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Záverečný príhovor Svätého Otca Františka na konci
svätej omše v Šaštíne, ktorej predsedal na záver
apoštolskej cesty na Slovensku:

Drahí bratia a sestry!

Nastal cǎs rozlúčky s vašou krajinou. Pri tejto Eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že

mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom

objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej

Patrónky, Sedembolestnej Panny Márie.

Zo srdca ďakujem všetkým vám, drahí bratia biskupi, za celú prípravu a za prijatie. Ešte raz

vyjadrujem svoju vďačnosť pani prezidentke republiky a civilným autoritám. Ďakujem aj

všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, najmä modlitbou. A s radosťou

opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady cirkví, ktorí nás poctili

svojou prítomnostǒu.

Nosím vás všetkých v srdci. Ďakujem všetkým!

Zdroj: www.tkkbs.sk
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Úvod do evanjelia
podľa Matúša
1. Matúš

Podľa cirkevnej tradície sa dnešné prvé

evanjelium pripisuje Matúšovi (hebr.
Mattanyáh = „dar Jahveho“), jednému z
apoštolov, ktorého Ježiš povolal od mýta v
Kafarnaume (porov. Mt 9, 9; Mk 2, 14; Lk 5,
27). V zoznamoch Dvanástich sa jeho meno
uvádza na siedmom (porov. Mk 3, 18; Lk 6,
15) alebo na ôsmom mieste (porov. Mt 10,
3; Sk 1, 13). Evanjelista Marek a Lukáš ho
označujú menom Lévi (Mk 2, 14: „Alfejov
syn Lévi“). O Matúšovom údajnom
pôsobení v Etiópii a v Arábii, ako aj o jeho
mučeníckej smrti sa nevie nič istého.

2. Pôvod evanjelia
Podľa svedectiev Papiáša (asi r. 75-150),
Antimarcionovského prológu (r. 160-180),
Ireneja (= r. 202), Origena (= r. 254) a

Euzébia (= okolo r. 202) apoštol Matúš
napísal dnešné prvé kánonické evanjelium
pre Židov v hebrejskej (t. j. aramejskej) reči.
No podľa výsledkov moderného bádania
dnešné Matúšovo evanjelium nie je
prekladom z aramejčiny. Ide o priame
spracovanie tradíciou ustáleného, už v
gréčtine jestvujúceho materiálu; teda už
pôvodina bola napísaná po grécky.
Papiášova správa a na nej založená tradícia,
že pôvodne bolo napísané „po hebrejsky“,
sa azda vzťahuje na písomný „prameň logií“
(prameň Ježišových výrokov), pochádzajúci
podľa mienky viacerých biblistov od Matúša
(tzv. Proto-Matúš), ktorého meno neskôr
prešlo na autora prvého evanjelia.
Keďže nemožno s istotou určiť
bezprostredného autora tohto evanjelia,
treba sa uspokojiť s niektorými jeho črtami,
vyvodenými zo samého textu. Je isté, že
autorom evanjelia je po grécky hovoriaci
kresťan židovského pôvodu, ktorý píše pre
kresťanov zo židovstva v Sýrii alebo v
Palestíne. Nasvedčuje tomu fakt, že

1. čítanie: Múd 2, 12. 17-20
Ž: 54, 3-4. 5. 6+8
Refrén: Pán udržiava môj život.
2. čítanie: Jak 3, 16 – 4, 3
Evanjelium: Mk 9, 30-37

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Častokrát cestou do práce, na nákup či pri čakaní u
lekára zablúdia naše myšlienky do prázdneho
snenia. Alebo idú ešte ďalej – k závisti, hnevu... Ježiš sa pýta učeníkov: „O čom ste sa
zhovárali cestou?“ Nepočuli slová o utrpení a bolesti, zaoberali sa sebou, svojou kariérou.
A pritom im Kristus odhaľoval najpodstatnejšie tajomstvá spásy človeka. Nepočuli. Človek
sa tak ľahko uzavrie do svojej ulity a ponorí sa do svojho vlastného sveta. Dnes nás Pán
pozýva, aby sme vystúpili z tejto ulity a poznali mieru Božej lásky k človeku. 

