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Ako prežiť radostný život?

Natrafil som na portáli cestaplus.sk na 6

odporúčaní od svätého Jána Bosca, ako prežiť
radostný život. Príjemne ma to prekvapilo,
keďže som netušil, že niečo také sv. Don
Bosco povedal. Ako zisťujem, je to veľmi
praktické a trefné a tým pádom aj možné čo
najviac zaradiť do svojho života. Máme iba
jeden život a prečo by sme ho mali prežiť v
smútku, keď nemusíme… :)
Takže tu sú jeho odporúčania:
1. Žiť pre samotného Boha
Odovzdajte Bohu najväčšiu možnú slávu a
vážte si ho celou svojou dušou. Ak máte na
svedomí hriech, odstráňte ho čo najrýchlejšie
pomocou dobrej spovede.

2. Byť služobníkom
Nikdy nikoho neurazte. Predovšetkým
ochotne slúžte ostatným. Buďte k sebe
náročnejší, než na ostatných.

3. Byť opatrný vo svojich vzťahoch
Nedôverujte tým, ktorí nemajú vieru v Boha
a ktorí nerešpektujú jeho prikázania. Tí, ktorí
nemajú nijaké zábrany v urážaní Boha a ktorí
mu neodovzdávajú to, čo by mali, budú mať
oveľa menej zábran urážať vás, dokonca vás
zradiť, keď je to pre nich výhodné.

4. Míňať opatrne
Ak nechcete skončiť v troskách, nikdy

nemíňajte viac, ako zarobíte. Mali by ste to
mať na pamäti a vždy presne zmerať svoje
skutočné možnosti.

5. Byť pokorný
Buďte pokorní. Hovorte málo o sebe a nikdy
sa pred nikým nechváľte. Ten, kto sa chváli, aj
keby mal skutočné kvality, riskuje, že stratí
dobrú mienku druhých. Ten, kto hľadá iba
chválu a pocty, má určite prázdnu hlavu, do
ktorej prúdi iba vietor... Nebude mať pokoj
na duši a bude nespoľahlivý vo svojich
sľuboch.

6. Niesť svoj kríž
Neste si svoj kríž na chrbte a prijmite ho tak,
ako príde, malý alebo veľký, či od priateľov
alebo nepriateľov, z akéhokoľvek dreva.
Najšťastnejší je ten, ktorý vediac, že je
odsúdený niesť kríž po celý život, dobrovoľne
a nerezignovane prijíma ten, ktorý mu Boh
pošle.  Neviem, čo na to hovoríte vy, ale ja
som sám seba trošku konfrontoval s tým, čo
tu čítam a uvedomil som si, že som bol
častokrát smutný práve preto, lebo som sa
niektorú z týchto rád nesnažil napĺňať a
vybral som sa svojou cestou. Je určite
dôležité k tomu dodať aj to, že radostný život
nie je vtedy, keď na všelijakých zábavných
akciách a aktivitách vďaka možno alkoholu,
marihuane sa veľa smejem… ale radostný
život je vtedy, keď nemám smútok v duši, keď
sa moja duša smeje, keď mám pokoj vo
vnútri.                   (spracoval: Marek Kunder)
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PREČO NEODPÚŠŤAME

