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40-dňová reťaz pôstu a modlitieb 

za kňazov 

V piatok 15.9., na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa na Slovensku začala 40-dňová

reťaz pôstu a modlitieb za kňazov (15. 9. -
24. 10. 2017). Oficiálnym začiatkom
pôstnej reťaze bola inscenácia tanečného
divadla Atak o blahoslavenej sestre
Zdenke, ktorá svoj život obetovala za
záchranu kňazov. Predstavenie so
začiatkom o 19:00 hodine bolo súčasťou
programu Národnej púte v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Pôstna reťaz potrvá do 24. októbra. V
rámci nej hnutie Modlitby za kňazov
organizuje tiež Púť za kňazov – 14.
októbra 2017. Hlavným celebrantom na
púti bude nitriansky biskup Viliam Judák a špeciálnym hosťom don Jozef Slivoň –
vicepostulátor procesu blahorečenia Titusa Zemana. Prítomným sa prihovorí svojou
prednáškou. Prinesie zároveň relikviu blahoslaveného Titusa Zemana – patróna duchovných
povolaní.

Viac o Pôste a Púti za kňazov si môžu záujemcovia prečítať na www.postaputzaknazov.sk,
odkiaľ sa dajú stiahnuť plagát k púti, respektíve tabuľka na zapisovanie záujemcov o modlitby
a obety za kňazov vo farnostiach, alebo spoločenstvách. 

Zdroj: www.tkkbs.sk, krátené, dodal Marcel Stanko
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Modliť sa neznamená len hovoriť k Bohu,

je to rozhovor s Bohom, čo zahŕňa aj
počúvanie. Znamená to byť s ním a tráviť s
ním čas. Vo svojom živote potrebujeme veľa
vecí: jedlo, oblečenie, prístrešie... Boh však
nepotrebuje nič. Sám je úplný. Miluje nás a
vie, že my bez neho nemôžeme žiť. Túži, aby
sme ho tiež milovali. Byť s Bohom. Ak
niekoho milujeme, chceme s ním byť čo
najviac. Tak je to i s Bohom. Miluje nás,
preto chce byť s nami. Ak milujeme Boha,
čo i len trochu, chceme byť s ním, aj keď
možno presne nevieme, ako na to. Modlitba
sa začína túžbou tráviť čas s Bohom a
poznávať ho. Túto túžbu do nás vložil Boh,
lebo aj on túži po nás. Prosiť nič nestojí.
Boha môžeme o čokoľvek prosiť, ako
povedal sv. Pavol: „O nič nebuďte
ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou,
prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte
svoje žiadosti Bohu.“ Flp 4,6. Ježiš dokonca
hovorí, že máme byť v modlitbe vytrvalí.
Modlitba je veľmi dôležitá. Sv. písmo je plné
príkladov modliacich sa ľudí. Ak by slepec
pred bránou do Jericha nezavolal na Ježiša,
nezískal by zrak. Ak by matka neprosila
Ježiša o pomoc, jej dcéra by nebola
uzdravená. Ježiš hovorí každému z  nás:

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám!“ Mt 7,7. Ale to nie je
všetko. Ak niekoho milujeme, neobraciame
sa naňho len s prosbami o to, čo chceme a
potrebujeme. Ak by to tak bolo, zopár
odkazov so žiadosťami prilepených na
chladničke by zabezpečilo úspešné
manželstvo. Potrebujeme však aj osobný
kontakt, skutočnú komunikáciu a zo
všetkého najviac lásku. Preto je modlitba
viac ako len prosba o to, čo chceme my, je to
aj odpoveď na to, čo chce Boh. Na lásku
treba dvoch, a na modlitbu tiež. Počúvanie v
tichosti. Modlitba je viac ako len prosba
Boha o niečo, je i počúvaním toho, čo on
chce od nás. Keď sa modlíme, nemali by
sme rozprávať iba my. Občas je náročné
počuť Boha, lebo on sa nám prihovára veľmi
jemne. Môžeme si však byť istí, že hovorí! Je
diskrétny a chce nám dať vo všetkom
slobodu. Môžeme si vybrať bezstarostný
život bez modlitby a nevenovať pozornosť
Bohu, alebo sa z času na čas stíšiť, aby si
sme ho moli počuť. Keď prorok Eliáš čakal
Boha, strávil noc v jaskyni. Najskôr počul
búrku, potom zemetrasenie a potom oheň a
blesky. Ale Boh nebol vo všetkom tom
hluku. Napokon začul tichý, lahodný šum.
Znakom Božej prítomnosti nebolo nič väčšie

