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Ešte k sviatku „Božieho

tela“

Začiatkom 13. storočia mala mníška Juliana

z Liège opakované videnia, z ktorých
vyrozumela, že je potrebný osobitný sviatok
na počesť Eucharistie. V roku 1246 zaviedol
takýto sviatok biskup Robert de Thourotte v
diecéze Liège. V roku 1264 pápež Urban IV.,
ktorý bol predtým archidiakonom v Liège,
rozšíril jeho slávenie na celú západnú Cirkev.
Sv. Tomáš Akvinský († 1274) zložil pre tento
sviatok príležitostné hymny, ktoré sú známe
dodnes: Adoro te devote – Klaniam sa ti
vrúcne; Lauda Sion Salvatorem – Chváľ, Sion,
Spasiteľa. Vznešenou formou slávnosti
Kristovho tela a krvi je procesia s Oltárnou
sviatosťou ku štyrom oltárom
predstavujúcim štyri svetové strany, kde sa
čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare
Krista v Eucharistii pre nás, a každé
zastavenie sa končí sviatostným požehnaním.
Termín tohto sviatku – štvrtok – pripomína
Zelený štvrtok a s ním spojené ustanovenie
Eucharistie samotným Ježišom Kristom.
Tento sviatok našiel veľkého odporcu v
reformátoroch:
Ulrich Zwingli († 1531) chápal Eucharistiu ako
„pamiatku“, ktorá nám pripomína niekoho
neprítomného, a nie prítomného.

Podľa Jána Kalvína († 1564) v Eucharistii nie
sú prítomné telo a krv Kristova, ale iba ich
spásonosná sila.
Martin Luther († 1546) síce učil skutočnú
prítomnosť tela a krvi Ježiša Krista v
Eucharistii, ale Kristovu prítomnosť
obmedzoval iba na okamih svätého
prijímania.
Opodstatnenosť slávnosti Božieho tela
potvrdil Tridentský koncil (1545 – 1563), keď
v reakcii na staré i nové omyly dogmatizoval
náuku, že po premenení chleba a vína je vo
svätej Eucharistii prítomné telo a krv spolu s
dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a
teda celý Kristus, a to opravdivo (vere),
skutočne (realiter) a podstatne
(substantialiter) pod spôsobmi viditeľných
vecí.
Pravoslávne cirkvi vždy verili v reálnu a trvalú
prítomnosť Ježiša Krista vo sviatosti
Eucharistie, ale odjakživa sa držali zásady:
uctievame si posvätené dary, pretože ich
uchovávame na prijímanie pre chorých, ale
neuchovávame ich, aby sme ich uctievali.
Inými slovami, pravoslávie nikdy
nepraktizovalo a dodnes nepraktizuje ani
eucharistickú poklonu, ani eucharistickú
procesiu.

Zdroj: www.postoj.sk

(spracoval Marcel Stanko)
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Tour de Hungary
Deň „ŠTVRTÝ“

Zvonku okolo celého komplexu je

kolonáda. My sa postupne rozchádzame do
jednotlivých izieb. Sprcha. Čisté šaty a o
16:15 sa presúvame do baziliky na svätú
omšu. 
Prechádzame chodníkom popod les a za
chvíľu prichádzame k tabuli, ktorá nám
oznamuje, že chodník hore do lesa nás
odprevadí k jaskyniam pustovníkov. Teraz
tam nejdeme. Pokračujeme chodníkom
okolo potoka a prechodom cez most
prichádzame na obrovský areál za bazilikou,
ktorý slúži na slávenie svätých omší pod
holým nebom a mimo nich pútnikom na
oddych. Podľa môjho odhadu je tu približne
1500 miest na sedenie. Obrovské
dvojpodlažné presbytérium je vyzdobené
nádhernými mozaikami od slovinského
jezuitského teológa a mozaikového umelca
Marka Ivana Rupnika. Na dolnej časti sú tri
obrazy. Prvý – Zvestovanie, druhý -
Narodenie Pána a tretí zobrazuje Zosnutie
Panny Márie. Na druhom podlaží je v strede
obraz korunovania Panny Márie v nebi a po
obidvoch stranách sú obrazy svätých, ktorí
modlitbou a piesňou oslavovali korunovanie
Panny Márie. Celý areál je vydláždený
mačacími kockami. 
Za areálom sa nachádza oporný múr, ktorý
pomyselne delí tento areál na novú a starú
časť tohto areálu. Oporný múr je maximálne
využitý. Celkom na jeho konci je vytvorená
malá jaskyňa s krížom a stojanmi na sviece,