Žiarlivosť je častým dôvodom, prečo

neodpúšťame. Keď je niekto bohatší než
môžeme byť my, povieme si, že v podstate
nemá nárok na naše odpustenie. 
Strach je ďalšou výraznou príčinou
neodpustenia. Keď niekomu odpustíš, stávaš
sa zraniteľným. Možno druhému neodpustíš
preto, že si sa už predtým popálil  a nechceš
byť znovu zranený. Tu je dôležité mať zdravé
sebavedomie. Ak nevidíš seba tak, ako ťa vidí
Boh – nič viac a nič menej – nebudeš ochotný
odhaliť sa. Ale keď druhému ponúkneš
uzdravenia vzťahu, konáš v Božích očiach
správne, či už to ten človek príjme alebo nie.
Sebaľútosť nám tiež môže brániť v
odpúšťaní. V sebaľútosti povyšujeme náš
úsudok nad Boží. Vravíme tým: „Bože toto
nemôže prispieť k dobrému a Ty nemáš moc
niečo s tým urobiť.“
Posúvanie viny na druhého je ďalšou
bežnou výhovorkou pre neodpustenie. Pocit,
že  „som mal pravdu a právo urobiť to, čo
som urobil“, zabránil nesmiernemu
množstvu ľudí zakúsiť odpustenie a zničil
nespočetne veľa vzťahov.
Obyčajná zúrivosť voči niekomu ti tiež môže
brániť v odpustení. Neprekáža ti, ak by
dotyčný urobil čosi také niekomu inému, ale
ako sa opovažuje urobiť to tebe! Pýcha je
ďalší typ reakcie, ktorý zastavuje odpustenie.
Pýcha vraví: „Nepotrebujem tento vzťah,
nepotrebujem tú osobu.“ 
Neschopnosť zabudnúť je ďalší z dôvodov,
prečo nemožno odpustiť. Zabudnúť, to
neznamená len neschopnosť pripomenúť si
danú situáciu. Zabudnutie znamená, že
prehliadneš či odsunieš to, čo sa stalo a tým
odmietneš žiť so zraneniami včerajška, aby si
žil v radosti dneška. Zabudnutie znamená, že
si nevedieš záznam o chybách druhého.

Zabudnúť znamená, že tú vec odložíš na
policu a necháš zapadnúť prachom.
„A odpusť nám naše viny, ako i my

odpúšťame svojim vinníkom.“ Kto dokáže

odpustiť, tomu bude odpustené. Kto ale

odpustiť nedokáže, ten sám nemôže

očakávať žiadneho odpustenia. Každý z nás

sa vo svojom živote previnil voči svojim

blížnym, i keď dakedy nechtiac. A voči

každému z nás sa previnili naši blížni.

Mnohokrát i veľmi bolestne. Ak ale my im

nebudeme schopní odpustiť ich previnenia

voči nám, nemôžu byť odpustené ani tie naše

voči druhým.

Neschopnosť odpustiť a ustavičné jatrenie

starých rán a vín je totiž nešťastím nášho

sveta i každého jednotlivca, ktorý tak činí.

Neschopnosť odpustiť prináša nenávisť,

nenávisť plodí konflikt a konflikt prináša

skazu. Na nenávisti, ako na niečom silne

deštruktívnom nie je jednoducho možné

konštruktívne budovať Niekedy býva naozaj

ťažké odpustiť, ak nám niekto veľmi ublížil.

Chce to dakedy čas a bolo by pokrytecké

podávať si ruky, ak to vnútorne tak necítime.

Je však potrebné pracovať na odpustení, aby

sme k nemu mohli napokon dôjsť. Hojivý čas

nám môže byť nápomocným k tomu, aby

sme sa nakoniec zbavili ťažoby krívd a

dokázali odpustiť vo svojom srdci. Lebo

jedine odpustením je možné pretnúť reťaz

zla, ktoré by muselo vo svojom ďalšom

stupňovaní až do nenávisti priniesť veľa

nepredvídateľného nešťastia nám samotným

i nášmu okoliu.

Corrie ten Boom a jej sestra boli uväznené v
koncentračnom tábore Ravensburk. Jeden
dozorca bol k nim zvlášť krutý. Corrie vedela
zniesť, keď bol niekto zlý k nej, ale nevedela
sa vyrovnať s tým, že je niekto taký krutý k jej
sestre, ktorá napokon zomrela od bitky. V
priebehu niekoľkých rokov v Corrieinom
vnútri rástla veľká horkosť voči tomuto
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Adorácia
Nikde nie je viac ľudskosti ako tam, kde je

uctievaný Boh. (ruské príslovie)
***

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti je

predĺžením slávenia Eucharistie. Ježiš nám
ju v Cirkvi ponúka už niekoľko storočí
súčasne s úctou k svojmu prebodnutému
Srdcu, aby sme sa mohli vystaviť jeho
prítomnosti, dôverne sa s ním zoznámiť. Je
to ako vystaviť sa slnku na pláži. Je to
vyžarovanie jeho lásky, ktorá nás do hĺbky
ošetruje. Toľko uzdravení je viazaných k
vystavenie Najsvätejšej Sviatosti.  (brat
Efraim)

