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List od milujúceho Otca

Panna Mária sa nás vždy snaží viesť k

Ježišovi - k Bohu. Inak tomu nebolo ani vo
Fatime a tak teraz vám ponúkam list od nášho
Otca, ktorý je poskladaný na základe viet vo
Sv. Písme, ktoré je Božím slovom. 

Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem
úplne všetko… Ž 139,1 Viem o tom, kedy si
sadáš a kedy vstávaš… Ž 139,2 Dobre poznám
všetky tvoje cesty… Ž 139,3 Stvoril som ťa na
svoj obraz… Gn 1,27 Vo mne žiješ, hýbeš sa,
proste si… Sk 17,27-28 Pretože si mojim
potomkom… Sk 17,28 Poznal som ťa skôr, než
si bol počatý… Jer 1,4-5 Tvoj život nie je omyl,
pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej
knihe… Ž 139,15-16 Ustanovil som presný deň
tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť… Sk
17,26 Utkal som ťa v lone tvojej matky… Ž
139,13 Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale
som dokonalým vyjadrením lásky… 1 Jn 4,16
Túžim ťa zahrnúť svojou láskou… 1 Jn 3,1
Jednoducho preto, že si mojim dieťaťom a Ja
tvojim Otcom… 1 Jn 3,1 Ponúkam ti viac, než
by ti kedy mohol ponúknuť tvoj pozemský
otec… Mt 7, 1 Lebo Ja som dokonalý Otec…
Mt 5, 48 Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam
Ja… Jak 1,7 Som ten, ktorý sa o teba vždy
postará a naplní všetky tvoje potreby… Mt
6,31-33 Nikdy ti neprestanem preukazovať
dobro… Jer 32, 40 Pretože si mojim
drahocenným vlastníctvom… Ex 19,5 Chcem ti

ukázať mocné a úžasné veci… Jer 33,3 Keď ma
budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma… Dt 4,
29 Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom
túži tvoje srdce… Ž 37,4 Môžem pre teba
urobiť omnoho viac, než si dokážeš
predstaviť… Ef 3,20 Som tiež Otcom, ktorý ťa
poteší v každom tvojom trápení… 2 Kor 1,3-4
Tak ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si
ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu… Iz 40,11
Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí…
Zjv 21,3-4 A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou
si trpel na tejto zemi… Zjv 21,3-4 Som tvoj
Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna
Ježiša… Jn 17,23 On je dokonalým vyjadrením
mojej existencie… Hebr 1,3 Prišiel, aby ti
dokázal, že Ja som s tebou, nie proti tebe…
Rim 8,31 Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch
zmieril… 2 Kor 5,18-19 Jeho smrť bola tým
najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe… 1 Jn
4,10 Vzdal som sa všetkého, čo som miloval,
aby som mohol získať tvoju lásku… Rim 8,31-
32 Keď príjmeš dar – môjho Syna Ježiša –
získaš mňa… 1 Jn 2,23 Vráť sa domov a Ja
prichystám tú najväčšiu oslavu, akú kedy nebo
videlo… Lk 15,7 Vždy som bol tvojim Otcom a
ním aj ostanem… Ef 3,14-15 Moja otázka znie:
…Chceš byť mojim dieťaťom? Jn 1,12-13
Čakám na teba… Lk 15,11-24
S láskou tvoj Otec, Všemohúci Boh

(dodala: sr. Samuela Sarnecká, upravil: Marek
Kunder)
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Ako sa rozhodovať

Na začiatku nám možno pomôže niekoľko

praktických rád: 