aké máme aj v našom kostole. Bližšie k
bazilike je lurdská jaskyňa, v ktorej je
obrovské množstvo ďakovných tabuliek.
Potom predajňa so sakrálnymi predmetmi a
suvenírmi. Skoro rovno oproti bazilike je
malé informačné centrum a stanica prvej
pomoci. Pred oporným múrom po pravej
strane je na kruhovom podstavci kamenný
šesťuholník, na ktorom sú v každom ramene
vývody na svätú vodu. Na jeho vrchole je
súsošie oviec, pastierika a Panny Márie s
dieťaťom Ježiša na rukách, ktoré
predstavuje uzdravenie pastierika. Stačí
otočiť kohútik a zázračná svätá uzdravujúca
voda tečie. Stačí iba veriť a úplne sa
odovzdať do Božích rúk. Úplne znamená
úplne. Nie iba naoko. Toto ti Pane Bože
dávam a do toho mi nerozkazuj. Toto si
chcem riadiť ja sám. Takto to nefunguje. 
Celkom naľavo, oproti bazilike je schodište,
ktoré nás odprevádza na krížovú cestu. Po
jeho pravej strane je malý automat na
výrobu pamätných mínc. Stačí hodiť
príslušný počet forintov, vybrať si čo chcete
mať na pamätnej minci, zatočiť kľukou a
pamätná minca je vaša. Prichádzame pred
baziliku. Po ľavej strane vstupných dverí sú
dve tabule. Tie nám oznamujú: prvá - v roku
2020 bude v Budapešti 52. Medzinárodný
eucharistický kongres a druhá – toto je
národná svätyňa bazilika minor. Na dvermi
je kamenný basreliéf a v ňom sú dve
prekrížené kríže a v nich rok 1970, rok, kedy
bola vyhlásená táto svätyňa za baziliku
minor. Po pravej strane sú dve tabule z
bieleho mramoru. Na prvej sú dva roky. Prvý
rok 1970 – povýšenie národnej svätyne na
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Požehnanie pre

manželského partnera

Milosrdný Bože,

Požehnaj môjho manžela (moju manželku)
a drž nad ním (ňou) svoju ochrannú ruku.
Ďakujem ti za tohto človeka,
ktorého si mi poslal
a s ktorým smiem žiť svoj život.
Ty si ma týmto človekom požehnal.
Tak veľa som prostredníctvom neho dostal.
Preto ťa prosím:
Zošli naňho (na ňu) svojho Ducha Svätého.
Daj, aby pomocou tvojho Ducha
našiel (našla) prameň vnútornej lásky,
ktorý nikdy nevyschne, pretože je božský.
Daj, nech vždy pije z tohto prameňa,

aj keď city oslabnú.
Daj, nech spoločne veríme v tento prameň
lásky,
ktorá nás hlboko spája.
Požehnaj našu spoločnú lásku,
ktorá nás spája čoraz viac,
a dáva nám podiel na tvojej božskej láske,
ktorá do nás prúdi.

Požehnaj jeho (jej) prácu,
aby mu (jej) prinášala radosť
a bola požehnaním pre ľudí.
Sprevádzaj ho (ju) na cestách,
aby vždy cítil(a) tvoju ochranu a blízkosť.
Daruj mu (jej) vnútorný pokoj,
aby bol(a) v jednote sám(a) so sebou
a šiel (šla) svojou cestou s vierou 
v budúcnosť.
Požehnaj našu spoločnú budúcnosť,
aby sme jeden nad druhým bdeli
a vzájomne sa ochraňovali
a boli vždy vnímaví na tvoje slovo 
a tvoje požehnanie,
ktoré nás má viesť spoločnou cestou.
Amen.

