
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

Ročník IX./2016 Číslo 1

Nový cirkevný rok a Fatima

Začíname nový cirkevný rok a zároveň začína aj 100. výročie zjavení vo Fatime. A tak je

prirodzené, že sa naše upierajú priamo na Fatimu do Portugalska. A práve v dnešnú nedeľu
bude tam slávnostné otvorenie tohto roka a pri tejto príležitosti tam postavili malú kaplnku,
ktorá je urobená podlľ vzoru prvej vtedy ešte drevenej kaplnky na mieste zjavenia a kde deti
často aj fotografovali, čo môžeme vidieť na dobovej fotografii. Existovala uz pri 3. zjavení v juli
1917. A nazvali to Jubilejna brana, ktorou pri oslavách 100. výročia by mal každý pútnik prejsť.
Tú bránu dali ako taký vizuálny prvok, ktorý je symbolom osláv 100. výročia. A keďže je nad
tou kaplnkou aj kríž, tak on poukazuje na to, že oslavy 100. jubilea sa budú niesť na Kristovom
základe.
A tak začíname spolu s Fatimou aj my. Vyprosujem vám už teraz požehnaný fatimský jubilejný
rok a veľa milostí a darov do vašich životov.

(dodala: Jana Jenčová, spracoval: Marek Kunder)
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Myšlienky, slová a zvyky

Do slov pretavujeme svoje myšlienky.

Naučme sa myšlienky ovládať, pretože
ovplyvňujú návyky. Sú totiž počiatočným
bodom pri vytváraní dobrých návykov a
odstraňovaní zlozvykov. Keď sa pokúšame
vytvoriť si dobrý návyk alebo sa chceme
zbaviť zlozvyku, nezabúdajme, že slová
predchádzajú skutky. „Kam myseľ bočí, tam
človek vkročí.“ Naše myšlienky a slová do
značnej miery rozhodujú o našom úspechu
alebo zlyhaní. Naučme sa hovoriť podľa toho,
čo skutočne chceme dosiahnuť, nie podľa
toho, ako sa cítime. Predstavme si človeka,
ktorý je až po uši v dlhoch, ale chce sa z nich
dostať. Môže premýšľať takto: „Mám také
veľké dlhy, že sa mi ich nikdy nepodarí
splatiť.“ Alebo: „Táto situácia sa nikdy
nezmení. Na to je príliš neskoro.“ Ľudia, ktorí
takto rozmýšľajú, budú sa podľa toho aj
vyjadrovať. Túžia sa vymaniť z dlhov, ale ich
myšlienky a slová im bránia v tom, aby
podnikli kroky na zmenu situácie. Ak
neuveria Božiemu slovu, ktoré hovorí, že s
Bohom je všetko možné, ostatnú zaseknutí vo
vyjazdených koľajach. Takíto ľudia by sa mali
cielene zaoberať myšlienkami typu: „Boh
nechce, aby som bol otrokom dlhov, preto
urobím všetko, aby som sa z nich dostal. Ak
spravím, čo bude v mojich silách, Pán Boh
doplní to, čo už nedokážem. Možno to bude
trvať dlho, ale nevzdám sa, až kým nebudem
slobodný.“ Takéto zmýšľanie ich poženie k
víťazstvu, pretože zmení ich slová a tiež
celkový postoj. Platí, že k víťazstvu alebo
prehre sa môžeme „prerozprávať“.

Nedosiahneme všetko, na čo si pomyslíme,
ale môžeme získať to, o čom Pán Boh hovorí
vo svojom Slove. Neuspokoj sa s ničím
menším než s tým najlepším, čo ti Boh
ponúka. To je jeden z hlavných dôvodov,
prečo sa potrebujeme naučiť ovládať vlastné
slová. Ak vieme, čo Boh sľubuje, budeme
poznať správny smer a budeme sa usilovať
získať to najlepšie. Biblia hovorí, že nikomu
nemáme byť nič dlžní, okrem lásky Rim 1, 3,8,
tak prečo by sme sa mali uspokojiť so životom
v dlhoch? Nemusíme tak žiť! Pán Ježiš ľuďom
hovoril, že sa im stane podľa ich viery. Mt
9,29. Poznáte tento princíp? Ak nie, uverte,
že táto úžasná pravda skočne funguje. Božie
slovo sa nemení, ale má moc meniť ľudské
srdcia. Niektorí z nás veria Božiemu slovu a
poslúchajú ho, iní nie. Každý, kto odmieta
veriť, alebo je príliš lenivý na to, aby plnil
Božie pokyny, zostane otrokom svojich
zlozvykov. Rovnako platí, že každý, kto je
ochotný učiť sa meniť, môže sa zbaviť
zlozvykov a vytvoriť si dobré návyky. 

