AktuálnE liturgické ČítAniA nA nEDEľu
Prvé čítanie: Dan 12, 1-3
Žalm: Ž 16, 5+8. 9-10. 11

Druhé čítanie: Hebr 10, 11-14. 18
Sv. Evanjelium: Mk 13, 24-32

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné
Ročník IV./2012

Boh a vlny
Možnože ste spozorneli pri nadpise, o aké
vlny asi pôjde. Nuž, vysvetlenie prichádza
práve teraz. Či chceme, či nechceme, či si
to uvedomujeme alebo neuvedomujeme,
obklopujú nás vlny: rádiové, televízne,
elektromagnetické, mobilné, satelitné a ešte
neviem aké iné. Vymenúvavam ich čisto z
laického uhla pohľadu a uvedomujem si, že
určite nepresne. Prosím odborníkov o
odpustenie. V každom prípade sa
zhodneme, že sú. Dokonca nás prenikajú a
my sa niekedy bavíme o tom, nakoľko nám
škodia alebo neškodia. Existuje aj pojem
"elektrosmog", či pojem pre vyjadrenie
akoby znečistenia nášho životného
priestoru tým rôznymi druhmi vĺn a
vlnenia. Naozaj platí, že sa prakticky pred
nimi nedá ujsť, ibaže by sme snáď šli
niekde hlboko pod zem. Aj to nie som si
istý. Čo je však dôležité je fakt, že my tieto
vlny zachytíme iba vtedy, ak máme na to
príslušný prijímač. Na rádiové rádio, na
televízne televíziu, na mobilné mobil, atď.
V opačnom prípade tieto vlny prakticky
nevnímame. Dôvod, prečo som sa tak zrazu

Číslo 52

pustil do tejto témy
je fakt, že som na
fare inštaloval nové
wifi - čiže niečo,
čím zachytím na
svojom počítači
internet. No a dva
dni som sa s tým
babral a nešlo to
nastaviť, až mi
pomohol odborník. Už mi to ide. Ale
zároveň krásna skúsenosť: wifi vlny a
vlnenie bolo, ale ja som v počítači nemal
ovládač, ktorý by ich zachytil. Od tejto
úvahy je už veľmi blízko k Bohu. Aj Boh je
všade ako vlny, aj On nás preniká skrz naše
vnútro a predsa sú ľudia, ktorí ako keby
nemali prijímač. Teda, oni ho majú, len sa
snažia, aby bol stále vypnutý. Každý z nás
má v sebe zakódovanú túžbu žiť večne,
každý z nás vie o mimozmyslových javoch,
o duchoch a neviem o čom. Každý z nás
rozmýšľa v mantineloch neba a pekla.
Každý z nás pozná rozdiel medzi telom a
dušou. A predsa. A preto si len uvedomme:
my rozhodujeme o tom, či zapneme
prijímač alebo nie. Lebo Boh tu už dávno
(Marek Kunder)
je.

“Keď sa tešíš, otváraš srdcia. Keď nariekaš, zatváraš ich. Boh je Bohom radosti. Radosť je
teda pravým postojom nábožného človeka.” (Sv. František Saleský)
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Spevácke zbory