Zdroj: Anselm Grün – Daruj mi široké srdce
(spracovala Anna Sabolová ml.)   

Modlitby

baziliku minor. Druhý 1210 – rok, kedy sa
začalo toto miesto uctievať ako svätyňa. Na
druhej tabuli je text za akých podmienok je
možné získať plnomocné odpustky. Nad
vchodom sú v jednom orámovanom
kamennom basreliéfe dva erby, ktoré sú
mne zatiaľ neznáme.
Vstupujeme do baziliky. Ten čas naozaj
rýchlo letí. Svätú omšu máme v kaplnke o
16:30. My s otvorenými ústami
prechádzame po areáli a do baziliky
vstupujeme až o 16:45. Na obzeranie po
bazilike teraz nemáme čas. Vstupujeme do

baziliky a po malých, ale o to dôležitejších,
prípravách začíname sláviť svätú omšu.
Kaplnka je úplne jednoduchá. Všetko v
bielom, bez výzdoby. Na zemi je mramorová
dlažba a z toho istého materiálu je urobený
aj obetný stôl. Tri steny oproti oltáru lemujú
lavice so štyrmi sedadlami. Strop je nízky,
oblúkový, klenbový. Tak a už ticho.
Začíname. Dnes je hlavným celebrantom o.
Marcel. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Vaše útočište

“Dnes si tu, môj malý syn, v trvalom

večeradle modlitby a bratstva, s mnohými
mladými tohto Hnutia, aby ste slávili
Sviatok Nepoškvrneného Srdca vašej
nebeskej Matky. Pozri, ako ma všetci títo
mladí ľudia milujú! Ich láska, ich nadšenie,
modlitba, ich zasvätenie sa môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu, zaceľujú hlboké
rany mojej veľkej bolesti. Otváram zlatú
bránu svojho materinského Srdca, aby ste
doň vstúpili všetci moji synovia, ktorí ste
vystavení toľkým nebezpečenstvám,
zasiahnutí toľkými bolesťami, ponižovaní
toľkými údermi, ranení mnohými
porážkami. V týchto ťažkých a bolestných
rokoch otváram predovšetkým mojim
mladým útočište svojho Nepoškvrneného
Srdca. Moje Srdce Matky. Moje Srdce matky
sa tak stáva pre vás vaším bezpečným
útočišťom.
Je to vaše útočište, v ktorom sa skryjete
pred ťažkými hroziacimi nebezpečenstvami,
ktoré vás obklopujú. Pohanská spoločnosť, v
ktorej žijete, ktorá poprela svojho Boha, aby
si vybudovala idoly rozkoše a peňazí, pýcha
a sebectva, zábavy a nečistoty, je pre vás
veľkým nebezpečenstvom pre zradu vášho
krstu a porušovanie záväzkov, ktoré ste pred
Bohom a Cirkvou prevzali. V mojom
Nepoškvrnenom Srdci sa budete formovať k
dokonalej sláve Pána svojím životným
záväzkom, ktorý ste mu obetovali, v plnení
Božej vôle a v zachovávaní jeho zákona.
Je to vaše útočište, v ktorom ste chránení od
zlého vplyvu materialistického sveta a od
prehnaného hľadania rozkoše. V mojom
Nepoškvrnenom Srdci sa budete formovať k
zriekaniu sa a umŕtvovaniu, k modlitbe a k
pokániu, k chudobe a k dokonalosti v láske.

Tak sa budete tešiť radosti, že kráčate po
ceste, ktorú vám vyznačil Ježiš, v duchu
slobody a že odpovedáte na veľký dar, ktorý
vám dal.
Je to vaše útočište, ktoré vás chráni od
poškvrnenia hriechom a nečistotou. Ako je
len nasiaknuté nemorálnosťou a zlom
prostredie, v ktorom žijete! Hriech sa pácha
a ospravedlňuje sa. Vyzdvihuje sa a šíri
neposlušnosť Božiemu zákonu. Diabolská
moc satana sa stále viac rozprestiera tak na
jednotlivcov, ako i na celé národy. Ako vás
uchrániť od tejto záplavy biedy, skazenosti a
bezbožnosti?
Moje Nepoškvrnené Srdce je vaše útočište!