Nedokážem si pomôcť! 
Keď zistíš, že dokážeš zmeniť to, čo neprináša
ovocie a spôsobuje ti problémy, diabol ti
určite ponúkne množstvo výhovoriek, aby si
zostal taký, aký si. Možno ti napadne: „Svoje
myšlienky nedokážem zmeniť, veď
prichádzajú bez ohľadu na to, či ich chcem
alebo nie. Jednoducho si nedokážem
pomôcť! Je pravda, že myšlienky prichádzajú
bez pozvania, ale to neznamená, že sme voči
nim bezbranní. Božie slovo učí, že máme
odmietať a vyvracať nesprávne myšlienky
2Kor 10,5. Zbavíš sa ich tak, že sa rozhodneš
myslieť na niečo iné. Slová ti v tomto procese
môžu pomôcť. Ak uveríš diablovmu klamstvu,
že neovládaš svoje myšlienky, nikdy sa
nezmeníš. Prevezmi za ne zodpovednosť a
starostlivo si ich vyberaj, pretože z nich sa
rodia činy.”                        (Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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Mapa

Tento príbeh sa stal koncom októbra v

roku 1944 počas ústupu nacistických vojsk.
Dôstojník veliaci rote amerických vojakov
dostal z veliteľského štábu cez
rádiotelegrafické zariadenie rozkaz obsadiť so
svojou jednotkou malé francúzske mestečko,
ktoré okupovali nacisti. Ale z veliteľského
štábu sa dozvedel aj niečo iné. Francúzski
bojovníci hnutia odporu už týždne riskovali
svoje životy, aby zhromaždili informácie o
pozíciách nemeckých jednotiek v meste.
Tieto informácie potom odovzdali
spojencom.
Francúzske podzemné hnutie poskytlo
Američanom niečo, čo malo cenu zlata –
detailnú mapu mesta, na ktorej boli nielen
názvy väčších ulíc a pamätihodností, ale ktorá
obsahovala aj konkrétne detaily o
nepriateľských obranných pozíciách. Táto
mapa dokonca označovala budovy, kde bývali
nemeckí vojaci, kde mali umiestnené
guľomety a kde mal svoje stanovisko
ostreľovač. Francúzi detailne popísali
obsadenie mesta nemeckými vojakmi.
Dostať takúto informáciu bolo pre kapitána,
ktorý už takmer počítal obete, záchranou. Aj
keď výsledok vojny nezávisel od tejto jednej
bitky, pre neho to znamenalo, že nebude
musieť mnohým rodičom a manželkám
svojich vojakov napísať, že ich milovaný
zahynul v boji.
Pre útokom kapitán nariadil svojim mužom
preštudovať si túto mapu. Aby sa uistil, že sa
s ňou dôkladne zoznámili, dal im test, v
ktorom mali označiť pamätihodnosti a pozície
nepriateľa. Až na malé výnimky dosiahli
všetci výborný výsledok.
Vďaka týmto informáciám obsadili muži celé

mesto s minimálnymi stratami.
Takmer tridsať rokov po tejto vojenskej
operácii sa o udalosti dopočul istý vojenský
bádateľ. Rozhodol sa, že na jej základe urobí
štúdiu a svoj výskumný projekt začal vo
Francúzsku. Zorganizoval skupinu amerických
turistov, ktorým dal niekoľko hodín na to, aby
si dôkladne preštudovali tú istú mapu, ktorú
mali kedysi k dispozícii vojaci. Potom dostali
ten istý test. Môžete hádať, aký bol výsledok
– väčšina turistov úplne zlyhala.
Dôvod, prečo bol medzi týmito dvoma
skupinami taký veľký rozdiel, bol zrejmý.
Motivácia. Vojaci mali vysokú motiváciu
naučiť sa a zapamätať si každý detail – záviseli
od toho ich životy. Naopak, turistom vedomie
toho, že sú súčasťou nejakej výskumnej
štúdie, neposkytovalo dostatočnú motiváciu.
Väčšina z nich nemala čo stratiť – len ak
krátky výlet v prípade, že test nezvládnu.
Vo vojne zraní ľudí meč, v mieri prepych.