Modlitba neznamená len hovoriť, ale aj počúvať. Pracujeme tak na svojom vzťahu     
s Bohom, ktorý nás miluje a túži po našej láske.  

Je modliť sa to isté ako hovoriť k Bohu?
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1. čítanie: Sir 27, 33 – 28, 9
Ž: 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.
2. čítanie: Rim 14, 7-9
Evanjelium: Mt 18, 21-35

Krátke zamyslenie na evanjelium: Každý, kto žije v manželstve, vie, že bez odpustenia sa
nedá úzke spojenie s partnerom zvládnuť. Pojem spravodlivosť sa chápe ako povinnosť dať
každému to, čo mu patrí, a to tak v pozitívnom význame (máme právo na …), ako aj v
negatívnom význame (oko za oko, zub za zub). Znamená odpustenie zmenu týchto
pravidiel? Každý súdny človek vie, že napriek všetkej snahe, nedokážeme vždy zachovať
presnú spravodlivosť. Potom musí nastúpiť odpustenie. Výborným príkladom je rodina. Zle
fungujúci manželský pár buď vyžaduje striktnú spravodlivosť a z domova vytvorí peklo,
alebo prestanú investovať jeden voči druhému svoje sily a ich spoločný život zamrzne. Je
teda zrejmé, že pravidlá života v spoločenstve predpokladajú usilovanie o pozitívnu
spravodlivosť a k nej pripájajú nezmiernu mieru odpustenia. A potom sa dá hovoriť o živote
vo vzájomnej láske.  

(podľa www.vira.cz)

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň žaltára

ako jemný vánok. V tichu, v pokojnom
mlčaní môžeme začuť Boha. Rozhodnutie je
na nás: ak nechceme počúvať Boha,
môžeme ignorovať jeho hlas a predstierať,
že nie je. Ak ho však počúvať chceme,
môžeme sa na chvíľ uprostred
každodenného ruchu stíšiť a snažiť sa
počúvať, čo sa nám pokúša povedať. Sv.
Terézia z Lisieux o modlitbe: „Pre mňa je
modlitba pozdvihnutie srdca, jednoduchý
pohľad k nebu, výkrik vďačnosti a lásky, či už

uprostred skúšky, alebo v radosti.“
Modlitba sv. Ignáca: „Vezmi Pane, a prijmi
celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum
a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo
vlastním, ty si mi dal. Tebe, Pane, to
vraciam: všetko to je tvoje. Nakladaj s tým
celkom podľa svojej vôle. Daj mi len svoju
lásku a milosť, lebo tá mi stačí.“ 

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Poďakovanie
Chcem poďakovať p. Artimovej a týmu pomocníkov za prijatie a pohostenie procesie z
Trebišova v sobotu pred odpustom v bazilike Narodenia Panny Márie, ďalej našim
pútnikom za účasť v procesii do baziliky v odpustovú nedeľu a pedagógom pod vedením
Dominiky Čechovej za služby počas pútnickej sv. omše s modlitbovým programom 13.9. 