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára
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evanjelista nevysvetľuje rôzne židovské
osobitosti (porov. Mt 15, 2n.; 23, 5.24.27;
27, 62), neprekladá hebrejské slová (porov.
Mt 5, 22; 10, 25; 27, 6), vyzdvihuje platnosť
celého Zákona (porov. Mt 5, 18 n.; 23, 3),
používa židovské výrazy (napr. „nebeské
kráľovstvo“ namiesto „Božie kráľovstvo“,
okrem niekoľkých výnimiek) atď. Pritom
však je Matúšovo evanjelium uchránené od
judaistického partikularizmu, prísneho
tradicionalizmu a legalizmu. Cieľom
evanjelia je posilniť kresťanské obce v
diskusiách so Židmi, utvrdiť ich vo viere v
Ježiša Krista – Mesiáša a podať smernice pre
život ich spoločenstva podľa Ježišovho
učenia. Matúšovo evanjelium je teda
evanjelium cirkevného spoločenstva,
evanjelium Cirkvi. Jeho vznik sa kladie do
obdobia okolo r. 80 po Kr.; bolo napísané
pravdepodobne v Sýrii, najskôr v Antiochii.
Hlavným prameňom Matúšovho evanjelia
je podľa všetkého Markovo evanjelium. No
na rozdiel od Lukáša evanjelista Matúš
prevzal od Marka takmer všetok materiál
(vynechal iba Mk 1, 21-28.35-38; 4, 26-29;
8, 22-26; 12, 41-44; 14, 51-52) a vcelku
zachoval postup a rozvrh statí Markovho
evanjelia. Čo má navyše, je zväčša materiál,
ktorý spolu s Lukášom prevzal
pravdepodobne z tzv. prameňa logií, čiže
Ježišových výrokov (napr. reč na vrchu,
modlitba Pána a podobenstvá), a jeho
osobitný materiál, ktorý prebral z tradície;
pre Marka a Lukáša bol tento materiál
nedostupný. Matúš všetky tieto rôznorodé
zložky zaradil do historického a
zemepisného rámca a tematicky ich
usporiadal do troch etáp podľa Markovho
vzoru: účinkovanie Ježiša v Galilei, cesta do
Jeruzalema a Ježišovo utrpenie a smrť. Na
začiatku svojho evanjelia pridal správy o
Ježišovom detstve a na konci správu o
zjavení sa vzkrieseného Ježiša v Galilei.

3. Obsah a rozdelenie Matúšovho
evanjelia:
Úvodná časť (1, 1 – 4, 11):
1. Ježišov pôvod a detstvo (1, 1 – 2, 23)
2. Príprava na Ježišovo účinkovanie (3, 1 –
4, 11).

I. Ježišovo účinkovanie v Galilei (4, 12 –
13, 58):
1. Ježišovo vystúpenie a povolanie
učeníkov (4, 12- 25)
2. Ježišovo posolstvo: „reč na vrchu“ (5, 1 –
7, 29)
3. Ježišove činy: desať zázrakov (8, 1 – 9,
35)
4. Vyslanie a poúčanie Dvanástich (9, 36 –
11, 1)
5. Ježišov boj proti nevere Židov (11, 2 –
12, 50)
6. Tajomstvo nebeského kráľovstva: sedem
podobenstiev (13, 1-53)
7. Odmietnutie Ježiša Nazareťanmi (13, 54-
58).

II. Ježiš na cestách (14, 1 – 20, 34):
1. Cesty v Galilei a v okolitých krajoch (14,
1 – 17, 27)
2. Spoločenské ponaučenia (18, 1-35)
3. Ježiš na ceste do Jeruzalema (19, 1 –
20,34).