Daruje sa vám práve pre túto vašu dobu.
Vstúpte doňho, moji milovaní synovia, a
pôjdete tak po ceste, ktorá vás privedie k
Bohu spásy a pokoja.
Moje Nepoškvrnené Srdce je vaše útočište, v
ktorom vás zhromažďujem ako v novom
duchovnom večeradle, aby som pre vás
dostala dar Ducha Svätého, ktorý vás
premení na apoštolov druhej evanjelizácie.
Buďte apoštolmi tohto môjho diela vo
vašom národe. Keď vyjdete z tohto
večeradla, choďte všade hľadať mojich
synov, ktorí zblúdili na cestách hriechu a zla,
nevery a rozkoše, nečistoty a drog.
Priveďte všetkých do tohto útočišťa, ktoré
som pre vás pripravila. Som s vami a
osvecujem cestu, po ktorej máte ísť. Dnes
na vás hľadím s materinskou nehou a spolu
s vašimi drahými vás žehnám a
povzbudzujem, aby ste kráčali po ceste
svätosti a lásky, čistoty a radosti.“

Zdroj: Don Gobbi Stefano – Modrá kniha- Mariánske
kňazské hnutie - Večeradlá                                                                                      

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Výrobňa hostií sestier Congregatio Jesu v
Prešove potrebuje našu pomoc 

Prešov 10. júna (TK KBS) Pravdepodobne

väčšinu slovenských hostií vyrobili sestry
Congregatio Jesu v Prešove. Už desaťročia
vedú výrobňu hostií. Dnes sa však táto
výrobňa nachádza v problémoch a
potrebuje pomoc.   
Pečeniu a výrobe hostií - teda matérie,
ktorá sa počas svätej omše premieňa na
Telo Pána Ježiša - sa venujú rehoľné sestry
už 90 rokov. Hostie vyrábame pre celé
Slovensko," uviedla sr. Klarissa. Okrem toho
hostie posielajú aj tam, kde majú ich
spolusestry - do Viedne a do Prahy. V čase
pandémie a zrušených verejných slávení v

kostoloch sa znížil počet svätých príjímaní,
čo zasiahlo aj výrobňu hostií. 
"Myslím, že nie sme jediní, ktorí v tejto
pandemickej dobe prišli o tržby. Aj my sme
o ne prišli, keďže kostoly boli zavreté a
nebolo možné pristupovanie k svätému
prijímaniu, tak ani my sme neposielali
kňazom hostie. A tým pádom sme nemali
žiadne tržby. Ani nejde o to, aby sme mali
zisk, ale máme zamestnaných aj laikov,
ktorých potrebujeme platiť. Sú to matky z
rodín, ktoré potrebujú svoje deti uživiť. A to
bol aj dôvod, prečo hovoríme o tom, že aj
nás sa dotkla kríza pandémie
koronavírusu," povedala Rádiu Lumen sr.
Klarissa. 
Sestrám je možné v tejto súvislosti pomôcť
viacerými spôsobmi. Prvoradá je obeta,
modlitba a po uvoľnení opatrení v
kostoloch pristupovanie k svätému
prijímaniu. Existuje však aj možnosť
podporiť ju finančne na čísle účtu SK 53
7500 0000 0040 1516 2481. 
Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Ex 19, 2-6a
Ž: 100, 2. 3. 5
Refrén: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
2. čítanie: Rim 5, 6-11
Evanjelium: Mt 9, 36 – 10, 8