(Marcel Stanko)



st
ra

n
a 

4

Cyklotúra
Pondelok 10. 7. 2017 - pokračovanie

O 13:25 stojíme pred obcou Hliník nad

Hronom. Zobliekame zo seba mokré veci,
žalúdok zásobujeme energetickými tyčinkami
a len tak na ľahko v cyklistickom drese
pokračujeme ďalej. 13:40 odchádzame. Smer
Žarnovica. V tomto meste meníme smer a
odbočujeme smerom na Veľké Pole.
Začíname pomaly ale isto stúpať. Kopec je
čím ďalej strmší a strmší. Pred dedinou je už
cesta poriadne hore kopcom. Ale ani v dedine
to nie je iné a dokonca ani za dedinou. Tak ma
napadá, že tá dedina by sa nemala volať Veľké
Pole ale Nekonečný Kopec. Konečne po
niekoľkých kilometroch prichádzame na
vrchol kopca. O 15:13 prichádzajú poslední
cyklisti a po krátkej prestávke pre nich o štyri
minúty odchádzame. Čaká nás zjazd dole
kopcom do mesta Partizánske. 
Aj keď je na obed už pokročilý čas, o 15:57
zastavujeme v reštaurácii Latoscana, ktorá má
vlastný dvor, kde sme zaparkovali naše bicykle
a auto. Sedíme vonku na terase, tak máme
všetko pod kontrolou. Po dlhšom čakaní
dostávame naozaj zaujímavý obed. Kuracia
polievka s cestovinou, veľmi chutná a v nej
ako koláč ponorená pečeňová roláda. Naozaj
zaujímavé a chutné. Ako druhé jedlo sme mali
kuracie mäso, tri veľké kusy z kuracích pŕs,
ryža, americké zemiaky a dusená zelenina
(brokolica, mrkva, karfiol). Po takom dobrom
obede ešte dostávame malý bonus.
Zmrzlinový pohár. Personálu reštaurácie
neušlo, že sme všetci na bicykloch a v
rovnakých dresoch a tak sa s nami pustili do
reči. Po chvíli rozhovoru nás žiadajú o
spoločné foto pre výzdobu ich reštaurácie.
Bez problémov ich žiadosti vyhovujeme a
sadáme na bicykle. Je 17:35. Aj keď sme na
obede strávili viac ako hodinu a pol,
nepovažujem ten čas za stratený. Už nás čaká
iba necelá hodina cesty. 
O 18:20 prichádzame do mesta Topoľčany.

Teda nie všetci. Zastavujeme tesne pri
informačnej tabuli, ktorá označuje obec, do
ktorej sme prišli. Všetci stoja za dopravnou
značkou s nápisom „Topoľčany“, iba ja na
konci stojím pred ňou. Mišo sa otáča a takým
láskavým pohľadom a úsmevom na perách mi
hovorí: „Peťo, poď aj ty s nami do mesta.“
Presúvam bicykel o meter a pol, aby bol sa
značkou. Tento Mišov monológ všetkých
rozosmial. Tu čakáme na sprievodné vozidlo.
O päť minút prichádza a spoločne (auto pred
nami a my za ním) vo formácii autobus
prechádzame mestom. Je 18:40 keď
prichádzame na dvor Cirkevnej školy
úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša. Pri bráne
nás s otvorenou náručou víta o. Róbert
(Pavlín, ktorý predtým pôsobil vo Vranove na
severe). 
K dispozícii máme chodbu, telocvičňu, dve
triedy a malé átrium. Duchovný otec z
miestnej farnosti pre nás nachystal 9 balení
vody, aby sme neboli smädní. Jedno balenie
obsahuje 6 kusov dvojlitrových fliaš. Ak by
som to prepočítal, tak to je 9 x 6 x 2 = 108
litrov vody, čo vychádza skoro sedem litrov na
osobu. S radosťou prijímame a ďakujeme
veľmi pekne, ale asi takí smädní až nie sme.
Po vybalení veci z auta, odnášame postupne
veci na faru, kde je práčka a dve sprchy.
Budovu fary od školy delí iba miestna
komunikácia. Fara, to je vlastne rodinný dom
na začiatku ulice. Tu nás čaká druhé
prekvapenie. O. Róbert pre nás nachystal
pivo, minerálky a čokoládu. Postupne sa
všetci vystriedame a ideme naspäť do školy.
Tu už nás čaká večera. Kým sme sa sprchovali,
naše dievčatá nelenili a navarili nám pekne
hustú polievku a baby guľáš (krupicová kaša).
Ako pre malé deti. Veď vlastne aj nimi sme.
Dievčatá sa o nás aj tak starali. Ako naše
mamy o malé deti. Zabezpečiť jedlo, navariť,
nakŕmiť, doplniť vodu vo flašiach, poprať, ...

