HRDOŠ

4 / 007

Budúci švošovskí prváci
Koniec školského roka sa pomaly blíi. Pred malou chví¾ou sme slávili Boie
narodenie a teraz preívame najkrajšie a najhlbšie duchovné sviatky roka Ve¾kú
noc Jeišove utrpenie, umuèenie a zmàtvychvstanie. Je to ve¾ký dar pre nás. Aj
my v škole sa snaíme vníma všetky okolnosti ako Boie a teši sa z kadej
malièkosti z jeho ruky.
Máme rados zo všetkých detí, ktoré navštevujú našu školu. Vo februári sme
zapísali 12 detí do 1. roèníka. Zo Švošova jedenás a jedno diea
z Hubovej. Privítali sme ich rozprávkou: „Domèek, domèek, kto v tebe
býva.“ Hravou formou sme si overili ich zruènosti: jemnú motoriku,
matematické predstavy, reèové schopnosti a svet farieb. Deti odchádzali s
úsmevom na tvári. Veríme, e sa im v škole páèilo a u sa tešíme na
spoloèné odha¾ovanie tajomstiev školského sveta v prvom roèníku.
V materskej škole ešte stále prebieha zápis. Privítame kadé diea od
troch rokov.
S Boou pomocou a sponzorov, ktorých mená pozná Pán, sa nám
podarilo opä zmodernizova školu. V kadej triede máme nové lavice,
stolièky a sektorový nábytok. V dvoch triedach sme vymenili starú
podlahu za novú - plávajúcu. Ve¾ká vïaka patrí rodièom. Deti sa cítia ako
v obývaèke. Škola vonia novotou a pestrosou farieb. To je vonkajšok.
Boli by sme ve¾mi radi a modlíme sa, aby aj naše vnútro, prejav, skutky a
spôsob ivota podávali svedectvo o tom, e sme Boie deti v Jeišovej
škole lásky.
Škola sa zapojila do projektu Komunitnej nadácie Liptov: „Poïme spolu,
podporíme našu školu“, kde máme vytvorený Fond na modernizáciu
školy. Projekt ešte stále prebieha. Ak chcete vedie viac pozrite si
www.svosov.sk škola. V rámci nadácie nám môete prispie aj 2 % z dane.
Nemyslíme iba na seba. Zapojili sme sa do projektu „Tehlièka pre misie“.
Chceme pomôc deom trpiacim ve¾kou biedou vo svete. Deti
reprezentujú školu na rôznych súaiach a pomáhajú škole aj
prostredníctvom zberov.

Nechceme, aby to všetko vyznelo ako chválenie sa, lebo to nie je o nás. Chceme
sa podeli s radosou, ktorú preívajú detí, ale aj my, dospelí, z ovocia Boha.
Je to iba jeho zásluha. Vïaka ti, Pane.
Ak máte chu, nech sa páèi, pozývame Vás na návštevu školy po skonèení
vyuèovania. Príïte si zaspomína (mono aj) na staré školské èasy.
PaedDr. Daniela Faltinová

Zo zápisnice SBF Švošov k 2. téme diecéznej synody
Tématický okruh: Posväcovanie ivota
1. Povolanie k svätosti ivota: povolanie
k dobrote, láskavosti, veriaci majú povedomie
k svätosti a túia by dobrí, pracujú na svojom
zdokona¾ovaní, prebudenie k svätosti cez okolnosti
ivota, chápa ich a vníma.
2. Povolanie k láske: veriaci poznajú podstatu
kresanskej lásky, prejavuje sa vzájomnou pomocou
a záujmom o druhých.
3. Liturgia: pre skvalitnenie slávenia liturgie
navrhujeme formáciu a katechézu detí a mladých,
formácia rodièov pre výchovu, veriaci poznajú
prikázané sviatky a zúèastòujú sa na slávení liturgií.
K otázkam è. 4, 5, 6 navrhujeme vypracova
dotazník a posla správcom farnosti.
7. Boie slovo a homiletická sluba: homílie
bývajú pravidelne, veriaci sú spokojný s formou
nede¾ných homílií aj s homíliami v pracovných

