali Pánovi za dar
mnohých osôb, ktoré sa v kláštoroch a
pustovniach oddávajú Bohu v modlitbe
a v činnom tichu, pričom mu priznávajú
ten primát, ktorý patrí jedine jemu.
Ďakujme Pánovi za svedectvo
klauzúrneho života a nenechajme ich
bez našej duchovnej a materiálnej
podpory, aby mohli plniť túto tak
dôležitú misiu.“

Vyhlásenie KBS k 25. výročiu Nežnej
revolúcie

“Pred 25 rokmi padol v našej krajine totalitný

režim. Prežívali sme veľkú radosť zo slobody. Štyri
desaťročia boli viacerí ľudia prenasledovaní pre
svoju vieru a náboženské presvedčenie.
Nesmieme preto zabudnúť na obete komunizmu,
na všetkých prenasledovaných a nespravodlivo
väznených. Osobitne spomíname na tých, ktorých
diktátorský režim pripravil o život. Pri pohľade do
minulosti cítime vďačnosť a úctu voči
osobnostiam, ktoré odhaľovali pravdu a
prebúdzali v ľuďoch nádej na život v slobode.
Hrdinskí biskupi, kňazi a laici, ktorí najmä v
pohnutých päťdesiatych rokoch s odvahou
vzdorovali nastupujúcemu režimu. Boli to tisíce
známych i neznámych kňazov a laikov, ktorí svojou
osobnou angažovanosťou prispeli k pádu
komunistickej ideológie. Nežná revolúcia na
Slovensku sa začala sviečkovou manifestáciou 25.
marca 1988. Dvadsiate piate výročie Nežnej
revolúcie je pre nás dôkazom, že dobro je vždy
silnejšie ako zlo. Vďaka mnohým odvážnym ľuďom
sa toto zlo pred štvrťstoročím skončilo. S
odstupom času sme vďační za všetky pozitívne
zmeny, ktoré sa v našej spoločnosti uskutočnili.
Žijeme v slobodnej krajine, kde môžeme slobodne
vyznávať svoju vieru, sme neoddeliteľnou
súčasťou európskeho integračného procesu.
Našimi najväčšími výzvami sú obrana základných
ľudských hodnôt, rodinná politika, demografická
otázka, budovanie sociálne trhového štátu a
obnova dôvery vo verejné inštitúcie. Pozývame
všetkých verejných činiteľov i občanov, aby sme
spoločne budovali krajinu, v ktorej budeme môcť
žiť dôstojný život.“                 (dodal Martin Miškuf)



VV čASEčASE ODOD 24.11.2014 24.11.2014 DODO 30.11.201430.11.2014
Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. Križanekovu - Sadová ul., rod. Kopaničákovu -

Makovická ul., rod. Lapkovu - Sadová ul. Upratuje sa v sobotu ráno o 800.   
Vedenie modlitieb pred sv. omšami - V týždni od 30.11. – 6.12. vedie modlitby horliteľka p.
Magadléna Diľová. 
Nácvik detského speváckeho zboru - nácvik detského speváckeho zboru bude klasicky v

sobotu o 1330 v pastoračnom centre.

Nácvik mládežníckeho zboru - Nácvik mládežníckeho speváckeho zboru bude v piatok o 1630

v pastoračnom centre. Nácviky v iných termínoch sú podľa potreby a okolností.  
Adventné vence - budúca nedeľa je už 1. adventnou nedeľou a pri tejto príležitosti budeme
opäť pri všetkých sv. omšiach ako aj v sobotu večer požehnávať adventné vence, ktoré si
môžete doniesť. Stačí ich položiť tu pred obetný stôl a budú požehnané. 
Oznam pre mužov - pozývame všetkých mužov nad 18 rokov na stretnutia v modlitbe a
priateľskom rozhovore, ktoré sa budú konať každý štvrtok po večernom programe na fare.
Všetci muži, ktorí máte čas a chuť, ste srdečne vítaní.
Stretká miništrantov - miništranti, ktorí mali doteraz stretká vo štvrtok večer po sv. omši, tak
ich stretká sa presúvajú na čas po detských sv. omšiach, ktoré bývajú v stredy. Akurát v tomto
prichádzajúcom týždni bude výnimka kvôli koncertu Lucie Bílej v stredu, že detská sv. omša

bude v utorok večer o 1800 a po nej bude miništrantské stretko.
Adorácia na otvorenie Roka zasväteného života - na budúcu sobotu 29. novembra sa začína
vigília otvorenia Roka zasväteného života a pri tejto príležitosti vás pozývam na špeciálnu

adoráciu, ktorá začne po sv. omši v sobotu a bude pokračovať až do 2200. Úmysel tejto
adorácie je za nové duchovné povolania. Program adorácie nájdete na dverách nášho kostola,
ako aj na farskej internetovej stránke a Facebooku. 
Adventné slovko - od budúcej nedele spúšťame takú ponuku pre vás, ktorá sa volá "Adventné
slovko". Každý deň počas adventu vám príde na mobil slovko do dňa. Bude to nejaká
myšlienka alebo kratučký citát na zamyslenie alebo úryvok zo Sv. Písma pre tento deň. Je to
zdarma, stačí napísať telefónne číslo svojho mobilu vzadu na papier na stolíku a my vám ho
pošleme. Je to zadarmo, zároveň vaše čísla nebudeme nikde zverejňovať, budem ich mať vo
svojom mobile iba pre túto aktivitu. Zároveň, kto nepoužíva mobil alebo si neželá na mobil,
tak jednotlivé slovká budú vytlačené a dávané na dvere kostola, poprípade, ak chcete, budú
vám zasielané na mail, ak ho tiež napíšete vzadu na papier. Je to taká ponuka prežiť tento
advent opäť tak trošku ináč a viac duchovne a inšpiratívne. 
Rozpis lektorov: 
1. adventná nedeľa: 8.00 hod. – rod. Jenčova, 10.00 hod. – rod. Baranska, 18.30 hod. – rod.
Bankovičova.
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LitURgicKýLitURgicKý PROgRAMPROgRAM ODOD 24.11.2014 24.11.2014 DODO 30.11.201430.11.2014

PPONDELOKONDELOK 24.11.201424.11.2014
Sv. Ondreja Dung - Laca, kňaza, a
spoločníkov, mučeníkov 

Sv. omša: 1800 (K)   

Poklona sv. Oltárnej: 1845

UU tOROKtOROK 25.11.201425.11.2014 Sv. omša: 630 (K)  starý kostol

Sv. omša: 1800 (K)  

SS tREDAtREDA 26.11.201426.11.2014 Sv. omša: 630 (K)  

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 27.11.201427.11.2014 Poklona sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (K) 

PP iAtOKiAtOK 28.11.201428.11.2014 Sv. omša: 630 (K)  starý kostol

Sv. omša: 1800 (K)  mládežnícka

SS OBOtAOBOtA 29.11.201429.11.2014 Sv. omša: 1800 (K)    

NN EDEľAEDEľA 30.11.201430.11.2014

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) starý kostol

„Zachovaj si vo všetkých veciach slobodu ducha. V ničom nedbaj na ľudské ohľady, ale
zachovaj si ducha vnútorne slobodného, aby si stále mohol robiť aj opak toho, čo druhí.

Nenechaj sa zastaviť nijakou prekážkou, aby si si ustrážil slobodu ducha.“ 
(SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ)