Hudba

a spev siahajú k samotnej
prirodzenosti človeka, lebo je v ňom potreba
rôznymi spôsobmi prejaviť svoje city. V
každom náboženstve sa stretávame s hudbou
a spevom. Starozákonný Boží ľud chápe
hudbu a spev vo svojej liturgii ako odpoveď
na Božiu dobrotu. Izrael spieval, aby
poďakoval za pomoc a ochranu, za veľké
Božie milosrdenstvo, a tiež aby vyjadril
radosť z Božej prítomnosti vo svojich
dejinách, čoho svedectvom sú žalmy.
Dá sa povedať, že prvotná Cirkev sa
stotožnila so židovským chápaním
liturgického spevu ako prejavu oslavy,
vďaky, prosby. Už pri svojom zrode Cirkev
pochopila, že keďže všetko v liturgii smeruje
k čo najplnšiemu prežívaniu tajomstva, do
liturgie patrí aj spev. Spev je tiež prvkom
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ovplyvňujúcim utváranie spoločenstva,
jednoty. Spev je tiež prejavom radosti a
lásky. Spev v spoločenstve veriacich je
prejavom Ducha Svätého.
Inštrukcia Druhého vatikánskeho koncilu Sacrosanctum concilium - O posvätnej
liturgii hovorí, že liturgická činnosť sa stáva
dôstojnejšou svojím spojením so spevom,
keďže sa na nej zúčastňujú zástupcovia
Cirkvi a spoločne s ľudom sa aktívne
zapájajú do liturgie. V speve sa prehlbuje
jednota sŕdc a vznešenosť posvätných
obradov uľahčuje pozdvihnutie mysle k
Bohu. Sprevádzanie hudobnými nástrojmi
udržiava spev, uľahčuje účasť na
liturgických činnostiach a napomáha hlbšie
zjednotenie veriacich. Nesmie však zahlušiť
spev natoľko, že sa slová stanú
nezrozumiteľnými.
Po tomto krátkom úvode o význame spevu
uverejňujeme výsledky vašich názorov na
spevácke zbory. Z dôvodu nedostatku miesta
uverejníme našu reakciu až v nasledujúcom
čísle časopisu.
(Marek Kunder)

Počet Odovzdané anketové lístky
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som rád, že aj takouto formou môžu byť sv. omše zaujímavejšie;
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rád by som sa stal členom niektorého zo zborov;
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je mi jedno kto, ako a čo spieva;
iné:

0,9
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oznámiť čas, kedy bude zbor účinkovať;

0,9

1

1x mesačne v nedeľu s detským zborom;

0,9

1

aby zbor spieval napr. na sv. omši v nedeľu o 10.00 pravidelne;

0,9

1

hra na varhany a mikrofón pre spev sú veľmi hlučné, pri všetkých
účinkujúcich až sa trasú lavice; ak sa stíšia mikrofóny, bude to krajšie,
často sa nedá spievať, ale ani prekričať;

Dátum: 17.11.2012

Srdce
človek

alebo

MariannuM

vnútorný

Otcovia púšte často hovoria o srdci. Lebo
práve srdce je znakom vnútra človeka, s
odtieňmi, aké sú vlastné Pavlovmu
vyjadrovaniu. Srdce nie je len sídlom