dòoch, ale oèakávajú cez nede¾nú homíliu
katechézu napr. na témy (hriech, spoveï, posmrtný
ivot, peklo, 10 Boích prikázaní, oboznámenie
o vybraných pápeských dokumentoch), vo farnosti
sa aktívne starajú o èítanie Boieho slova lektori a
zapájajú sa aj veriaci
8. Svätenie nedele: vo farnosti sa zachováva
posvätnos nedele, pracovná aktivita sa nevyvíja, na
ochranu nedele navrhujeme upozoròova veriacich,
aby nepodliehali trendu oh¾adom nakupovania a
vyzýva ich na zachovanie svätenia.
9. Modlitba: vo farnosti jestvujú modlitbové
podujatia a konajú sa pri kadých spomenutých
príleitostiach (nede¾né pobonosti, na prvý piatok,
adorácie kadý piatok, poèas pôstneho obdobia aj
poèas májových a októbrových poboností).
10. Sväteniny: veriaci dôverujú sväteninám aj
poehnaniam, zachováva sa tradícia pouívania
svätenej vody a ehnania vecí aj osôb, pohreb je
záleitosou všetkých veriacich, spoèíva v nádeji na

posmrtný ivot.
11. Prejavy ¾udovej nábonosti: vo farnosti je
pravá úcta k Panne Márii, jestvuje aj spoloèenstvo
ivého ruenca, funguje aj výmena modlitbových
kartièiek je kadú prvú nede¾u, prvé piatky sú vo
farnosti aktívne, pre obnovenie úcty navrhujeme
vies k tejto úcte deti po prvom sv. prijímaní, starší
¾udia veria poverám, je to v rámci ¾udovej tradície,
ale nedá sa poveda o aktívnom šírení, veriaci
navštevujú pútnické miesta (Staré Hory, Levoèa,
Lurdy, Medzugoria ).
12. Askéza a pôstna disciplína: vo farnosti sú
prípady prejavu alkoholizmu najmä u starších
muov aj ien, rozšírené je fajèenie tabakových
výrobkov aj prvé skúsenosti pouitia ¾ahkých drog
(marihuana), navrhujeme zvýšenie aktivít pre
mladých, zameranie sa na spoloèenskú èinnos,
veriaci sa snaia dodriava pôst, majú povedomie,
by spokojný zo ivotom, výchova ku skromnosti a k
duchovným hodnotám.

Podnety na diskusiu k 3. tematickému okruhu:

KATECHÉZA A FORMÁCIA POVOLANÍ
1. Náboenská nevedomos veriacich je výsledkom
najmä nedostatoènej katechézy; prejavuje sa kríza
katechézy aj vo vašej farnosti a ako? Poznajú veriaci vašej
farnosti základné pravdy viery? Ktoré oblasti kresanskej
náuky poznajú veriaci najmenej a bolo by ich treba
prednostne ohlasova?
2. Poznajú veriaci Sväté písmo a biblické dejiny
dejiny spásy? Prejavuje sa vo vašej farnosti nedostatok
poznania liturgie - ako? Poznajú veriaci dostatoène
katolícku mravouku a ako sa prejavuje náboenská
nevedomos v tejto oblasti? Ak nepoznáme prikázania,
prejaví sa to najmä deformáciou svedomia; bada vo
farnosti „stratu citlivosti pre hriech“?
3. Ktorá veková skupina veriacich je v poznaní
náboenských právd na tom najhoršie a ktorá najlepšie?
Èo je pod¾a vás príèinou ve¾kej náboenskej nevedomosti
dospelých veriacich? Èo má robi Cirkev, aby sme
prekonali náboenskú nevedomos dospelých? Ako si
predstavujete katechizáciu dospelých vo vašej farnosti?
Aká forma pouèovania by vám najviac vyhovovala?
4. Katolíkom na Slovensku pripravila Cirkev
slovenský preklad Kompendia Katechizmu Katolíckej
cirkvi: ako naò zareagovali veriaci vo vašej farnosti a
dostal sa do katolíckych rodín? Sú veriaci dostatoène
oboznámení s touto knihou a vedia, kde ju môu získa?
Èo navrhujete urobi, aby sa rozšírila medzi veriacimi?
Pociujete potrebu vyda osobitný katechizmus pre
kresanskú rodinu ako pomôcku pre rodièov?
5. V akom stave je náboenská výchova detí a
mládee v kresanských rodinách vašej farnosti? Venujú sa
rodièia dostatoène kresanskej výchove? V èom vidíte
hlavné príèiny zanedbávania náboenskej výchovy detí v
rodine? Skúste pomenova prekáky, na ktoré naráa
odovzdávanie viery v rodine. Navrhnite, ako môu
pomôc rodièom s rodinnou katechézou diecézne
inštitúcie, duchovný otec a celá farnos? Aké pomôcky
navrhujete na pomoc rodièom pri náboenskej výchove
detí?
6. Sú vo vašej farnosti nejaké formy farskej katechézy
detí a mládee - aké? Majú deti a mláde monos
stretáva sa na rôznych katechetických podujatiach? Aké
katechetické aktivity sa vo farnosti pravidelne konajú
(biblické hodiny, krúky, kvízy, príleitostné poznávacie
podujatia a pod.)?
7. V diecéze u 7 rokov funguje Diecézna animátorska
škola; vedia o tom veriaci vašej farnosti? Je vo vašej
farnosti animátor, ktorý absolvoval niektorý formaèný
program, ktorý pripravuje DAŠ, prípadne eRko, oáza,
skauti, saleziáni, Slovenský Orol...? Prejavuje sa práca
animátorov na formácii mládee vo vašej farnosti?