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježiš si vyvolil zo skupiny priaznivcov úzky okruh najbližších spolupracovníkov. Isto tu stoja
ako úplní začiatočníci, no napriek tomu dostávajú hneď úlohu zapojiť sa do šírenia
radostnej zvesti. Táto výzva zostáva rovnaká cez všetky storočia: ísť ku strateným ovciam,
hlásať „priblížilo sa nebeské kráľovstvo“... Aj my sme sa pripojili k učeníkom Ježiša, a teda
máme aj my hlásať evanjelium, uzdravovať, prebúdzať k životu... To nie je možné, pokiaľ
nie sme naviazaní na moc Božieho Ducha. Až spolu s ním v modlitbe, pokore, odovzdanosti
do Božej lásky môžeme konať veľké veci a hlásať evanjelium v jeho sile.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára
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Modlitba, ktorá

premieňa...

Ak sa modlíme s veľkou vierou a

nasadením, ostatní na nás vidia, že sme
spokojní, lebo vlastníme pokoj, ktorý sa
prenáša do okolia. Pokoj, ktorý prekonáva
všetky utrpenia čo máme, aj keď trpíme
úplne rovnako ako všetci ostatní. Oni vtedy
cítia radosť z našej prítomnosti, tú radosť, o
ktorej Ježiš hovorí, že ju svet dať nemôže,
pretože ju nosíme v srdci, tú malú časť
neba, v ktorom sme žili počas svojej
modlitby a zostala v nás. Dnes je už celý
svet smädný po Bohu. Ak ho nemôžeme
uspokojiť, tak je to preto, lebo mu dávame
iba svoje slová a tie o Bohu „len hovoria“ a
nežijú. Svet potrebuje Boha. Počúvajme
dobre jeho volanie a ostávajme s ním v
trvalom rozhovore. Dnes sa často
nedoceňuje ústna modlitba, lebo panuje
mienka, že mentálna modlitba je
dôležitejšia. Lenže to, na čom ozaj záleží je
vzťah k Bohu a s Bohom, ktorý je aj v

mentálnej aj v ústnej modlitbe, aj v
strelných modlitbách, aj pri ruženci, aj vo
všetkých úkonoch zbožnosti... i v tej
ľudovejšej a jednoduchšej forme. Všetky
tieto príležitosti sú v skutočnosti
individuálnym vzťahom s Bohom. Vzťahom,
ktorý sa nezrodí v modlitbe, ak sa nezrodí v
našom živote. To znamená, že sa nemožno
skutočne „modliť“, ak celý náš život
nespočíva v myšlienke na BOHA. Keď máme
tento pravý vzťah s Ježišom, vtedy sa
akákoľvek  modlitba stáva najkrajším a
najživším okamihom nášho dňa, hoci sa
nám to nezdá. Stane sa pre nás, podľa
Ježišových slov živým prameňom: „Kto verí
vo mňa, potečú z neho prúdy živej vody“ 
(Jn 7,38). Chcime sa vyznačovať hlbokým a
úplným pokojom, usilujme sa o ľudskú
plnosť, ktorú nám môže dať len Boh, tak
budeme do nášho okolia vyžarovať pokoj,
srdečnosť, lásku a úsmev.

Zdroj: FORESI, Pasquale: Môžem sa s ním rozprávať
stále. 

(spracovala Jana Dzurovčinová)

Platné protiepidemické opatrenia

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky; vstup a pobyt v kostole s

rúškom (výnimku majú ženích s nevestou a prvoprijímajúce deti); dezinfekcia rúk pri
vstupe; odporúčané šachovnicové sedenie (medzi obsadenými miestami musí ostať vždy
jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch
alternovať); dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
ohybu); nepodávať si ruky; z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu
alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia; usporadúvať v nedeľu
osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách;
rozdávanie svätého prijímania na ruku; častá dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových
plôch, kľučiek podláh a predmetov. 
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VV čaSEčaSE oDoD 15.06.2020 15.06.2020 DoDo 21.06.202021.06.2020
Úplné odpustky: 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.