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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chceme sa ti klaňať pane

V osobe nebohého otca biskupa Štefana

Vrableca, ktorý bol pochovaný 7. septembra
2017, sme mali výnimočnú osobnosť
zanietenú pre rozšírovanie kvalitnej
duchovnej literatúry. V novom čísle
Katolíckych novín to vyznala aj rehoľná
sestrička, ktorá žila v jeho bezprostrednej
blízkosti v poslednom úseku jeho životnej
cesty. Miloval knihy, modlil sa za budúcich
čitateľov a veľmi dbal o všestrannú dobrú
úroveň každej z nich. Na  adoráciu pred
najsvätejšou Eucharistiou preložil z
taliančiny 31 predlôh , ako pomôcok srdcom
odpovedať na úryvky zo Svätého písma,
ktoré nám hovoria o tajomstve Ježišovej
prítomnosti v Oltárnej sviatosti. Odvoláva sa
na Jána Pavla II., ktorý v apoštolskom liste
Pane zostaň s nami, nás takto povzbudzuje:
„Zostaňme dlho na kolenách pred Ježišom
prítomným v Eucharistii. Naša viera a naša
modlitba nech sú vynáhradou za nedbalosť,
zábudlivosť a urážky, ktoré náš Spasiteľ musí
znášať v mnohých krajoch sveta.“ Emeritný
sv. otec Benedikt XVI. Sa 9. Novembra 2006
takto vyslovil o eucharistickej adorácií:
„Ďakujem Pánovi, že mnohé farnosti okrem
náboženského slávenia svätej omše
vychovávajú veriacich na eucharistickú
adoráciu a želám si...aby sa táto pobožnosť
rozšírila čo najviac. Práve v tomto osobnom
akte stretnutia s Pánom dozrieva aj sociálne
poslanie, ktoré je v Eucharistii zahrnuté a
ktoré chce prelomiť bariéry nielen medzi
Pánom a nami, ale aj a predovšetkým
bariéry, ktoré nás oddeľujú jedných od
druhých.“ (Benedikt XVI.: Sacramenntum
caritatis, č.66)
Veriaci, ktorý zotrvá pol hodiny v adorácií
Najsvätejšej sviatosti, môže získať úplné
odpustky pri splnení obvyklých podmienok

a čiastočné odpustky pri každej kratšej
návšteve.
Téma na pondelok 18. septembra:
Zo Svätého písma: Pán Ježiš povedal: “No
neprosím len za nich, ale aj za tých, čo
skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci
boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril,
že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal
mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako
sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech
sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že
si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako
miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí,
ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde
som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi
dal, lebo si ma miloval pred stvorením
sveta.“ (Jn 17, 20 – 24)
Odpoveď srdca: ...Pre tvoju modlitbu, Pane
Ježišu, nech sa ustáli jednota medzi
veriacimi. Ako mnoho obilných zŕn utvára
jeden chlieb, tak nech mnohí tvoji veriaci
tvoria jednotu  v tebe...
Pane  Ježišu, v najsvätejšej Eucharistii dávaš
dušiam silu, aby neomdleli na namáhavej
ceste tohto života. Daj mi silu, aby som
prišiel do nebeského cieľa, kde chceš, aby
som bol s tebou naveky. Osvecuj môj zrak,
posilňuj môj krok. Nedovoľ, aby som sa
stratil. Panna Mária, anjeli a svätí ťa chvália
a milujú v nebi, Ježišu. Chcem Ťa chváliť s
nimi a ako oni. Moje srdce bije pre teba,
Pane Ježišu, túži po tebe každý deň spolu so
všetkými, ktorí túžia po teba a dôverujú v
teba.
Prosme Pannu Máriu, prvú a
najdokonalejšiu adorátorku, aby nás
povzbudzovala preukazovať lásku k Pánu
Ježišovi.