citového a duchovného života. Je centrom
ľudskej bytosti, koreňom pohnútok nášho
rozumu a vôle (Jób 12,13,Sir17,6). Hlavne
je miestom milosti a hriechu: „ Zo srdca
vychádzajú zlé myšlienky... (Mt 15,9).
Srdce je naozaj „najcennejšia časť nás
samých“ (Kassián). Vyjadruje hĺbku
človeka. Odtiaľ pochádzajú výrazy ako je
„zlomyseľnosť“ srdca, jeho „tajné zákruty“.
Otcovia siahajú po mnohých prirovnaniach,
aby obrazne znázornili srdce: stavba veže,
pole... Na konci duchovnej cesty sa stáva
srdce človeka Božím chrámom. Podľa slov
svätého Pavla: „Božia láska je rozliata v
našich srdciach skrze Ducha Svätého,
ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5) To je to isté,
ako by sme povedali: Duch vkladá Boha do
našich sŕdc. Stávame sa jeho chrámom:
„Telesné trápenia spojené so skrúšenosťou
srdca je obeť milá Bohu, pripravuje mu v
nás svätyňu a veľmi čistý príbytok. Ak sa
však naša duša nechá strhnúť k hriešnym
žiadostiam, budeme poškvrnení vo svojej
najcennejšej časti, vo svojej duši, ktorou
sme chrámom Ducha Svätého. Lebo Božím
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príbytkom a chrámom Ducha Svätého nie je
porušiteľné telo, ale srdce. Vnútorný človek
sa musí zriekať pokrmov, ktoré mu môžu
škodiť. Hlavne on musí byť čistý, aby bol
hoden prijať Krista, ako odporúča apoštol:
„Aby Kristus vierou prebýval vo vašom
srdci.“ (Ef 30,17) (Kassián)
Duch Svätý dáva zažiariť svojmu svetlu v
srdci. To je premenenie sľúbené tým, ktorí
si dali prácu s hľadaním Boha.
Duchovné zmysly
Tak, ako má telo zmysly, aby mohlo
nadväzovať kontakt s vonkajším svetom,
tak je i vnútorný človek obdarený
zmyslami. Vďaka nim môže nadviazať
kontakt s Bohom. Týmito duchovnými
zmyslami sa stáva Pán istým spôsobom
prístupným. To zdôrazňuje experimentálne
hľadisko objavu Boha. Tento objav nie je
rozumového radu. Človek sa teší z Boha,
kochá sa v ňom. Otcovia neváhajú používať
o duchovnej skúsenosti dokonca i slová
vyjadrujúce zábavu.
Srdce má teda oči. Keď je srdce očistené,
mieri pohľad tam, kam ho nesie jeho hlboká
túžba, ku kontemplácii Pána. Ale je ťažké ju
udržať, aby na nej zostalo upútané.
Najčastejšie však sú oči srdca zatemnené
neresťami.
Srdce má uši: môže počuť životodarné
učenie v kázni, v duchovných prednáškach.
Je tiež citlivé na milosť, ktorá sa ho dotkne
a šíri sa v ňom. Tiež má čuch. Lebo milosť
môže pri svojich návštevach naplniť“
náhlym vnemom vône, ktorej lahodnosťou
prevýši vôňu pripravenú voňavkárskym
umením. (Kassián) Srdce má tiež nohy, aby
mohlo bežať k Bohu. Je to láska.
(Dominika Čechová)
Zdroj: ANCILLA, M.: Ve škole otcu poušte
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Medžugorie
Prvé dni zjavení
Dňa