8. Ako vo vašej farnosti prebieha príprava detí na prvé
sväté prijímanie? Jestvuje vo farnosti aj mimoškolská
katechéza pre prvoprijímajúcich? Ako sa do prípravy detí
na prvé sv. prijímanie zapájajú ich rodièia a krstní rodièia?
Aká staros sa deom venuje po prvom sv. prijímaní v
rámci farnosti? Èo navrhujete pre skvalitnenie prípravy
na prvé sv. prijímanie deti? Je súèasou prípravy detí na
prvé sv. prijímanie aj formácia ich rodièov?
9. Je vo vašej farnosti príprava na birmovanie aj
mimo školskej katechézy? Je dostatoène úèinná formácia
birmovancov a na èo by sa mal klás hlavný dôraz v
príprave birmovancov (vedomosti, praktický kresanský
ivot, uvedenie do apoštolátu)? Ako sa premieta príprava
na birmovanie do ivota celej farnosti?
10. Slávenie liturgie je dôleitý prvok farskej
katechizácie; sú vo vašej farnosti pravidelne sväté omše za
úèasti detí a osobitne sv. omše pre mláde? Aká je na nich
úèas? Vyhovuje èas ich slávenia väèšine detí, èi mládee?
Èo navrhujete pre skvalitnenie týchto bohosluieb?
11. Konajú sa aj iné katechetické podujatia vo vašej
farnosti, napr. v rámci liturgického roku: jaslièková
slávnos, kríová cesta pre deti, detské eucharistické
adorácie a podobne? Organizujú sa pre deti vašej farnosti
prázdninové podujatia? Èo navrhujete vo farnosti urobi
pre kvalitnejšie vyuívanie vo¾ného èasu detí a mládee?
12. Ste spokojní so súèasným stavom školskej
katechézy s vyuèovaním náboenstva v škole? Je pod¾a
vás dostaèujúca jedna hodina náboenstva v škole? Ako
hodnotíte prácu katechétu (katechétky) v škole vo vašej
farnosti? Ako spolupracujú rodièia na diele školskej
katechézy? Èo navrhujete pre skvalitnenie spolupráce
rodièov a katechétu? Podie¾a sa kòaz (kòazi) na školskej
katechéze vo vašej farnosti? Èo navrhujete urobi preto,
aby sa náboenstvo vyuèovalo aj v treom a štvrtom
roèníku stredných škôl?
13. Katechizácia sa úzko spája s formáciou povolaní
pre slubu Cirkvi: Uvedomujú si veriaci duchovný rozmer
svojho povolania? Prejavuje sa to v ich ivote?
14. Sú veriaci hrdí na to, e sú kresania? Akú vános
má medzi ¾uïmi vo vašom prostredí meno „kresan“?
Neprejavuje sa u veriacich vašej farnosti „komplex
menejcennosti z viery“? Èo by pomohlo upevni a rozvíja
kresanské povolanie medzi èlenmi vašej farnosti? Konali
sa u vás farské misie a ak áno, akú máte z nich skúsenos?
15. Venuje sa náleitá pozornos katechéze uvádzania
do kresanského ivota, najmä príprave rodièov a
dospelých katechumenov na krst? Akú úroveò a kvalitu
má iniciaèná katechizácia vo vašej farnosti? Má pouèenie
rodièov a krstných rodièov pred krstom vplyv na ich
kresanský ivot, alebo sa to chápe iba ako formálna