III. Ježišovo účinkovanie a umučenie v
Jeruzaleme (21, 1 – 27,66):
1. Ježišove mesiášske činy (21, 1-22)
2. Ježišovo mesiášske učenie: päť sporov s
protivníkmi (21, 23 – 22, 46)
3. Reč proti farizejom a zákonníkom (23, 1-
39)
4. Eschatologická reč (24, 1 – 25, 46)
5. Ježišovo umučenie (26, 1 – 27, 66)
a) Predchádzajúce udalosti (26, 1-46)
b) Ježiš pred veľradou (26, 47-75)
c) Ježiš pred Pilátom (27, 1-30)
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d) Ježišovo utrpenie a smrť (27, 31-66).

Záverečná časť: prázdny hrob a zjavenie
sa Vzkrieseného (28, 1-20).

4. Teologický význam evanjelia
Evanjelista Matúš predstavuje Ježiša ako
Abrahámovho potomka, prisľúbeného
Mesiáša, ktorého náboženskí vodcovia
židovského národa už hneď na začiatku
zavrhli a prenasledovali, kým hriešnici a
pohania ho prijali (porov. 1, 1.17.22 n.; 8, 11
n.; 23, 34-39). Ako dôkaz, že Ježiš je
prisľúbený Mesiáš, Matúš cituje Starý zákon
(porov. napr. 1, 22n.; 2, 15.23; 4, 14; 8, 17).
Miesto Izraela v dejinách spásy zaujala
Cirkev ako pravý Boží ľud, pozostávajúci zo
Židov i pohanov, postavená na skale, ktorou
je Peter (porov. 22, 1-14; 21, 43; 27, 42; 23,
38; 16, 13-20). Ježiš je Syn živého Boha
(porov. 16, 16; 11, 25-27), definitívny
zákonodarca a učiteľ. Evanjelista to

osobitne vyzdvihuje najmä v záverečnej
formule (porov. 7, 28; 11, 1; 13, 53; 19, 1;
26, 1) piatich Ježišových veľkých rečí: reč na
vrchu (hl. 5-7), reč pri vyslaní Dvanástich (9,
35-11, 1), reč o nebeskom kráľovstve (hl.
13), reč o správnom poriadku v cirkevnom
spoločenstve (18, 1-35), reč proti farizejom
a zákonníkom (hl. 23) a reč o posledných
veciach (hl. 24-25). Najväčším Božím
príkazom je prikázanie lásky (porov. 22, 34-
40), ktoré prikazuje milovať nielen blížnych,
ale aj nepriateľov (porov. 5, 43-48); toto
základné prikázanie má ústredné miesto aj v
reči na vrchu (porov. 7, 12; pozri aj 18, 23-35
a 19, 19). Ekleziologický záujem evanjelistu
sa prejavuje najmä v stati o Petrovom
primáte v Cirkvi, o ktorom sa hovorí iba v
Matúšovom evanjeliu (porov. 16, 18 n.).
Ježišovým zmŕtvychvstaním sa všetkým
ľudom otvorila cesta spásy: všetci sa majú
stať Ježišovými učeníkmi a deťmi
nebeského Otca (porov. 28, 18-20).

Zdroj: https://dkc.kbs.sk

Deň “D3” - 3. deň (utorok 7. júl

2020)

Tri kilometre pred obcou Podhoroď

začína Chránená krajinná oblasť Vihorlat a
zároveň aj kopec. Také malé Herľany, ale s
krásnym hladkým asfaltom. Chlapci,
šprintéri a vrchári sa zasa pustili do šprintu
hore kopcom. Tentoraz to Spajkymu  vyšlo a
ako prvý prichádza na vrchol kopca. Hore na
kopci sa všetci počkali a spoločne zjazdujú
do dediny. Otec Marcel tiež využíva čas a
zašiel sa pozrieť do lesa. Za chvíľu sa vrátil s