24. júna 1981 v podvečerných
hodinách na kopci zvanom Podbrdo, v časti
Bijakoviči, videlo šesť mladých ľudí Ivanka Ivankovič, Mirjana Dragičevič,
Vicka Ivankovič, Ivan Dragičevič, Ivan
Ivankovič a Milka Pavlovič mladú ženu s
dieťaťom v náručí, ktorá im rukou dávala
znak, aby sa k nej priblížili. Prekvapení a
prestrašení sa k nej vtedy nechceli priblížiť
a ušli.
Na druhý deň, 25. júna 1981, v tom istom
čase štyria z nich - Ivanka, Mirjana, Vicka a
Ivan Dragičevič pocítili, že sú silno
priťahovaní k miestu, kde deň predtým
videli mladú ženu, ktorú spoznali ako Pannu
Máriu. Pripojila sa k ním Marija Pavlovič a
Jakov Čolo. Takto sa vytvorila skupina
medžugorských vizionárov. V tento deň sa
svedkovia len udivene pozerali ako deti
vybehli hore cez tŕnie a kamene ako keby
ich hnala nejaká neviditeľná sila. Videli ako
Jakov padol do tŕnia a nedoškriabal sa, aj
ako si Marija kľakla na osie hniezdo, ale
žiadna osa ju nepichla. Deti sa s Pannou
Máriou v tento deň modlili a rozprávali.
Preto sa 25. jún slávi ako deň výročia
zjavenia. Milka Pavlovič a Ivan Ivankovič
Pannu Máriu už nikdy viac nevideli.
Na tretí deň zjavení, 26. júna 1981, sa všetci
šiesti vizionári znova vybrali na miesto
zjavenia. Vicka podľa rady svojej starej
mamy pokropila zjavenie svätenou vodou a
povedala: "V mene Otca i Syna i Ducha
Svätého! Ak si Matka Božia, ostaň tu. Ale
ak nie si, choď preč!" Matka Božia sa iba
usmiala. V tento deň Panna Mária prvýkrát
vyzvala ľudí k pokoju slovami: „Pokoj,
pokoj, jedine pokoj. Pokoj musí zavládnuť
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medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi
navzájom.“ Sama Panna Mária o sebe
povedala: „ Som Kráľovná pokoja.“
Postupne sa na mieste zjavenia začali
zhromažďovať
najprv
obyvatelia
Medžugoria a potom aj pútnici z okolia a
celého sveta. Na piaty deň prišlo na miesto
zjavenia už okolo 15 000 ľudí. Zjavenia
pokračovali každý deň a od januára 1982 sa
premiestnili do kostola.
Hneď od začiatku zjavení sa začalo
prenasledovanie vizionárov, ich rodín,
farníkov a kňazov. Vtedajší správca farnosti
p. Jozo Zovko bol mesiac a pol po prvom
zjavení zatknutý a nevinne odsúdený
komunistickým súdom na tri a pol roka
väzenia. Vizionárov odviedli na policajné
výsluchy a na psychiatrické vyšetrenia, ale
vždy bolo potvrdené, že sú zdraví a
neexistuje prirodzené vysvetlenie týchto
javov. Aby zistili pravdu, lekári na
vizionároch robili rôzne pokusy. Nadvihli
Jakova počas zjavenia, ale ten nereagoval.
Vicku počas vízie dvakrát pichli ihlou, ale
Vicka sa ani nepohla. Mirjana vypovedala
pravdu, aj keď ju zhypnotizovali.
Podľa jednohlasného svedectva vizionárov,
Panna Mária im dáva posolstvá, aby ich
odovzdávali farnosti a svetu. Okrem toho
im sľúbila, že každému zverí 10 tajomstiev,
týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i
samotného Medžugoria. Traja vizionári Mirjana, Ivanka a Jakov už majú 10
tajomstiev a prestali im každodenné
zjavenia. Keď všetci šiesti vizionári budú
mať zverených 10 tajomstiev, zjavenia sa po
určitom čase skončia a začnú sa tajomstvá,
ktoré im dala Panna Mária plniť, ale o nich
už viac nabudúce.
(pokračovanie nabudúce)
(Jana Jenčová)
Zdroj: www.gospa.sk
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Pýtala si sa na cestu
Niekoľko dní pred sviatkom Nanebovstúpenia v roku 2003 sa v mojom živote stalo niečo,
čo ma prinútilo ísť na spoveď. Bola som celá bez seba, keď som zistila pred svätou omšou na
tento sviatok, že sa nespovedá. Mala som svojho duchovného otca, ale bolo to niečo, s čím
som za ním nechcela ísť. Mala som zlý pocit, že v tento sviatočný deň nemôžem prijať nášho
Pána. To ma okrem hriechu zraňovalo najviac.
V našom meste je kostol s 24-hodinovou adoráciou. Vybrala som sa tam modliť, hoci som
nevedela, čo mám očakávať, len som sa modlila. Prosila som nášho Pána o odpustenie, ale
vedela som, že to nestačí. Modlila som sa, aby pochopil, ako sa trápim, že ak nepôjdem na
spoveď, nebudem ho môcť prijať.
Odišla som z miestnosti, aby som si vzala niečo na čítanie z poličky. V tej chvíli vošiel do
sakristie kňaz. Bol večer a zvyčajne o takom čase tam nebýval kňaz. Pozdravila som ho a
chcela som sa vrátiť do adoračnej miestnosti. Pokľakla som a pokračovala v modlitbe, keď
zaznelo: „Pýtala si sa na cestu.“
Bola som zmätená, lebo hoci sa v miestnosti nachádzali aj iní ľudia, boli ticho. S
prekvapením na tvári som vyhŕkla: „Prosím?“ A počula som odpoveď: „Pýtala si sa na cestu
a tá cesta je hneď naproti.“ V tom som si uvedomila, že hlas ma nasmeroval ku kňazovi v
sakristii.
Cítila som sa nesvoja a povedala som si, že toho kňaza ani nepoznám a neodvážim sa ho
požiadať o spoveď. Ale hlas pokračoval: „Pýtala si sa, ja som dal.“ Chvíľu som zápasila so
svedomím, ale napokon som vstala, odišla z kaplnky do sakristie a požiadala som kňaza o
spoveď. Bol veľmi láskavý a pomohol mi s problémom.
Potom som sa vrátila do adoračnej miestnosti, pokľakla som a konala pokánie hovoriac
„ďakujem“, po ktorom odznelo: „Prosím.“ V duši mi zavládol hlboký pokoj.
CarolAnnMatzová, Hazelton, Pensylvánia