záleitos? Aké formy pomoci rodièom navrhujete zo
strany duchovného pastiera po krste dieaa, najmä pri
výchove detí predškolského veku?
16. Verejné slávenie krstu prispieva k prehåbeniu a
obnove kresanského povedomia; ude¾uje sa vo vašej
farnosti krst deom v nede¾u vo sv. omši a aká býva úèas
veriacich? Èo navrhujete na upevnenie kresanského
povolania veriacich?
17. Prejavuje sa vo farnosti staros o duchovné
povolania a ako? Konajú sa vo farnosti modlitbové
podujatia za duchovné povolania? Pochádzajú z vašej
farnosti reho¾né povolania? Sú veriaci vašej farnosti
informovaní o monostiach reho¾ných povolaní a èo
navrhujete pre zvidite¾nenie reho¾ného stavu vo
farnostiach, kde reho¾níci nepôsobia?
18. Ko¾kí kòazi pochádzajú z vašej farnosti v
súèasnosti. Sú do budúcnosti náznaky nových povolaní ku
kòazstvu? Jestvuje vo farnosti „patronát“ duchovnej a
hmotnej pomoci konkrétnym bohoslovcom?
19. Ako sa vo farnosti prejavuje staros o diecézny
seminár v Spišskej Kapitule? Èo navrhujete pre ušie
spojenie farnosti zo seminárom a pre úèinnejšiu pomoc pri
príprave nových kòazov? Ako hodnotíte doterajšiu kvalitu
prípravy bohoslovcov na kòazskú slubu v našom
seminári? Èo sa vám na novej kòazskej generácii páèi a s
èím nie ste spokojní? Na èo by predstavení seminára mali
klás osobitný dôraz pri formácii bohoslovcov?
20. Osobitnú pozornos treba venova aj povolaniu k
manelstvu a rodièovstvu: prejavuje sa úbytok nových
manelstiev aj vo vašej farnosti? Narastá vo vašej farnosti
poèet mladých ¾udí, ktorí zostávajú slobodní a vyhýbajú sa
manelstvu? Aké sú pod¾a vás príèiny, e mladí ¾udia
nechcú prija na seba bremeno manelskej a rodièovskej
zodpovednosti? Èo by mala Cirkev urobi pre oivenie a
prehåbenie povolania mladých kresanov k sviatostnému
manelstvu? Ako si predstavujete vzdialenú prípravu na
manelské povolanie a ako ju navrhujete praktizova vo
vašej farnosti? (O bezprostrednej príprave snúbencov
bude osobitný tematický okruh)
21. Objavuje sa vo vašej farnosti jav „slobodných
matiek“ bez úmyslu prija manelstvo? V èom vidíte
príèiny tohto javu a aké kroky by mala Cirkev urobi v
tejto veci?
22. Väèšina ¾udí h¾adá svoje miesto v obèianskej
spoloènosti v zamestnaní; povaujú mladí ¾udia
zamestnanie za súèas ve¾kého Boieho plánu s nimi?
Pod¾a akých kritérií sa v súèasnosti najèastejšie mladí ¾udia
rozhodujú pre zamestnanie? Ako by mohla Cirkev cez
katechézu úèinnejšie pomáha mladým pri ich h¾adaní si
miesta v spoloènosti?

Poïakovanie
 a  k ý
m e s i a c
p re š i e l , è o
Martina u
n i e t ! Ta k
ve¾mi nám
chýba!!!
Boe, Ty to
vieš!
Piatoèek, tak hovoril Martin poslednému
pracovnému dòu. Bol to èas, ktorým sa zaèínal
víkend, kedy sa bude môc stretnú s bratom
Samom a priate¾mi na pive, kedy si bude môc
íst zahra futbal èi hokej - športy, ktoré mal tak
rád, alebo, keï bude treba pôjde pomôc bratovi
Moòovi pri prácach na oplotení pozemku, alebo
èoko¾vek iné, pri èom by ho brat potreboval,
alebo Zikovi na stavbe, Ferkovi na prestavbe èi
Petrovi pri prerábaní domèeka. Martin naozaj
ochotne vdy išiel pomôc kadému, kto ho o
pomoc poiadal.
No najviac sa tešil na chvíle, ktoré strávi
s milovanou Andrejkou. To bol èas, ktorý mu
nemohlo niè nahradi. Andrejka najlepšie vie, èo
pre neho znamenalo by s òou, dra ju za ruku,
v objatí, rozpráva sa o èomko¾vek, alebo len tak
mlèa, poèúva jeho ob¾úbenú hudbu, a cíti
prítomnos jeden druhého.
Videla som, e Martin našiel spriaznenú dušu,

s ktorou by chcel prei spoloèný ivot.
Martin bol dobrý a citlivý syn. I keï sme sa
niekedy v názoroch rozchádzali. Je to však
normálne. Veï to bolo aj bude, e rodièia majú
viac skúseností a boja sa o svoje deti, aby nerobili
tie isté chyby ako oni, aby ich uchránili od
problémov. U mu viac nebudem môc radi,
alebo ho pred nieèím varova. Najviac ma trápi,
e som ho nedokázala zachráni od predèasnej a
zbytoènej smrti.