Balbus Caecilius

Slepota

Mladá dievčina sa nemala rada, pretože

bola nevidiaca. Nemala rada vlastne každého,
až na svojho priateľa, ktorého veľmi milovala.
Bol jej poruke vždy, keď to potrebovala. Neraz
vyjadrila veľkú túžbu vidieť svet a jeho krásu.
Ak by sa jej raz táto túžba splnila, rada sa vraj
za neho vydá.
Jedného dňa sa stalo, že dievčine ktosi
daroval oči. Videla všetko – aj svojho priateľa.
Tento mladý muž sa jej spýtal: „Keď už vidíš
celý svet, všetku jeho rozmanitosť a nádheru,
vezmeš si ma?“
Dievčina zostala šokovaná, keď zistila, že aj jej
priateľ je nevidiaci. Odmietla sa naňho vydať
a mladý muž so zlomeným srdcom odišiel.
Po nejakom čase jej napísal list, v ktorom
okrem iného stálo: „Dávaj pozor na moje oči,
moja drahá.“ (spracovala Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci
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slovenské lurdy - 

turzovka 2016

Deň štvrtý – utorok 5. júla 2016

“Turzovka – to je to pravé zjavenie, to

budú raz SLOVENSKÉ LURDY“ – Páter PIO v
liste jezuitovi R. Mikušovi.
„O niekoľko rokov budete mať na Slovensku
druhé LURDY, kam budete putovať.“ –
mystička Terézia Neumannová v 20. rokoch
20. storočia biskupovi Karolovi Kašparovi z
Hradca Králové.
„Želám si, aby bol na TURZOVKE postavený
kostol.“ Panna Mária v Litmanovej dňa 17. 2.
1991.
7. Drevený kostol – o tom som už písal
trochu vyššie. Dnes slúži ako Pastoračné
centrum. 
Pomaly sa vraciame späť k penziónu. Ešte
posledné foto pri smerovej tabuli na
Živčákovú a ideme na večeru. Po večeri
odišli chlapci skontrolovať bicykle, ešte
poriadne namasírovať nohy a po spoločnej
modlitbe sa ide spať. Zajtra nás čaká cesta
do Krivej na Orave, do rodiska blahoslavenej
sestry Zdenky.  

Deň štvrtý – utorok 5. júla 2016
Dnes nevyhlasujem budíček. Nie je to
potrebné. Každý vstal a o 7:30 sa
stretávame všetci na raňajkách. Po nich tak
ako vždy. Balenie, nakladanie a na prosbu
pani domácej Zuzka robí za celý cykloklub
ďakovný zápis do knihy hostí. 8:23
odchádzame. Ešte sme sa ani nepohli a
Šimon má na zadnom kolese defekt.
Zvláštne. Včera večer sme kontrolovali
všetky bicykle a boli v poriadku. Šimon
rýchlo vymenil dušu a ideme. Teda chceli
sme. Teraz sa zasa ukázal defekt na
Martinovom bicykli. Zatiaľ to vyzerá fakt
super. Perfektný začiatok cyklotúry.