Ježiš prebýva vo mne

M

amička bola na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici a ja som cestovala domov,
aby som bola pri nej. Nemocnica a choroby vyvolávali vo mne vždy zlý pocit a mala som
fyzický odpor voči nim. Keď mamička bola prvý deň v nemocnici, nevedela som si ani
predstaviť, ako ju dokážem navštevovať dva razy denne. Sily jej ubúdalo a srdce
vypovedávalo. Každá chvíľa pri nej bola smutná. Rozhodla som sa teda, že ráno, ešte pred
návštevnými hodinami, pôjdem na svätú omšu.
Prvý deň, po prijatí svätého prijímania, som len plakala. Môj manžel bol ďaleko v
Pensylvánii s našou dcérou a ja som bola sama. Povedala som Ježišovi všetko. Po svätej omši
som sa však cítila osviežená. Odišla som do nemocnice a navštívila som mamičku. Už som
sa tak nebála nemocnice ani jej choroby, ani toho, čo nás čaká.
Každý deň som chodievala na svätú omšu a každý deň som sa vedela lepšie vyrovnať so
zdravotnými a s rodinnými problémami, ktoré prichádzali. Dokonca som dokázala
skontrolovať mamkine preležaniny. To som nikdy predtým nerobila. Viem, že Ježiš, ktorý
prebýva vo mne každý deň po svätom prijímaní, mi umožnil, aby som zvládla s láskou všetko
(Anna Sabolová ml.)
potrebné.
Zdroj: Patricia Proctorová: Veľké pravdy v malých príbehoch 5
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Prevažne moslimské dievčatá navštevujú
katolícku školu v Sangote

Pakistan

14. novembra (rV) - Katolícka
dievčenská škola v pakistanskom meste Sangota,
uprostred údolia Swat nachádzajúcom sa v provincii
Chajbar-Paštúnchwá, ktorá má viac ako 200 žiačok,
je v procese kompletnej rekonštrukcie. Sestra Riffat
Sadiqová, bývala riaditeľka školy, pre agentúru
Fides k úsiliu sestier o zachovanie školy uviedla, že
školu, založenú v roku 1962, museli zavrieť v roku
2007 a o dva roky bola zničená Talibanom, ktorý
ovládol údolie. V kampani proti vzdelávaniu žien
skupiny Talibanu donútili k uzavretiu viac ako 400
škôl a 150 z nich bolo zničených alebo poškodených
bombardovaním. Na jar roku 2012 bola táto škola
Sestier Obetovania Pána – ktorých osobitnou
charizmou je vzdelávanie – znovu otvorená. V
priebehu niekoľkých mesiacov vzrástol počet
zapísaných žiačok na 200, ale ak budú dokončené
viaceré učebne, bude ich oveľa viac.
Sestra Riffat spomína, že pred násilným uzavretím
mala škola vyše 1000 študentiek. „Zapísané
dievčatá sú takmer všetky moslimky z domorodých
veľmi chudobných rodín. Miestne obyvateľstvo je
šťastné, podporuje a povzbudzuje nás. Dôverujeme
v Božiu prozreteľnosť, že bude možné ísť ďalej bez
ďalších útokov. Vzdelávanie je srdcom nášho
poslania a našim prínosom pre rast a rozvoj krajiny
a nášho národa“, uzatvára bývalá riaditeľka školy.
Sestry Obetovania Pána, prítomné v tejto ázijskej
oblasti viac ako 100 rokov, spravujú deväť škôl v
troch provinciách Pakistanu: Sindh, Pandžáb,
Khyber-Paštúnchwá, poskytujú vzdelávanie viac
ako siedmim tisíckam dievčat a mladých žien,
väčšinou moslimských.
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Spolok sv. Vojtecha ponúka
vo svojich predajniach knižné
novinky