plnou náručou dubákov. Budú na večeru.
Prechádzajú obcou Podhoroď. Aj tu majú
dva chrámy. Gréckokatolícky a hneď oproti
pravoslávny.
Miernymi kopcami a zjazdami prichádzajú
do dediny Choňkovce. Spomeniem iba, že tu
majú až tri chrámy. K predchádzajúcim
dvom sa pridal aj rímskokatolícky. Za
dedinou už začína rovina, ktorá nás privádza
až do Tibavy. Tu už je iba jeden chrám –
rímskokatolícky. 
V strede dediny odbočujú doprava na
Sobrance. Na hlavnej križovatke za



stran
a 5

obchodným domom Lidl odbočujú doľava –
smer Veľké Kapušany. Tu hneď zastavujú v
Reštaurácii Maňa na večeru. Čas 18.00. Za
sebou už majú 84,5 km. Na večeru je lokša,
červená kapusta a pečená kačka. Hostitelia
ich usadili do poľovníckeho salónika. Ten je
plný vzácnych domácich i exotických trofejí.
Nechýba diviak, vlk, daniel, jeleň, srnec. Z
exotických tu je byvol, pakoň, los a rôzne
druhy antilop. Po večeri sadajú na bicykle a
dohodli sa, že odtiaľ už idú bez zastávky až
do cieľa. 
Po chvíli krútenia konečne vychádza slnko.
Tak predsa. Po celom dni pršania, vetra a
zamračenej oblohy svietia na chlapcov
hrejivé slnečné lúče. Prechádzajú obcami
Porostov, Kristy, Jenkovce, Bežovce,
Lekárovce, Bajany. Pri kostole odbočujeme
doprava a schádzame z cesty na Veľké
Kapušany.  Čaká ich u iba posledný úsek
cesty do Vysokej nad Uhom. Cesta nie práve
najlepšia, ale tých posledných tri kilometre
to vydržia. 
Konečne. Vysoká nad Uhom. Chlapci stoja
pred Domčekom Anky Kolesárovej. Domáci
ich veľmi vrelo privítali a poslali ich o dom
ďalej. Tu majú zriadenú ubytovňu. Chlapci
sa rýchlo zložili, osprchovali, prezliekli a
vrátili sa späť do Domčeka. Tu o 20:00 majú
svätú omšu. 
Svätá omša a celý dnešný deň  je obetovaný
za ľudí, ktorí sú závislí (alkohol, drogy,
gamblerstvo, nelátkové závislosti – internet,
sociálne siete, počítačové hry, pornografia).
Po svätej omši nasleduje ešte jedna večera.
Každý si dal, ale vzhľadom na čas a únavu
dostali iba detské porcie. Zajtra majú voľný
deň, aby si čo najviac užili toto pútnické
miesto. 
Bilancia dnešného dňa. Chlapci prešli
117,55 km, s priemernou rýchlosťou
32km/hod. a nastúpali 740 m. Tak ešte
malá siesta a ide sa spať. Dobrú noc. 

Deň „D“4 – streda 8. júl 2020 –
voľný deň
Dnes nie je budíček a ani žiadna ranná
povinnosť. Chlapci v pohode vstávajú a
preberajú sa k novému dňu. Dnes ich čas
netlačí. Raňajky majú o 9.00 v Domčeku. Po
výdatných raňajkách odchádzajú chlapci s o.
Pavlom Hudákom a o. Tomášom Tuptom do
domu č. 38 (štvrtý dom od kostola) na
brigádu. V tomto dome sa blahoslavená
Anka Kolesárová modlila svätý ruženec
spolu s ostatnými dievčatami dediny. Tento
dom, pretože bol voľný a neobývaný,
odkúpil Domček Anky Kolesárovej. Po jeho
rekonštrukcii tu chcú zriadiť dom modlitby
Anky Kolesárovej. 
Trochu sa vrátim v čase. Je utorok 7. júla
2020 a ja sa v podvečer vraciam zo svadby v
Prahe. Po dohode so Zuzkou, našou
cyklomamou, jej ešte ten istý deň večer
prinášam batožinu a bicykel na zajtrajší
odchod k chlapcom do Vysokej nad Uhom.
Všetko nakladáme do auta a na druhý deň
(t.j. dnes 8. júla 2020) po deviatej vyrážame.
Smer Vysoká nad Uhom. Cieľ – ja sa
pripojím k chlapcom a budem s nimi
pokračovať v cyklopúti. Zuzka vystrieda v
sprievodnom vozidle Marianku Durkajovú,
ktorá už musí pracovne odísť. Ako to Pán
Boh všetko zariadil. S odstupom času si
uvedomujem túto Jeho nekonečnú
prezrieravosť. V danej situácii a v momente
času, si to človek uvedomuje ako súhru
náhod a nikto v tom okamihu nemyslí na to,
že to všetko riadi „On, ktorý nám ukazuje
cestu“ (časť textu, ktorý máme na dresoch
Cykloklubu Fatimskej Panny Márie).