1. Napíšme si zoznam možností
Koľkými cestami sa môžeme vybrať? Ak
máme potrebu zmeniť zamestnanie, aké iné
pracovné miesta sa nám núkajú? Chceme sa
zamestnať v úplne odlišnej oblasti, alebo
pokračovať v tom, v čom máme skúsenosti?
Možno stojíme pred rozhodnutím, ako využiť
deň voľna. Aké máme možnosti? Chceme
dokončiť neukončenú úlohu, alebo ísť
nakupovať a potom sa s niekým naobedovať?
Môžeme navštíviť rodičov, ktorých sme
dávno nevideli, alebo celý deň preležať pred
televízorom. Čo bude najlepšie? Rozhodnúť
sa musíme sami. Nakupovanie a spoločný
obed môžu byť príjemné, ale keď dokončíme
načatú prácu, uspokojí nás to dlhodobejšie.
Ak múdro spravujeme svoj čas, možno cestou
k rodičom stihneme aj nakúpiť alebo niečo
dôležité vybaviť. Vylihovanie na gauči nie je
dobrou voľbou, pretože nakoniec budeme
unavení a nezbavíme sa toho pocitu, že sme
celý deň premárnili. Ak si chceme niečo
kúpiť, máme dve možnosti: kúpiť si to alebo
ušetriť peniaze. Ktorá z nich bude lepšia z
dlhodobého hľadiska? Pri rozhodovaní je
užitočné klásť si otázku: „Aké máme
možnosti? Z čoho si môžeme vybrať? 

2. Zvážme možné dôsledky
Každá možnosť so sebou nesie možné
dôsledky. Pozitívne alebo negatívne. Urobme
si zoznam kladov a záporov a pomôže nám to
rozhodnúť sa. Je nerozumné rozhodnúť sa
bez toho, aby sme dopredu zvážili možné
dôsledky. Ak sa naše rozhodnutie týka
záväzku, ktorý si bude vyžadovať čas a
energiu – najmä ak ide o dlhodobú záležitosť
– všetko si dôkladne premyslime. Koľko času
nám činnosť zaberie? Môžeme sa jej venovať
bez toho, aby nás nadmerne zaťažila?
Budeme musieť pre danú činnosť zo svojho
programu vypustiť niečo iné? Ovplyvní to
našu rodinu? Chystáme sa súhlasiť s niečím,
čo sami nechceme ale iní to od nás žiadajú?
Ak sa rozhodneme ísť do toho, budeme sa
potom sťažovať, že to musíme robiť? Vždy sa
zamyslime nad dôsledkom každého
rozhodnutia, ináč mnohé z nich oľutujeme.

3. Počítajme s Bohom
Autor knihy Prísloví učí, aby sme vo všetkom
hľadali Pána. Prosme ho o vedenie pri
každom svojom rozhodovaní a nestrácajme
ho zo zreteľa ani vtedy, keď sme si už istí, čo
máme robiť. Tak budeme vedieť, že súhlasí s
našimi rozhodnutiami. Máme pri tom pokoj?
Je to múdre? Sú naše motívy správne?
Prosme Pána, aby nám ukázal, čo všetko ešte
potrebujeme zvážiť. Vyhnime sa tomu, že si
najprv vytvoríme plán a až potom prosíme
Boha, aby ho požehnal. Modliť sa treba skôr,
než začneme plánovať. Ak skutočne túžime
vo všetkom plniť Božiu vôľu, on si nájde
spôsob, ako nám ukázať, či konáme správne
alebo nie. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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Hendikep

Keď budeš v blízkej budúcnosti v pokušení

sťažovať sa na svoj život, spomeň si na Annu
Rindfleischovú. Možno ti pomôže dívať sa
na život z celkom inej perspektívy.
Keď sa Anna narodila, jej rodičia boli
šokovaní. Sociálna pracovníčka a príbuzní
ich presviedčali, že dieťa sa nedožije ôsmich
rokov. Bude vraj lepšie, keď ho hneď od
začiatku zveria do ústavnej starostlivosti.
Rodičia váhali, ale napokon súhlasili.
Annu však nemohli vymazať zo svojej mysle.
Stále im veľmi chýbala. Návštevy v ústave
neboli jednoduché, napriek tomu za ňou
chodili často. Počas jednej návštevy sa
Annin päťročný brat najprv pozrel na svoju
sestru, potom na rodičov a vy hlásil: „Annu
si vezmeme domov!“ A naozaj to urobili. Od
toho dňa začala prežívať normálne detstvo.
Anna je telesne postihnutá. Narodila sa bez
rúk a nôh. Výborne jej to však myslí a má
mimoriadny zmysel pre humor! V priebehu
niekoľkých mesiacov jej otec skonštruoval
akési nízke sedadielko, aby mohla sedieť
vzpriamene. Aj v troch rokoch bola stále
veľmi malá. Jej mama Jean ju obliekala do
roztomilého vaku. Okoloidúci hľadeli na
milú tváričku a prihovárali sa jej ako
malému bábätku. „Mali ste vidieť, akí boli
zaskočení, keď som sa začala s nimi
rozprávať!“ smeje sa teraz Anna.
Ako všetky deti, aj Anna sa veľmi rada
kúpala. Otec jej vyrobil špeciálne kúpacie
koleso. „Bratia ma zdvihli a doslova  hodili
do bazéna,“ spomína Anna. „Ľudia boli
šokovaní a zmätení. Mysleli si, že mi robia
zle. Ale keď som sa vynorila, kričala som:
Ešte raz!“