Konečne o 8:44 vyrážame. Aj napriek
bolestiam v kolene sa Fero postavil na čelo
pelotónu, aby nás bez problémov previedol
cez Žilinu. Von za Žilinou nás čaká dlhá
rovná cesta. Po ľavej strane máme fabriku
na výrobu áut – KIA MOTORS SLOVAKIA.
Priznám sa toľko áut na jednom obrovskom
parkovisku som ešte nevidel. Smerová
tabuľa nám oznamuje, že sme 16 km pred
Terchovou. Pred nami sa vo svojej kráse
vypína pohorie Malá Fatra. Práve tam
ideme. Prvú zastávku máme o 9:23 po
niekoľko kilometrovom stúpaní. Cesta ďalej
vedie pod hrebeňom tohto pohoria. Na
chvíľu sa vydýchať, aby sme nevyšli z tempa
a hneď o dve minúty pokračujeme. Po chvíli
máme malú vynútenú zastávku. Martin
opravuje zadné koleso. My využívame tento
čas na doplnenie vody a 10:50
pokračujeme. 11:40 prichádzame do
Terchovej. Za sebou máme 67 kilometrov s
priemernou rýchlosťou 25,7 km/hod. a s
čistým časom na sedadle 2 hodiny a 36
minút. Na odporúčanie miestnej obyvateľky
ideme na obed do štvorhviezdičkového
hotela GOLDEN, do Terchovskej záhrady,
ktorá patrí k hotelu. Toto bol zatiaľ náš
najväčší omyl. Mysleli sme si, že Terchová
turistami obliehaná, najviac Poliakmi a
Čechmi je na úrovni služieb trochu vyššie,
ale toto nás úplne dorazilo. Polievku nám po
veľkom prosení priniesli na trikrát. Pre
štrnástich – jedna misa, ani nie do polovice
plná. Potom doniesli druhú misu, ale tá
polievka bola samá voda a poriadne
studená. Skoro po polhodine nám konečne
doniesli tretiu misu. Polievka úplne mútna,
cestovinu sme iba lovili, ale na rozdiel od
druhej várky bola aspoň teplá. Po dlhom a
opätovnom prosení nám konečne priniesli
soľ a čierne korenie. 

(Peter Tóth)
pokračovanie v nasledujúcich číslach
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František, odvážny a

láskavý

Františkov otec, pán Marto, hovorí o

Františkovi ako o chlapcovi obdareného
väčšou odvahou ako mávajú deti v jeho veku:
„Nebol ustrašený pre nič za nič. Chodieval
sám v noci do tmy, bez toho aby prejavil
strach alebo čo i len nechuť. Hral sa s
jaštericami, stopoval zajace, líšky a krtkov.“
Jeho mamke sa nepáčilo, že nosil jašterice aj
domov, ale nedal si to vyhovoriť. 
Keď bol 13. augusta spolu s Luciou a
Hyacintou predvedený pred okresného
komisára, kde bol vypočúvaný a podrobený
rôznym skúškam, ktoré ho mali donútiť
prezradiť tajomstvo, prejavil odvahu
prevyšujúcu jeho vek. Lucia hovorí o jeho
postojoch toto: „Vo väzení sa choval skôr
veselo a snažil sa dodať odvahu Hyacinte.
Neskôr, keď vypočúvali Hyacintu, povedal s
nesmiernym pokojom a radosťou: „Keď nás
zabijú, ako hovoria, tak už čoskoro budeme v
nebi. Aké je to krásne.“ A po chvíľke ticha
povedal: „Boh chce, aby ani Hyacinta nemala
strach. Pomodlím sa za ňu.“ 
František bol aj veľmi úprimný a otvorený vo
svojich slovách. Nedokázal niečo predstierať
a klamať. Aj preto mu otec už od prvej chvíle
uveril, že videl Pannu Máriu. Deti sa vtedy
totiž dohodli, že nikomu neprezradia, že sa
im zjavila Panna Mária. Ale Hyacinta sa
preriekla a všetko doma povedala. Keď sa
pýtali Františka ako to bolo, ocitol sa ako
medzi dvoma mlynskými kameňmi. Ale ako
aj neskôr spomínal, vedel, že nemohol
klamať, a preto povedal pravdu. A rodičia a aj