pokračovanie v nasledujúcom čísle
(spracoval Peter Tóth)   
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Návšteva Svätého Otca v nás podľa M.
Kramaru zanechala pocity veľkej radosti

Bratislava 15. septembra (TK KBS)

Návšteva Svätého Otca na Slovensku v nás
podľa hovorcu Konferencie biskupov
Slovenska Martina Kramaru zanechala
pocity veľkej radosti, zároveň tiež množstvo
krásnych podnetov na uvažovanie. “Pán
nám požehnal nádherné počasie, a tak
Svätého Otca mohli prijať desaťtisíce
pútnikov vo všetkých troch slovenských
cirkevných provinciách - dvoch latinských,
Košiciach a Bratislave, kam patrí aj Šaštín
Prešov, ktorý je domovom gréckokatolíckej
metropoly byzantského obradu. Prežili sme
dni plné šťastia, priznám sa, že som sa
neubránil slzám, keď Svätý Otec s
papamobilom vošiel na štadión medzi
mladých v Košiciach, bolo to nádherné. A
nádherný bol aj Šaštín, napriek všetkým
komplikáciam kvôli okolnostiam
pandemickej krízy prišlo približne 60 tisíc
veriacich. Povzbudenia Svätého Otca boli
veľmi bohaté, tak pre nás kňazov, ako aj
biskupov a zasvätených, žiť vieru, ktorá nie
je strnulá, ale je v pohybe, vychádza v
ústrety, je prorocká, nesústredí sa na čísla a
vyjadrenia moci, ale dôveruje aj v
maličkosti tomu, že Božia moc je tá, ktorá

rozhoduje, žiť vieru, ktorá je znamením,
ktorému budú odporovať, nie v zmysle
vyvolávania konfliktov, ale v zmysle
náročnosti na seba samých, aby sme
vydávali autentické svedectvo Evanjelia a
neprepadli nikdy sebectvu a povrchnosti.
Ďakujeme Svätý Otec, nezabudneme sa za
vás modliť a prosíme, modlite sa aj vy za
Slovensko,” uviedol Martin Kramara.

Zvolenský: Pápež rozsieval dobro, my sa
budeme usilovať, aby prinieslo úrodu

Bratislava 15. septembra (TK KBS) Svätý

Otec František na Slovensku podľa
predsedu Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Stanislava Zvolenského svojimi
slovami a gestami rozsieval dobro a my sa
budeme usilovať, aby to dobro, ktoré
rozosial, prinieslo úrodu. Ako povedal
novinárom na bratislavskom letisku po
odlete pápeža do Ríma, tieto slová mu
povedal, keď mu na ploche letiska ďakoval
za návštevu Slovenska. “On sa na to usmial
a takto sme sa rozlúčili,” povedal
bratislavský arcibiskup metropolita.
Za hlavný odkaz návštevy Svätého Otca
považuje Mons. Zvolenský hlbokú ľudskosť.
“Zostal by som pri ľudskosti. Sú tu
náboženské posolstvá, ktoré sú dôležité pre
nás. Ale ak by to malo byť pre celú
spoločnosť, tak by som hovoril o ľudskosti.
O priblížení sa ku každému človeku bez
rozdielu rasy, náboženstva. Hlboká ľudskosť
pápeža, to je hlavné posolstvo,” povedal.
Zdroj: www.tkkbs.sk, 

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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VV ČASEČASE ODOD 20.09.2021 20.09.2021 DODO 26.09.202126.09.2021

Protiepidemické opatrenia: Náš okres ostáva v oranžovej fáze Covid automatu. 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 26.9. - 2.10. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Sabolová.