Malá Anna sa rada váľala po podlahe. Keď
sa prikotúľala k otcovi, zubami mu
rozväzovala šnúrky na topánkach. Otec
nikdy neprotestoval, len ju upozornil: „Ak
mi ideš rozviazať šnúrky, musíš sa naučiť mi
ich aj zaviazať.“ A naučila sa. Zdá sa, že
nebolo vecí, ktoré nedokázala urobiť.
Neskôr Anna začala chodiť do školy pre
postihnuté deti. Učila sa tak dobre, že ju
napokon zapísali na University of
Wisconsin-Milwaukee. Učitelia žasli nad jej
snahou byť úplne nezávislá. Odmietala
pomoc s písaním poznámok a trvala na tom,
že písomky bude písať sama. Jeden z
profesorov spomína: „Anna bola
mimoriadne nadané a schopné dieťa.
Nežiadala dokonca nijaké zvláštne
ubytovanie.”
Tento príbeh sa objavil v tlači po tom, čo
Anna navštívila Biely dom a stretla sa s
prezidentom Bushom. Dnes pracuje v
textilnej továrni v Brown Deer pri
počítačoch. Život jej dal do vienka šikovnosť
a zručnosť, ktoré naplno využíva vo svojej
práci. Paličkou, ktorú drží v ústach,
zaznamenáva dennú výrobu. Za minútu
napíše do počítača 42 slov – čo je asi tak
rýchlo, ako dokáže pracovať jej starý
počítač. Svojou paličkou vyberie zo zásuvky
zmluvu, zubami poukladá stránky a bradou
buchne do zošívačky. Keď zazvoní telefón,
zdvihne ho ústami a rýchlym obratným
pohybom si ho nasadí medzi ucho a
rameno.
Tento vzácny človek ukazuje svetu, že aj
vážne postihnutý človek – keď dostane
šancu a je vytrvalý – môže žiť radostný a
zmysluplný život a stať sa veľkým prínosom
pre spoločnosť.
Život si nemožno vybrať, ale je možné z
neho niečo urobiť. Peter Lippert

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci
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slovenské lurdy - 

turzovka 2016

Deň siedmy – piatok 8. júla 2016

15:40 prichádzame na zmrzlinu do

Hanušoviec nad Topľou. Už sme prešli 102,4
km s priemernou rýchlosťou 24,5 km/hod. a
s čistým časom na sedadle 4 hodiny a 11
minút. Je 16:00,  dopĺňame vodu a domov
už ideme bez jedinej zastávky. Pri
benzínovej pumpe Slovnaft nás dievčatá
vítajú nezvyčajným spôsobom. Veľkým
krikom, mávaním slovenskými vlajkami a
pivovou sprchou. Voniame všetci ako keby
sme práve vyšli z krčmy. Nevadí. Veď sme už
doma. Za trúbenia sprievodného vozidla
prichádzame vo formácii autobus pred náš
farský kostol Fatimskej Panny Márie, kde
nás už čakajú rodinní príslušníci a
fanúšikovia nášho cykloklubu. Čas príchodu
16:54. Dnes sme prešli 124,7 km s
priemernou rýchlosťou 24,7 km/hod. a
čistým časom na bicykli 5 hodín a 2 minúty.
Aj napriek tomu, že ideme skoro stále dole
kopcom sme nastúpali 1271 metrov a
prekonali sme nadmorskú výšku 760
metrov. Ešte spoločné foto. Lúčime sa.
Ďakujeme si navzájom za prežité chvíle a už
si nás naši príbuzní rozoberajú. Ako tovar z
pultu. 