***

Zo života sv. Jána Mária Vianneya,

arského farára sa rozpráva o jednom
stretnutí so sedliakom, ktorý dlhé hodiny
sedel v kostole. Na otázku, čo Bohu tak dlho
hovorí, odpovedal: „Nehovorím nič. On vidí
mňa a ja vidím jeho...“

***

Jedna  významná európska skupina

uskutočnila expedíciu do Himalájí. Pritom sa
stala nasledujúca udalosť, ktorá u
Európanov zanechala hlboký dojem. Práve
zdolali veľký úsek cesty, keď si nosiči – bez
akéhokoľvek dôvodu – posadali na zem a
odpočívali. Sedeli bez pohnutia a
nepovedali ani slovo. Vedúci expedície ich
vyzval, aby pokračovali v ceste a jeden z
nosičov odpovedal: „Ešte nemôžeme,
musíme čakať až nás dostihne duša.“
Nie je práva adorácia prostriedkom v tomto
uponáhľanom svete, aby nás „dostihla
duša“?

***

Vždy sa musím v duchu skloniť v úcte

pred skupinkou stareniek z našej farnosti,
ktoré sa uberajú pomalým krokom do
chrámu. Keď ich vidím sedieť v laviciach
takmer hodinu pred  Svätou omšou, ako sa
modlia a pozerajú pritom na svätostánok,
chápem, že Boh dáva svoje milosti, tak
badateľné vo farnosti, i skrze túto
jednoduchú, ale úprimnú adoráciu.

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Miron Keruľ – Kmec - Príklady, myšlienky a citáty 

nemeckému dozorcovi. Po vojne prišla do
Nemecka vysloviť slová odpustenia, ale aj
priniesť posolstvo odpustenia. Na Nemcoch
ležala veľká ťarcha viny a ľudia mlčky
vchádzali a vychádzali z kostola, kde hovorila.
Jedným z ľudí, ktorí čakali v rade, aby ju  po
bohoslužbe pozdravili, bol dozorca, ktorý bil
jej sestru. Pristúpil k nej a povedal: „Corrie,
vážim si vaše dnešné slová. Prišiel som, aby
som spoznal Ježiša Krista ako svojho Pána a
Spasiteľa, a aby som vás poprosil o
odpustenie za moju krutosť v tábore.“ Corrie
práve skončila prednášku o odpustení. A
predsa, keď spoznala muža, ktorý tak kruto

ubližoval jej sestre, srdce jej naplnila horkosť.
Stál tam s natiahnutou rukou, ale Corrie
nevládala zdvihnúť ruku, aby ju chytila. Muž
zopakoval: „Corrie, odpustíš mi?“ Vo svojom
vnútri volala: „Bože, pomôž mi!“ a začala
Bohu ďakovať za Jeho lásku, ktorá bola
silnejšia než horkosť a nenávisť. Zrazu
pocítila, ako jej celým telom preniká teplo a
Duch Svätý jej napĺňal srdce Božou láskou.
Skôr ako si uvedomila čo robí, uchopila jeho
dlaň,  pozrela sa mu do očí a povedala: 
„ Všetko Ti odpúšťam.“ 

(dodala Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: Brožúra – Nauč sa  odpúšťať
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Buďme štedrí