Dnes je zbierka na Rádio Lumen a zároveň na tretiu nedeľu v mesiaci. Do označených
drevených pokladničiek v kostole môžete prispieť na Rádio Lumen, pri východe z kostole na
náš starý i nový kostol. Pán Boh vám odplať.

Pre deti prihlásené na prvé sväté prijímanie platí zvlášť pozvanie na sv. omše v stredu s
označením „detská“ a pre birmovancov na piatkové omše s označením „mládežnícka“.

FPR: V stredu 22.9. po sv. omši prosím o stretnutie v kostole farskú pastoračnú radu.

Prvé sväté prijímanie: Na budúcu nedeľu 26.9. popoludní bude v kostole stretnutie s rodičmi

prihlásených detí o 1530.

Kalendáre 2022: Pri východe z kostola si môžete zakúpiť stolový alebo nástenný kalendár od
sestier z Nižného Hrušova.

Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri
pútnickej omši trinásteho v mesiaci do októbra.

Rozpis lektorov:
26. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Kavuličová, p. Gedorová; 10:00 – rod.
Dzurovčinová. 

OHLÁŠKY:
1. Mgr. Ján Hermanovský, syn Mgr. Jána a Agáty rod. Medvecovej, narodený vo Vranove nad
Topľou a bývajúci v Banskej Bystrici, a Mgr. Ivana Klinčáková, dcéra Františka a Aleny rod.
Valkovičovej, narodená v Zlatých Moravciach a bývajúca v Banskej Bystrici, ohlasujú sa 2. krát.
2. Erik ŠARO, syn Jána a Terézie rod. Balúchovej, narodený v Krompachoch a bývajúci v
Bratislave, a Ingrid BARANSKÁ, dcéra Mareka a Ingrid rod. Adamčíkovej, narodená vo Vranove
nad Topľou a bývajúca v Bratislave, ohlasujú sa 1. krát.



LITURGIcKýLITURGIcKý PROGRAMPROGRAM ODOD 20.09.2021 20.09.2021 DODO 26.09.202126.09.2021

„Ľudia sa nemenia. Ich priority áno.“ (neznámy prameň)

Kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad Topľou-

Čemerné, IČO: 35507918, DIČ: 2021647683, 
IBAN: SK17 0200 0000 0000 8944 3632

Marcel Stanko, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.

PPONDELOKONDELOK 20.09.202120.09.2021
Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,

a Pavla Chonga Hasanga a

spoločníkov, mučeníkov

(spomienka) 

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 ZBP Anna Nutárová (70 rokov) 

Poklona Olt. sv.: 1915

UU TOROKTOROK 21.09.202121.09.2021
Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu (sviatok)  

Sv. omša: 800 + Tibor, Veronika, Štefan, Ján, 
Mária  

(sv. omša spojená s rannými chválami)

SS TREDATREDA 22.09.202122.09.2021 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 ZBP rodina Dobranská
(detská)

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 23.09.202123.09.2021
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

(spomienka)   

Spoveď: 1730 + poklona Oltárnej sviatosti  

Sv. omša: 1830 + Mária Dvoriaková 
(nedožitých 90 rokov)  

PP IATOKIATOK 24.09.202124.09.2021 Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Jozef a Jarmila Bankovičoví; 
(mládežnícka) + Zuzana a Michal             

SS OBOTAOBOTA 25.09.202125.09.2021
Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Ján, Anna, Ján 

Sv. omša: 1830 + Martin a Ľubomír 
Bamburákoví               

NN EDEľAEDEľA 26.09.202126.09.2021

26. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 ZBP František Béreš (80 rokov)  

Sv. ruženec: 1430