Záverečná bilancia
Rozchádzame sa ale s dobrým pocitom.
Táto cyklotúra nás znova posunula o niečo
vyššie a bližšie. O niečo vyššie, čo sa týka
uvedomelosti a zodpovednosti jeden za
druhého a bližšie, bližšie k Bohu. K Bohu
Stvoriteľovi, ktorý všetko úžasne stvoril a
daroval to nám ľuďom. Je už len na nás ako

si tento dar budeme chrániť. Bližšie k Bohu,
ktorý nás celou cestou sprevádzal a
ochraňoval. Boli sme spolu 7 dní. Z toho 6
na bicykli a jeden deň na Živčákovej hore v
Turzovke. Spolu sme prešli 714,6 km s
priemernou rýchlosťou 23,05 km/hod. a na
bicykli sme strávili 30 hodín a 17 minút.
Zažili sme zimu, dážď, vietor, ochladenie s
teplotou 11°C, ale aj slniečko vysoko nad
nami a skoro 40°C. 

Chcem poďakovať všetkým sponzorom, bez
ktorých by nebolo možné túto cyklotúru
uskutočniť: UNIPLAST MH Vranov nad
Topľou – Ing. Miroslav Hrubovský; SEZ a.s.
Krompachy; PROCONT s.r.o. Prešov; BANIK
A SYN s.r.o. Vranov nad Topľou – Ing.
František Baník; PARAMOGUL s.r.o. Vranov
nad Topľou  - Ing. Milan Tkáč; UNIKOL spol.
s.r.o. Vranov nad Topľou – Martin Kolesár;
DUOTEX, s.r.o. Vranov nad Topľou – Ing.
Jozef Macko; MP DUAL, s.r.o. Vranov nad
Topľou – Marek Petro a pán Ing. Michal
Mudrák. Ďakujem všetkým, ktorí nás
sprevádzali modlitbami a obetami. Tie nás
posilňovali a ochraňovali na cestách. Chcem
poďakovať otcovi Marekovi za naše
duchovné vedenie a obetu, ktorú pre nás
urobil. A nakoniec moje ďakujem patrí
našim dvom dámam, ktoré sa o nás celou
cestou starali, aby nám nič nechýbalo. Kŕmili
nás, napájali ako vlastné deti. 

Cyklotúry sa zúčastnili o. Marek, Mišo
Jenčo, Marek a Šimon Kuruc, Janík a Jakub
Hrubovský, Rado Bača, Paľo Fincický, Fero
Baník, Peter Tóth, Martin Stahorský
(Čaklov), Marek Venceľ (Hencovce) a v
sprievodnom vozidle naše dve dámy Zuzka
Hrubovská a Aďka Hricová. 
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1. čítanie: Iz 49, 3. 5-6
Žalm: Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Ant.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
2. čítanie: 1 Kor 1, 1-3
Evanjelium: Jn 1, 29-34

Krátke zamyslenie na evanjelium: Ježiš prichádza ako
záchranca, mesiáš, na ktorého židia čakajú dlhé
stáročia. Ale dosah Ježišovej misie bude presahovať hranice Izraela. 1. čítanie hovorí o
“svetle” národov. Ježiš nie je zdatný politik alebo revolucionár, nešíri žiadnu novú ideológiu.
Jeho kľúčovým prínosom je vlastný dar života. Preto sa v liste Hebrejom cituje dnešný žalm
s prekladom: “Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo.” (Hebr 10,5). Na svojom tele
ukazuje mieru lásky Boha k svojmu ľudu. A ide ešte ďalej. Skrze obetu samého seba dáva
život svojmu ľudu. Preto ho Ján nazýva: obetný “Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta”.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

A ešte ... Slovo na záver
Cyklotúra nie je o tom, že chceme sebe
alebo iným niečo dokázať. Cyklotúra je o
obeti. Jednak pre tých, ktorí ostávajú doma
a sprevádzajú nás svojimi modlitbami. Pre
nás, ktorí ideme na cyklopúť zasa nesieme
vaše prosby a poďakovania na rôzne
pútnické miesta. 