Rozhodnime sa, že chceme byť pre ľudí

požehnaním a vyhľadávajme na to
príležitosti. Keď sa dozvieme, že je niekto v
núdzi, nepomyslime si: „Niekto by mu mal
pomôcť.“ Pýtajme sa Pána Boha, či to
nemáme byť práve my. Môže nám k tomu
pomôcť aj príklad iných štedrých ľudí.
Buďme veľkorysí, hoc zo začiatku vedome, a
neskôr sa nám to iste zapáči. Ochota dávať
je jednou z najlepších vlastností. Naučme sa
byť štedrými, aby sme boli pre iných
dobrým príkladom. Prosme Boha o pomoc a
jednoducho začnime robiť niečo v prospech
iných, až kým sa nám to nestane
prirodzeným. Nemyslime si, že na to, aby
sme boli štedrí, potrebujeme veľa peňazí.
Štedrosť nie je závislá od veľkosti nášho
majetku. Ide o ochotu podeliť sa s tým, čo
máme. Môžeme sa podeliť o jedlo tým, že
niekoho pozveme k sebe na návštevu, alebo
ponúkneme iným dar pravého priateľstva.
Hmotné veci nie sú jedinou, ba ani tou
najdôležitejšou formou dávania. Podstatné
je, aby z nás na iných pretekala hojnosť
dobra. Chamtivosť je nebezpečná, pretože
ak proti nej nebojujeme, ľahko sa nás môže
zmocniť. Keď nás Boh začne požehnávať,
nestaňme sa skúpymi. Keď do nášho života
začne prúdiť požehnanie, je správny čas na
to, aby sme sa pre iných stali požehnaním
viac než kedykoľvek predtým. „Urobím z
teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim
tvoje meno a ty budeš požehnaním.“ Gn
12,2 Boh povedal Abrahámovi, že ho hojne
požehná, ale zasľúbenie spojil s príkazom:
„Buď požehnaním!“ Ak budeme „držgroši“,
ktorí si všetko nechávajú pre seba, skončíme
ako upchaté studne. Budeme mať síce
dostatok na to, aby sme iným pomáhali, ale
odmietneme to, aby z nás prúdilo

požehnanie. Lakomstvo nám samým
ubližuje. Vlastníme majetok alebo majetok
vlastní nás? Sme schopní použiť to, čo
máme, aby sme boli pre iných požehnaním?
Boh je štedrým darcom a ak sa chceme tešiť
zo života a splniť úlohu, ktorú nám zveril,
musíme sa aj my naučiť dávať. Medzi
človekom, ktorý dáva iba príležitostne, a
darcom, je veľký rozdiel. Kým v prvom
prípade ide o to, čo daná osoba robí, v
druhom prípade ide o to, kým je. Pre darcu
je dávanie zvykom a súčasťou jeho povahy.
Nikto ho nemusí nútiť, aby to robil,
neodmieta deliť sa, ani v kútiku duše si
neželá, aby sa tomu mohol vyhnúť, ale
rozdáva s láskou a vždy hľadá na to
príležitosti. Tu sa môžeme trochu otestovať:
sme štedrými darcami? Dávame rôznym
spôsobom, koľko môžeme, alebo sa tomu
bránime zo strachu, že budeme mať
nedostatok? Ak v srdci cítime, že nie sme
štedrými ľuďmi, necíťme sa vinnými, ale
začnime sa učiť veľkorysosti. 

Urobme si plán
Čo urobiť pre to, aby sme si osvojili zvyk byť
požehnaním? Každý deň premýšľajme o
ľuďoch, ktorých by sme mohli požehnať, a
akým spôsobom to urobiť. Čím viac budeme
myslieť na iných, tým menej času nám zvýši
na premýšľanie o sebe a svojich
problémoch. Čím menej myslíme na seba,
tým sme šťastnejší. Predstavme si ľudí, s
ktorými trávime deň. Možno potrebujú
povzbudenie, alebo trpezlivého poslucháča,
ktorý by ich vypočul, možno majú finančné
problémy. Stačí sa zamyslieť a objavíme
množstvo spôsobov, ako ľudí požehnať. Ak
nevieme, čo daný človek potrebuje,
počúvajme ho a zakrátko zistíme, čo mu
chýba. Možno povie: „V poslednom čase
som zo všetkého znechutený.“ 
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To je príležitosť na to, aby sme ho
povzbudili. Naučme sa počúvať. Alebo sa
môžeme podeliť s tými, ktorý potrebujú to,
čo my už nepoužívame. Môžeme sa s inými
deliť a požehnávať ich, aj keď ich
nepoznáme. Ľudia potrebujú cítiť, že sa o
nich skutočne niekto zaujíma. Môžeme
každý deň vyčariť úsmev na tvári človeku,
alebo sa zaňho pomodliť. Čím štedrejší
budeme, tým viac požehnania získame.
Robme to na Božiu slávu. Božia veľkorysosť
je nevyčerpateľná. Ak sa staneme štedrými
darcami, nebudeme mať nedostatok, ale
budeme vo všetkom prosperovať. Štedrosť
sa netýka iba rozdávania samých seba,
peňazí a vecí. Ide aj o to, ako sa k ľuďom