blízki ľudia z jeho okolia vedeli, že neklame.
Bol aj veľmi láskavej povahy. Keď pri hrách a
zábavách niekto porušil pravidlá, povedal
len: „Myslíš, že si vyhral ty? Dobre. Mne na
tom nezáleží.“ Preto je aj pravda, že hoci sa
rád a veľmi živo zapájal do hier, málokto sa s
ním chcel hrať, lebo takmer vždy prehrával
alebo nechal vyhrať druhého.
František rád pomáhal a nečakal, že mu
niekto poďakuje. Stačilo mu uspokojenie z
toho, že pomohol. Lucia spomína ako raz na
pastvine uvideli starenku, ktorej sa
rozutekalo stádo. Keď ju uvideli celú
utrápenú, František bol prvý, kto jej bežal
pomôcť. Pomáhal jej doviesť stádo na pastvu
a zháňal zvieratá, ktoré sa oddelili. 
Je dobre známe, že František mal dušu
umelca. Rád hrával na píšťalke, ktorú so
sebou stále nosil. Priatelil sa s vtáčikmi a
dobre napodobňoval ich cvrlikanie. Nepáčilo
sa mu, keď ich jeho priatelia chytali. Vo
fatimskej kronike je zachytený tento príbeh:
„František mal veľmi rád vtáčiky a nezniesol,
keď niekto ničil ich hniezda. Mrvil im kus
chleba, ktorý si nosil na desiatu. Potom sa
vzdialil a volal na nich akoby mu rozumeli a
nedovolil, aby sa k nim niekto priblížil a
vyplašil ich. Jedného dňa stretol chlapcov,
ktorý držali v rukách vtáčika, ktorého chytili.
Františkovi to bolo veľmi ľúto, a tak sľúbil
chlapcom dva dvadsiatniky, keď ho nechajú
letieť. Mal neopísateľnú radosť, keď takto
pomohol oslobodiť „väzňa“.
Okúzlene sa zastavoval, aby obdivoval
nádheru kvetov, ktoré nachádzal pozdĺž
cesty. Pripomínal sv. Františka z Assisi.
Dokázal tak kontemplovať krásu, ktorou Pán
plnými rukami obdaril túto zem. Snáď sa v
ňom takto prejavil jeho dar múdrosti, ktorý
ho viedol k tomu, aby sa približoval k Bohu
skrze krásu stvorenia.

(Jana Jenčová)
Zdroj: Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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Povinné zatváranie obchodov v nedeľu žiada po Cirkvi
už aj zväz obchodu

Bratislava 21. novembra (TK KBS) Zväz obchodu a cestovného

ruchu SR (ZOCR SR) považuje za potrebné upraviť legislatívu
týkajúcu sa otváracích hodín v maloobchodných a

veľkoobchodných prevádzkach. Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré poskytol, väčšina členských
štátov EÚ už prijala a dlhodobo v praxi uplatňuje zákonné obmedzenia nedeľného predaja a
predaja počas dní pracovného pokoja. Výnimky sa podľa zväzu týkajú zväčša menších
obchodov s čerstvými potravinami alebo obchodných prevádzok na letiskách, staniciach,
nemocniciach a benzínových čerpadlách, prípadne v turistických oblastiach.
Zväz stanoviskom rešpektuje celoeurópske snahy vytvoriť plnohodnotný deň oddychu s
pozitívnymi účinkami pre regeneráciu pracovnej sily a zabezpečenia dostatočného spoločne
stráveného času v rodinách. Zhodne s podobnými názormi mnohých ďalších organizácií
vrátane odborov zastáva názor, že podobný model by bolo vhodné uplatniť čím skôr aj na
Slovensku. Slovenská republika má totiž v rámci Európskej únie rekordný počet štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja, okrem samotných sobôt a nedieľ. 
Kým členské štáty EÚ majú priemerne 12 takýchto sviatkov, Slovensko ich má spolu 15 – päť
štátnych sviatkov a 10 dní pracovného pokoja. Nemecko má deväť a Veľká Británia len sedem
dní pracovného pokoja. Naši susedia v regióne, Česko, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko ich majú
zhodne po 13. Vysoký počet voľných dní stoja naše národné hospodárstvo desiatky miliónov
eur. „Znížením počtu dní pracovného pokoja alebo ich vhodnejšou distribúciou - napr.
presunom voľných dní pripadajúcich na stred týždňa na pondelky alebo piatky - podobne ako
v USA - by sa zabezpečil vyšší rast slovenského HDP, šetrilo by sa energiou a nákladmi
podnikateľov,“ uviedol prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR Pavol Konštiak
(Krátené )    (spracovala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Iz 2, 1-5
Žalm: Ž 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9
Ant.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.
2. čítanie: Rim 13, 11-14a
Evanjelium: Mt 24, 37-44