Cyklotúra je aj o tom, aby sme spoznali
oveľa lepšie krásu našej krajiny a aj tak
prostredníctvom slova, vám ju aspoň trocha
priblížili. Prešli sme regiónmi Horný
Zemplín, Šariš, Zamagurie, časť južného
Poľska (Zakopané a okolie), Horná Orava,
Kysuce, Horné Považie, Dolná Orava, Liptov,
Tatry, Spiš, Šariš a znovu domov na Horný
Zemplín.

Slovensko je úžasná krajina. Je nádherná a
rôznorodá. Máme roviny, máme kopce,
hory, údolia, rieky, potoky, vodopády. Už
nám chýba iba človek. Človek, ktorý nebude
pozerať na seba, ale v prvom rade na iných.

Aby naši ľudia nechodili do iných krajín so
slovami – tam je to lacnejšie, služby sa s
našimi nedajú porovnať a kvalitou sú oveľa
lepšie, ale aby naši ľudia dovolenkovali aj u
nás doma za také isté ceny a s takými istými
službami ako v zahraničí. To by som nášmu
rodnému Slovensku prial. Vtedy by si každý
s hrdosťou mohol povedať – ja som Slovák a
som na to hrdý. A garantujem vám, že by k
nám chodilo oveľa viac zahraničných
turistov ako teraz.

Nech Boh žehná našu farnosť!
Peter Tóth

P.S.: Na žiadosť rehoľných otcov, ktorí sa
starajú o pútnické miesto na Živčákovej
hore – Turzovka, som priniesol niekoľko
poštových poukážok na ich podporu a na to,
aby mohli pokračovať vo výstavbe. Všetkým
Vám už vopred vyslovujem úprimné Pán
Boh zaplať za každý Váš milodar a modlitbu
pre nich.
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Pozvánka na charitatívny hokejový zápas
kňazov zo Spiša a z Košíc

Ružomberok 8. januára (TK KBS) Všetci

fanúšikovia sú pozvaní v sobotu 21. januára
2017 o 12:30 na hokejový charitatívny zápas
kňazov Spišskej a Košickej diecézy, ktorý sa
odohrá na Zimnom štadióne v Ružomberku.
Zápas sa uskutoční pod záštitou spišského
diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.
Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude
venovaný osobám s autizmom SPOSA v
Ružomberku (Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom). Pre tých, ktorí sa nemôžu
zúčastniť, bude zápas prenášaný naživo
prostredníctvom TV LUX.

Slovensko sa rozlúčilo s akademickým
maliarom Ladislavom Záborským

Bratislava 9. januára (TK KBS) Slovensko

sa v piatok 6. januára 2017 rozlúčilo s
akademickým maliarom Ladislavom
Záborským. Svätá omša spojená s
pohrebnými obradmi sa konala vo Farskom
kostole sv. Martina v Martine. 
Ladislav Záborský sa narodil 22. januára
1921 v Tisovci. Vysokoškolské vzdelanie
získal na oddelení kreslenia a maľovania na
Slovenskej vysokej škole technickej v
Bratislave. Súčasne navštevoval filozofickú
fakultu (odbory pedagogika, psychológia a
dejiny umenia) a prírodovedeckú fakultu v
Bratislave. V roku 1953 bol za svoje
náboženské postoje odsúdený na sedem
rokov väzenia a k strate majetku a
občianskych práv. Ladislav Záborský vytvoril
okrem obrazov aj farebné a leptané vitráže
pre 25 kostolov na Slovensku. Je tiež
autorom 21 krížových ciest v rôznych

technikách. Zomrel 31. decembra 2016 v
Martine.