Zdroj: Don Elia Piazza:  Klaniam sa Ti vrúcne, Bože

večitý , dodala Jozefína Gajdovčíková
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Nová petícia žiada europoslancov, aby
odmietli tzv. Istanbulský dohovor 

Brusel 11. septembra (TK KBS) Portál

CitizenGo spustil petíciu, ktorá žiada
europoslancov, aby neschválili pristúpenie EÚ
k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji
proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor).
Hlasovanie v pléne Európskeho parlamentu v
Štrasburgu sa očakáva v utorok. Petíciu je
možné  na internetovej stránke
w w w.c i t i zengo.org /sk/ fm/86266-n ie-
istanbulskemu-dohovoru
„Ak chceme, aby sa už žiadna žena nestala
obeťou násilia, musíme sa zamerať na
výchovu k rešpektovaniu dôstojnosti každého
človeka, presadzovať nulovú toleranciu k
páchateľom násilia a účinne pomáhať jeho
obetiam. Európska únia nemá v týchto
oblastiach žiadne kompetencie, je to
zodpovednosť členských štátov,“ uviedla
slovenská europoslankyňa Anna Záborská. „V
žiadnom prípade neschvaľujem násilie
páchané na ženách. Avšak spomínaný
dokument v mene boja proti takémuto násiliu
zasahuje hrubým spôsobom do kompetencií
členských štátov. Dosiahnutie dobrej veci
akou pomoc týraným ženám bezpochyby je,
sa nikdy nedá dosiahnuť pošliapavaním
právomocí národných štátov,” zdôraznil
europoslanec Branislav Škripek. Výzvu na
podpisovanie petície na portáli CitizenGo
podporili zástupcovia 30 kresťanských
neziskových organizácií pracujúcich v oblasti
vzdelávania, sociálnej pomoci a služieb pre
ženy a rodiny.                  (dodala Anna Sabolová ml.)

Vo Farnosti sv. Františka z Assisi
Vranov nad Topľou - Juh budú opäť
misie

Vranov nad Topľou 13. septembra

(TK KBS) Po takmer 10 rokoch budú vo
Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov
nad Topľou - Juh  Ľudové misie.
Uskutočnia sa od 24. septembra do 1.
októbra 2017. Misie povedú pátri
misionári z rehole kapucínov z
Bratislavy.
„Tužíme po tom, aby milostivý čas misií
bol pre každého jedného veriaceho
časom hlbokej duchovnej obnovy a
odpoveďou na Božiu lásku,“ uviedol
vranovský dekan a farár Štefan Albičuk.
Sväté misie sa konajú v tomto roku aj
preto, lebo farnosť v júli oslávila 25
rokov od jej založenia a 20 rokov od
chvíle konsekrácie farského kostola. 
Program svätých misií zahŕňa sériu
viacerých liturgických slávení v Kostole
sv. Františka z Assisi, vo filiálnom
Kostole Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie Vranovské Dlhé a v kaplnke na
Rodinnej oblasti vo Vranove nad
Topľou. Pridajú sa k nim viaceré
sprievodné udalosti duchovného
charakteru pre rôzne vekové skupiny,
akými sú katechézy, návštevy
misionárov na školách, koncert kapely
Kapucíni, filmové projekcie a mnohé
iné.
Program misií je možné nájsť na:
www.rkcvtjuh.sk/misie/



VV ČAsEČAsE ODOD 18.09.2017 18.09.2017 DODO 24.09.201724.09.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 24.9.-30.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Terézia Demčáková.     
Obišovce: V mene otca arcibiskupa Bernarda sme pozvaní na celodiecéznu púť k Ružencovej