správame. Veľkorysý človek trpezlivo vníma
slabosti iných, rýchlo odpúšťa a nenechá sa
hneď vyviesť z miery. Myslí si o ľuďoch
dobre, má čas vypočuť tých, ktorí sa trápia a
snaží sa ich povzbudiť alebo aspoň prejaviť
súcit, k ich chybám sa takmer nevyjadruje.
Sebeckosti sa učiť nemusíme. Rodíme sa s
ňou. No vďaka Kristovi sa môžeme zmeniť.
On zomrel, aby sme už nemuseli žiť sami pre
seba. Môžeme byť slobodní od sebectva.
Nemyslime iba na seba, nebojme sa, či
budú naše potreby naplnené. Ak si dáme za
cieľ napĺňať potreby iných, Boh sa o nás
postará. 

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

1. čítanie:Ex 34, 4b-6. 8-9
Žalm: Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56
Ant.: Chvála ti a sláva naveky.  
2. čítanie: 2 Kor 13, 11-13
Evanjelium: Jn 3, 16-18

Krátke zamyslenie na evanjelium: Boh vo
svojom najvnútornejšom svete žije vzťahom
Otca k Synovi a Syna k Otcovi. Tento intenzívny
vzťah “vydychuje” Ducha Svätého, tretiu
božskú osobu. Boh Otec miluje, preto dáva impulz k vzniku sveta, k životu každého človeka.
Ale všetko, čo môžeme vidieť pri stvorení, vykúpení či oslávení, je darom celého Boha, ktorý
svoje dielo miluje a nie nenávidí.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň žaltára
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Modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva je
možné získať odpustky 

Bratislava 7. júna (TK KBS) Pri nábožnom odriekaní

Korunky Božieho milosrdenstvu možno v našej
krajine získať úplné odpustky. Vyplýva to z dekrétu
Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila na svojej
internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia
biskupov Slovenska. Veriaci ich budú môcť získať po
splnení obvyklých podmienok. 
“Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej
zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje
úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci
veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok
(sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a
modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je
tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na
spôsob príhovoru,” píše sa v dekréte. Túto možnosť
získajú, ak “nábožne recitujú Korunku Božieho
milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou
oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo
svätostánku, v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej
sa na území Slovenska alebo ak sa “zhromaždia v
rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a
všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za
nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s
recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom

televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou
Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz. Tí veriaci,
ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia
Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho,
môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24
a 25 o „hatených”. V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné,” uvádza dekrét. 
O schválenie požiadala penitenciáriu Konferencia biskupov Slovenska. Rozhodnutie o
udelení odpustkov získala v apríli, dekrét bol zverejnený na začiatku júna tohto roka. 

(dodala Anna Sabolová, ml.)

Pápež 6-tisíc mladým
stredoškolákom: Zmeňte svet
otvoreným srdcom

Vatikán 3. júna (RV) Svet sa

môže zmeniť, ak otvoríme srdce
pre druhých a ak budeme
odpovedať dobrom na zlo. S
touto myšlienkou sa v piatok
pápež František obrátil v Aule
Pavla VI. na približne 6-tisíc
mladých z talianskych stredných
škôl, ktoré sú blízke katolíckemu
hnutiu Comunione e Liberazione. 
Svätý Otec viedol s mladými
zvedavcami počas hodinového
stretnutia spontánny rozhovor.
Na otázku o utrpení detí
reagoval, že „v živote existujú
otázky a situácie, ktoré
nedokážeme vysvetliť“. „Ak Boh
dovolil, aby jeho Syn za nás tak
trpel,“ dodal pápež ukazujúc na
Ježiša na kríži, „niečo na tom
musí byť, že to má zmysel“.