Vysviacky: V piatok 19.06.2020 o 1000 v katedrále sv. Alžbety budú na službu diakona

ustanovení dvaja kandidáti. V sobotu 20.06.2020 o 1000 v katedrále sv. Alžbety budú
vysvätení za kňazov pre službu v košickej arcidiecéze siedmi diakoni. Jedným z nich je

František Sokyra. Primičnú svätú omšu bude sláviť v nedeľu 21. júna o 1000 v kostole sv.
Joachima a Anny v Dlhom nad Cirochou.

Trepec 2020: Predsa sa bude sláviť odpust v Trepci. V nedeľu 28. júna o 1100 bude svätú
omšu celebrovať J. Em. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. (V sobotu 27. júna sa pán
kardinál zúčastní na slávnosti odhalenia a požehnania pamätnej tabule v Dlhom Klčove so

začiatkom o 1030 v miestnom rím.kat. kostole a podvečer v zátoke Domaša Dobrá o 1930

hod. bude sláviť sv. omšu za uzdravenie sveta, po ktorej bude nasledovať slávnostné
požehnanie lodí a vodákov na Slovensku.) 
Poďakovanie: Pri prvom výročí nástupu do služby nášmu farskému spoločenstvu chcem
poďakovať pánovi kostolníkovi Jozefovi Grominovi a siedmim statočným členom Farskej
ekonomickej rady: JUDr. Gedorovi Michalovi, Hrubovskému Jánovi, Ing. Janoškovi Štefanovi,
Kačurovi Petrovi, Ing. Mülbauerovi Gabrielovi, Tóthovi Petrovi a Ing.arch. Záhorakovi
Marekovi. Ďakujeme - „A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom.“ (Ef 6, 7)      
Z farskej matriky: V mesiaci máj prijali sviatosť krstu Ema Zeleňáková, Richard Sisko. Rozlúčili
sme sa s Annou Krajčovičovou a Helenou Fedačkovou.

ohlášky:
Štefan TOMKO, syn +Štefana a Mariany rod. Bartkovej, bývajúci v Kamennej Porube, a
Zuzana KARAFOVÁ, dcéra Petra a Ľuboslavy rod. Kosturovej, bývajúca v Kamennej Porube,
ohlasujú sa 3. krát.

Ján KRIŠO, syn Miroslava a Daniely rod. Baranskej, bývajúci v Čemernom, a Sandra
TOMÁŠOVÁ, dcéra Richarda a Jarmily rod. Sabolovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou,
ohlasujú sa 3. krát.

Lukáš VARDŽIK, syn Antona a Moniky rod. Michalovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou, a
Mgr. Michaela SPUSTOVÁ, dcéra Martina a Jany rod. Srnkovej, bývajúca v Čemernom,
ohlasujú sa 1. krát.
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LiTURgiCKÝLiTURgiCKÝ PRogRamPRogRam oDoD 15.06.2020 15.06.2020 DoDo 21.06.202021.06.2020

„Doktor a sedliak vedia viac než doktor sám.“ (dánske príslovie)

PPoNDELoKoNDELoK 15.06.202015.06.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Mária Bížová (1. výročie) 

UU ToRoKToRoK 16.06.202016.06.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Ján Bumbera  

SS TREDaTREDa 17.06.202017.06.2020 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Ján 

ŠŠ TVRToKTVRToK 18.06.202018.06.2020
Sv. omša z nasledujúcej slávnosti 

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Jozef a Mária Mičejoví  

PP iaToKiaToK 19.06.202019.06.2020
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA
JEŽIŠOVHO (SLÁVNOSŤ) 

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Anna (20. výročie), Jozef, 
Mária, Andrej   

SS oBoTaoBoTa 20.06.202020.06.2020
Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie - NSPM (spomienka)

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 na odčinenie urážok NSPM   

Sv. omša: 1400 sobášna (Krišo – Tomášová)    

Sv. omša: 1830 ZBP bohuznámi manželia 
(50. výročie sobáša)   

NN EDEľaEDEľa 21.06.202021.06.2020
12. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 730 (SENIORI) ZBP Mária (70 rokov)   

Sv. omša: 900 za farnosť        

Sv. omša: 1030 ZBP Peter Kačur (60 rokov)  