Bratislava

13. novembra (TK
KBS) - Štyri knižné novinky
ponúka vo svojich predajniach
Spolok sv. Vojtecha. Prvou z nich
kniha Anny Olšovskej - Ovečky
pod palmami (v cene - 5,80 eur). Je
určená pre deti, ako aj pre rodičov
a vychovávateľov. Autorka motívy
čerpala zo Svätého písma,
liturgického roka i kresťanskej
tradície. Ilustrátorka Monika
Brummerová jednotlivé príbehy
doplnila farebnými obrázkami.
Duchovné cvičenia pre tých, ktorí
sa chcú naučiť, ako majú
dosiahnuť slobodu, rozlišovať a
rozhodovať sa, ponúka kniha
Silvana Faustiho - Príležitosť alebo
pokušenie? (v cene 6 eur). "Od
Petrovho stolca k Veľkej Morave"
je novinka nitrianskeho biskupa
Mons. Viliama Judáka a profesora
Petra Libu. Prináša cestu svätých
Cyrila a Metoda vo výbere
pápežských dokumentov z rokov
868 - 2012 v jednom zväzku ( v
cene 5 eur). Poslednou novinkou je
kniha Ursule Kochovej, ktorá
približuje život veľkej osobnosti
20. storočia - Edity Steinovej (v
cene 4,90 eur).
TK KBS informovala Jana
Matulová

Dátum: 17.11.2012
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upratovanie kostola - Pán Boh zaplať rodinám, ktoré boli naposledy upratovať kostol. Na
budúci týždeň prosíme rod. Jenčkovu, rod. guľakovu, rod. Dudaščíkovu - Čemernianska
ul. Upratuje sa v sobotu ráno o 800.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami - v týždni od 25.11. – 1.12. vedie modlitby horliteľka
terézia Saxunová.
Detský zbor - nácvik detského speváckeho zboru bude v sobotu o 1330 na fare. Aj keď nie
je detská sv. omša, pozývam vás na nácvik, pretože vás čakajú nové pesničky, ktoré môžeme
nacvičiť.
Modlitba zasvätenia najsv. Srdcu Ježišovmu - na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach
sa bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu pred
vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní danej modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia... môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky pre seba.
Viera do vrecka - prišlo nové číslo edície Viera do vrecka. Prosím vás, tí, ktorí odoberáte,
zastavte sa v sakristii.
Brigády pri pečení vianočných oblátok - Pán Boh zaplať všetkým ženám, ktoré boli v tomto
týždni piecť vianočné oblátky. Zoznam si môžete pozrieť na nástenke.
Prosba ľudí o pomoc pri zbierke vo Vranove - Sever - na budúcu nedeľu máme vybavenú
zbierku vo Vranove - Sever, v bazilike. Opäť by to bolo formou prítomnosti pri dverách na
konci sv. omší. Prosim vás o pomoc, aby nás bolo dosť. Kto môže, buďte takí dobrí sa
nahlásiť buď priamo o. Antonovi alebo v sakristii.
Zbierka na náš nový kostol a pastoračné centrum - dnes je 3. nedeľa v mesiaci. Pán Boh
zaplať za všetky milodary na náš nový kostol a pastoračné centrum.
rozpis lektorov:
nasledujúca nedeľa
8:00 – rod. Hudákova;
10:00 – rod. Mudrákova;
18:30 – rod. Ľ. Gazdu.

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.
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19.11.2012 Sv. omša:
Poklona Sv. Oltárnej:

25.11.2012
1800 (t)
1845 - 1930

u tOrOk

20.11.2012 Sv. omša:

700 (t)

S trEDA

21.11.2012 Sv. omša:

1800 (t)

Obetovanie Panny Márie
(spomienka)
Sv. omša:

1700
1800 (t)

P iAtOk

23.11.2012 Sv. omša:

1800 (t)

S OBOtA

24.11.2012 Sv. omša:

1800 (t)

Š tVrtOk

22.11.2012 Poklona Sv. Oltárnej:

Sv. Cecílie, panny a mučenice
(spomienka)

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a
spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

n EDEľA

25.11.2012 Sv. omša:

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Sv. omša:
Pobožnosť sv. ruženca:
Sv. omša

800 (t)
1000 (t)
1430
1830 (t)

DODAtOk k OZnAMOM

Deviatnik k sv. Ondrejovi - vo štvrtok sa začína vo všetkých farnostiach našej diecézy
modliť deviatnik k sv. Ondrejovi - patrónovi našej arcidiecézy ako príprava na jeho sviatok
30.11. My sa takisto pripojíme a budeme sa modliť tento deviatnik na začiatku každej sv.
omše.
VYDáVA
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