Panne Márii do Obišoviec v nedeľu 1. okóbra 2017. Pri slávnostnej sv. omši o 1030 spoločne
zasvätíme Košickú arcidiecézu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Odchod autobusu od

nášho kostola Fatimskej Panny Márie je naplánovaný na 630 s poplatkom 5 eur na osobu.
Hlásiť sa môžete u pani Musákovej.
Prihlášky: V sakristii sú k dispozícii prihlášky pre deti na prvé sv. prijímanie v tomto školskom
roku v našej farnosti. Rovnako sú tam prihlášky pre birmovancov, žiakov 1. a 2. ročníka
stredných škôl a starších. Prihlášky prineste vyplnené a odovzdajte v sakristii po detskej resp.
mládežníckej sv. omši do konca septembra. 
Kántry: Na budúci týždeň máme jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je
jeden deň – piatok. Bude sv. omša Na poďakovanie Pánu Bohu.
Zbierka: Na budúcu nedeľu, 24.9., bude zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať za milodary.
Odpustová slávnosť: Zástupcovia pôvodných obyvateľov obce, urbariátu a občianskeho
združenia  vlastníkov Dobrá pozývajú na odpustovú slávnosť sv. Františka. Slávnostná sv. omša

bude 24. septembra 2017 o 1100 v rekreačnej oblasti Dobrá v Dobrianskej zátoke. Po jej
skončení nasleduje posedenie a stretnutie krajanov, rodinných príslušníkov, chatárov a
všetkých, ktorí majú vzťah k rodnému kraju.
Detské a mládežnícke omše: detské budú v stredu a mládežnícke v piatok. Na najbližšiu
detskú sv. omšu si školáci môžu priniesť školské tašky a pomôcky, aby sme ich požehnali.

Nácvik zboru: V sobotu 23.9. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.
Rozpis lektorov:
25. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – P. Kavuličova; 10.00 hod – rod. Ľ. Gazdu.
Predmanželské ohlášky:
1. Mgr. Štefan Puškár, syn Štefana a Anny rod. Kokoruďovej, bývajúci na sídlisku Okulka vo
Vranove nad Topľou a Ing. Antónia Mičejová, dcéra Pavla a Renáty rod. Kolpákovej, bývajúca
v Čemernom, ohlasujú sa 3. krát. 
2. Bc. Matúš Kuruc, syn Jozefa a Zlatice rod. Antušovej, bývajúci v Čemernom a Nikola
Zeleňáková, dcéra Jozefa a Slavky rod. Haníkovej, bývajúca v Žalobíne, ohlasujú sa 1. krát. 
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PPONDElOKONDElOK 18.09.201718.09.2017 sv. omša: 1830 + Jozef a Anna Mičejoví   

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu TOROKTOROK 19.09.201719.09.2017 sv. omša (JaA): 630 ZBP Anna Sotáková, 80 rokov   

ss TREDATREDA 20.09.201720.09.2017
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza,

a Pavla Chonga Hasanga a

spoločníkov, mučeníkov

(spomienka) 

sv. omša: 1830 + Mária, Juraj, Milan, 
(detská)                                                Pavol z rod. Bakovej

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 21.09.201721.09.2017
Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu (sviatok) 

Poklona Sv. Olt.: 1730

sv. omša: 1830 + Mária, Michal Madejoví, 
Júlia Liptáková   

PP IATOKIATOK 22.09.201722.09.2017
Kántry – poďakovanie za úrodu 

sv. omša: 1830 + Pavol, Stanislav, Karolína, 
(mládežnícka)                                                Mária Filoví   

ss OBOTAOBOTA 23.09.201723.09.2017
Sv. Pia z Pietrlciny, kňaza

(spomienka)  

sv. omša (JaA): 1830 + Jozef Lipovský, st., 
nedožitých 65 rokov   

NN EDEĽAEDEĽA 24.09.201724.09.2017

25. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

sv. omša: 800 ZBP Anna Kopková, 91 rokov      

sv. omša: 1000 za farnosť 

Sv. ruženec: 1430

lITuRGIcKýlITuRGIcKý PROGRAMPROGRAM ODOD 18.09.2017 18.09.2017 DODO 24.09.201724.09.2017

“Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne pýtať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a
keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.” (Johann Kaspar Lavater)