Teologická fakulta v Košiciach KU pozýva
na Deň otvorených dverí

Košice 8. januára (TK KBS) Teologická

fakulta (TF) v Košiciach Katolíckej univerzity
v Ružomberku pozýva na „Deň otvorených
dverí“, ktorý sa uskutoční v jej priestoroch 7.
februára 2017. Od 10:00 do 12:00 h bude
pre všetkých záujemcov pripravená
prehliadka priestorov fakulty spojená s
prezentáciou študijných programov a
rôznych aktivít v átriu TF.
Teologická fakulta v Košiciach bude v
akademickom roku 2017/2018 bude
poskytovať vzdelávanie: 1. v bakalárskych
študijných programoch (sociálna práca,
sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo
predmetu náboženská výchova, učiteľstvo
náboženskej výchovy v kombinácií,
učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo
etickej výchovy v kombinácií); v
magisterských študijných programoch
(katolícka teológia, sociálna práca, sociálna
filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo
predmetu náboženská výchova, učiteľstvo
náboženskej výchovy v kombinácií,
učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo
etickej výchovy v kombinácií). Záujemcovia
sa musia prihlásiť do 30. apríla 2017. Je
potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku
na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk.
Prijímacie konanie sa uskutoční 19. júna
2017 (bakalárske študijné programy a
katolícka teológia) a 21. júna 2017
(magisterské študijné programy). Uchádzači,
ktorí sa chcú stať kňazmi podávajú aj žiadosť
o prijatie do kňazského seminára,
informoval Dekanát TF. 

(dodala Anna Sabolová ml.)



vv čASEčASE oDoD 16.01.2017 16.01.2017 DoDo 22.01.201722.01.2017
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 22.1. -28.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Kriváková.  

Nácvik detského zboru: Nácvik detského speváckeho zboru na budúcu sobotu 21.1. o 1330

v pastoračnom centre nebude z dôvodu neprítomnosti vedúcich zboru.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18.-25. januára je týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. Pripojíme sa aj my k tomuto týždňu, okrem úmyslov k modlitbám napr. sv. ruženca
alebo iným aj tým, že od stredy 18.1. si pred každou sv. omšou preberieme jedno biblické
zamyslenie a modlitbu práve v rámci tohto týždňa. Bude to vždy 5 minút pred každou sv.
omšou pod vedením kňaza. 

Zbierka na dostavbu nášho nového kostola a past. centra: Dnes je 3. nedeľa v mesiaci a
preto je klasicky zbierka na dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra. Pán Boh
zaplať za všetky vaše milodary. 

Zbierka na pomoc kresťanom po zemetrasení: Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc
kresťanom po zemetrasení v Taliansku, ktoré bolo 30. októbra 2016. Zvlášť by išli peniažky na
obnovu zničených kostolov v diecéze, kde sú naši slovenskí kňazi. Celú sprievodnú správu
tejto zbierky si môžete prečítať na nástenke. Už vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Ročná finančná správa: Na budúcu nedeľu vás oboznámime s výročnou finančnou správou za
minulý rok, ako sa nám darilo v príjmoch a výdavkoch. 

Predmanželské ohlášky:
Ondrej Štefan, syn Jána a Márie rod. Fialkovičovej z Čemerného a Lucia Mitrengová, dcéra
Františka a Hany rod. Řízkovej z Čadce = 1.,2. a zároveň 3.x. 
Rozpis lektorov:
3. nedeľa v cezročnom období:  8.00 hod. - rod. Ľ. Gazdu, 10.00 hod. - p. Fincický - p.
Majerčin, 18.30 hod. - rod. Hudákova. 

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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PPoNDELoKoNDELoK 16.01.201716.01.2017 Sv. omša: 1800 (T)

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU ToRoKToRoK 17.01.201717.01.2017
Sv. Antona, opáta (spomienka) 

Sv. omša: 630 (T) 

SS TREDATREDA 18.01.201718.01.2017 Sv. omša: 1800 (T) 

ŠŠ TvRToKTvRToK 19.01.201719.01.2017 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T) 

PP iAToKiAToK 20.01.201720.01.2017 Sv. omša: 1800 (T) 

SS oboTAoboTA 21.01.201721.01.2017
Sv. Agnesy, panny a mučenice
(spomienka)

Sv. omša: 1800 (T) 

NN EDEĽAEDEĽA 22.01.201722.01.2017

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

LiTURGicKýLiTURGicKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 16.01.2017 16.01.2017 DoDo 22.01.201722.01.2017

“Všetko konám skrze Máriu Nepoškvrnenú. Bez nej nik nemôže a nebude môct žiť bez
hriechu a byť naplnený milosťou!” (Sv. Maximilián Kolbe)