Krátke zamyslenie na evanjelium: Evanjelium odkrylo
nie príliš čítaný text. Ježiš v ňom hovorí o konci vekov.
Pripomína základné učenie viery: existuje okamih,
ktorý pozná iba Boh, v ktorom všetka súčasná realita skončí. Človek nebude žiť na zemi
donekonečna. Boh sa túži stretnúť s každým, kto sa v živote postaví za dobro a Božie
hodnoty. Dnešná perikopa evanjelia nie je farebným scenárom zo sci-fi filmu. Základná
otázka znie, čo Pán chcel týmto textom povedať? Nešlo mu o vytvorenie atmosféry strachu,
ale o pripravenosť našich sŕdc. Sv. Pavol to výstižne označuje ako “obliecť sa do Krista”.
Takto pripravený sa nikto nemusí báť, je totiž vybavený na stretnutie sa s Bohom a tento
okamih bude najsilnejším momentom života každého človeka!
Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň



vv čAsEčAsE odod 28.11.2016 28.11.2016 dodo 04.12.201604.12.2016

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 04.12. - 10.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Terézia demčáková.  
Nácvik detského zboru: Na budúcu sobotu 03.12. bude nácvik detského zboru spojený so

stretkom klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
sv. spoveď: Čaká nás prvopiatkový týždeň a tak bude opäť možnosť sv. spovede každý deň od

pondelka do piatku 1,5 hod. pred večernými sv. omšami, čiže od 1330. Pri ranných sv. omšiach
podľa potreby.

sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 900. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 
Úcta k bl. sr. Zdenke: Keďže 30. v mesiaci vychádza teraz na sviatok sv. Ondreja, patróna našej
arcidiecézy a zároveň na stredu, kedy je detská sv. omša, tak spomienka na bl. sr. Zdenku bude
vo štvrtok pri večernej sv. omši. 
výročie smrti nášho kaplána Martina: V nedeľu 4.12. bude výročie smrti nášho kaplána
Martina - už 9. výročie. Čas letí. Chcem vás opäť pozvať na cintorín do Hencoviec na budúcu

nedeľu. Odchádzali by sme od nového kostola o 1430. Zhruba o 1445 by sme boli pri jeho
hrobe, dali by sme si modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu za neho. Kto z vás chce ísť,
stačí tu byť a dať dobrovoľný príspevok za autobus tam a späť. Zároveň výmena ružencových
tajomstiev bude v pondelok po sv. omši o týždeň.
Adventná sms: Začíname adventné obdobie a tak vám opäť ponúkam možnosť tzv. adventnej
sms. Teraz to trošku zjednoduším s tým nahlasovaním. Všetkým, ktorí doteraz odoberali,
pošlem sms automaticky a stačí sa ozvať, že nemáte záujem a už ďalšiu nepošlem. Z ostatných
kto má záujem, buďte takí dobrí mi poslať sms na moje mobilné číslo, ktoré môžete nájsť tak
v časopise ako aj na internete. No a začíname oddnes. 
deň otvorených dverí: Cirkevné gymnázium vo Vranove pozýva všetkých deviatakov na deň

otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 5.12. (pondelok) od 800. Čaká vás kopu prezentácií
školy, aktivít a projektov. Viac informácií je na plagáte na nástenke.
Zbierka na charitu: Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
Rozpis lektorov:
2. adventná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Grominova, 10.00 hod. - rod. Musákova, 18.30 hod. -
rod. Nutárova. 
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PPoNdElokoNdElok 28.11.201628.11.2016 sv. omša: 1800 (k) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

uu ToRokToRok 29.11.201629.11.2016 sv. omša: 630 (k) 

ss TREdATREdA 30.11.201630.11.2016
Sv. Ondreja, apoštola (sviatok) 

sv. omša: 800 (k) kostol JaA 

sv. omša: 1800 (k) detská 

ŠŠ TvRTokTvRTok 01.12.201601.12.2016
Úcta k bl. sr. Zdenke 

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

sv. omša: 1800 (k+T) úcta k bl. 
sr. Zdenke

PP iATokiATok 02.12.201602.12.2016
1. piatok k úcte BSJ 

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1800 (k) mládežnícká 

ss oboTAoboTA 03.12.201603.12.2016
Sv. Františka Xaverského, kňaza
(spomienka) 

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1800 (k) 

NN EdEľAEdEľA 04.12.201604.12.2016

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 (k) 

sv. omša: 1000 (k)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (T) kostol JaA 

liTuRGiCkýliTuRGiCký PRoGRAMPRoGRAM odod 28.11.2016 28.11.2016 dodo 04.12.201604.12.2016

„Hlas svedomia by bol najlepším poradcom, keby sme mu stále nenašepkávali, čo má
povedať.” (Jean Anouilh)