vv čASEčASE OdOd 12.06.2017 12.06.2017 dOdO 18.06.201718.06.2017
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 18.6-24.6. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Terézia demčáková.   
Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude v sobotu 17.6.

klasicky o 1330 v pastorančom centre.  
Fatimský pútnický program: Opäť vás pozývam na fatimský pútnický program, ktorý bude v

utorok 13. júna so začiatkom o 1800. Opäť začneme večeradlom, potom bude sviečkový
sprievod, ktorý pôjde po Tehelnej ul. hore a dole a potom sv. omša. Hosťom bude špirituál
kňazského seminára o. Peter Ceľuch. 
Euch. procesia na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi: Vo štvrtok je slávnosť a zároveň pri-
kázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi a ja vás chcem opäť pozvať na eucharistickú
procesiu so Sviatosťou Oltárnou a s našimi bratmi a sestrami gréckokatolíkmi po Čemernom.

Bola by po večernej sv. omši, ktorá kvôli tomu začína o pol hodiny skôr - o 1800. Išli by sme z
nášho nového kostola k cerkvi, potom po Kukučínovej ul. a ul. kpt. Nálepku a skončili by sme
v našom starom kostole sv. Joachima a sv. Anny. Neišlo by sa iba v prípade nepriaznivého
počasia, ktorým je dážď. Deti si môžu doniesť lupienky z kvetov ako stále, aby ich sypali pred
Sviatosť. 
Úplné odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní vo štvrtok na recitovaní alebo speve hymnu “Ctíme
túto Sviatosť slávnu…” môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
Úplné odpustky pre duše v očistci: Chcem upriamiť vašu pozornosť na jednu veľmi dobrú
vec, ktorú získali naši otcovia biskupa a to je možnosť získania úplných odpustkov pre duše v
očistci pri pomodlení sa Korunky k Božiemu milosrdenstvu v kostole pred bohostánkom alebo
vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Samozrejme, aj zvyčajné podmienky k tomu akými sú sv.
spoveď, sv. prijímania a modlitba na úmysel Sv. Otca. Výhoda je v tom, že ich môžete získavať
počas celého roka, nie iba v dušičkovom období v novembri. Celý oznam máte vo farskom
časopise v správach. 
Rozpis lektorov:
Najsv. Kristovho Tela a Krvi: 16.00 hod. - rod. Baníkova-rod. Hrubovska, 18.00 hod. - rod.
Jenčova; 
11. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - P. Tóth - R. čelková, 10.00 hod. - rod. Bačíkova,
18.30 hod. - rod. Onderkova -p. Lengvarská.
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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 12.06.201712.06.2017 Sv. omša: 1830 (K) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu TOROKTOROK 13.06.201713.06.2017
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a

učiteľa Cirkvi (spomienka)

Pútnický program k Panne Márii

Fatimskej

Večeradlo s P. Máriou: 1800

Sviečkový sprievod: 1840

Sv. omša: 1930 (hosť: P. Ceľuch)  

SS TREdATREdA 14.06.201714.06.2017 Sv. omša: 800 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská 

zo slávnosti 

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 15.06.201715.06.2017
NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
(SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ SVIATOK) 

Sv. omša: 630 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1600 (K) 

Sv. omša: 1800 (K) 

Eucharistická procesia: 1900

PP iATOKiATOK 16.06.201716.06.2017 Sv. omša: 1830 (K) mládežnícka

SS OBOTAOBOTA 17.06.201717.06.2017 Sv. omša: 1830 (K) 

NN EdEľAEdEľA 18.06.201718.06.2017

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

LiTuRgiCKýLiTuRgiCKý PROgRAMPROgRAM OdOd 12.06.2017 12.06.2017 dOdO 18.06.201718.06.2017

“S týmto najhlbším tajomstvom kresťanskej viery je to ako so slnkom: nemôžeš sa naň
pozerať, ale v jeho svetle vidíš všetko ostatné.” (G. K. Chesterton o Najsv. Trojici)