solidárny k poívaniu alkoholu a iných opojných
látok! Èi ako dobrý priate¾ nemáš upozorni
svojho priate¾a, e uívanie týchto vecí mu škodí.
Nebuïme tolerantní ani k násiliu a vulgarizmu.
Všetko to nièí nielen telo ale aj dušu a charakter
èloveka. Buïme zodpovední sami za seba, ale aj
jeden za druhého. Ak si chce priate¾ pod vplyvom
alkoholu sadnú za volant, nedovo¾ mu to !!!
Pretoe potom sa stávajú také strašné veci ako sa
stali Martinovi a všetci sa pýtame, PREÈO?!
Mono je to pre nás všetkých upozornenie, aby
sme sa zamysleli nad sebou, nad svojími
prioritami. Aby sme otázku smrti a veèného
ivota nebrali na ¾ahkú váhu a nenahovárali si:
"Ja mám ešte èas na Boha!".

Èítala som všetky ohlasy (kondolencie) na
internete. Bola som dojatá. Všetky vyznania boli
úprimné, dojemné a výstiné. Mnohí píšete o
Martinovi, ako o dobrom èloveku-priate¾ovi,
s ktorým bola vdy pohoda. Martin mal ešte
ïalšie vlastnosti, o ktorých ste nepísali. Bol
solidárny a tolerantný. Martin nerád poèúval
kritiku na niekoho, vdy chcel toho èloveka
obhajova a ukáza ho v lepšom svetle. Mono to
sa mu stalo osudným. Aj keï ho mnohí
upozoròovali na hazardnú jazdu Petra, o ktorej
sme všetci vedeli, Martin mu dôveroval a
hovoril, "to je dobrý chlapec".

Slávili sme najväèšie kresanské sviatky - Ve¾kú
noc. Kúsok z Ve¾kého piatku som mala monos
prei v ten osudný piatok, keï som k¾aèala pri
màtvom tele môjho najmladšieho syna a
nechápala som, èi je to skutoènos alebo zlý sen z
ktorého sa prebudím.

Chcela by som nás všetkých primä k tomu, aby
sme sa zamysleli do akej miery má by èlovek
solidárny a tolerantný?

Usilujme sa i tak, aby sme sa sním všetci raz
stretli vo veènosti.

Vás jeho kamarátov a kamarátky chcem
poprosi, zamyslite sa, èi máte by tolerantní a

VZKRIESENÝ KRISTUS
VÍAZ NAD SMROU
Kristovo vzkriesenie je najrukolapnejší dôkaz jeho Bostva, lebo len po jeho
zmàtvychvstaní zaèína posiela iary svojej boskej lásky ku všetkým, ale aj na
kadého èloveka osobitne.
Z jeho lásky jestvujeme a prácou vytvárame hodnoty pre tento i veèný ivot. Pán
Jeiš chce kadého oslovi predovšetkým podstatou svojho bytia láskou. Lebo len
prijatím Krista, stelesnenú boskú lásku objavujeme aj v sebe svetlo, ktoré nám
svieti na našej ceste ivota a ukazuje nám cestu, ktorou je vzkriesený Kristus.
Áno, Kristus ukazuje aj nám svoju pravdu, ktorá má by akoby dychom nášho
ivota a a potom nachádzame a priznávame, e sme našli skutoèný ivot, preto
dobrá smr je okamihom, v ktorom kadý osobne uvidí Krista v jeho sláve a velebe.
My, veriaci u teraz môeme pozna, za všetko ïakova a oslavova
zmàtvychvstalého Krista Víaza nad smrou.

Udalosti Ve¾kého piatku nám pripomínajú, e
smrou na kríi, obetoval Jeiš svoj ivot za nás,
aby sme boli spasení.
Verím, e jeho obeta nebola márna ani v prípade
môjho syna Martina.

Ïakujeme za všetky úprimné prejavy sústrasti a
prosíme o modlitby.
Martinovi rodièia a bratia.

Farský úrad a Pastoraèná rada
vyhlasujú súa pre deti:

„Ako som preil
Pôstne obdobie,
alebo Ve¾kú noc“
Deti o tom môu nakresli,
alebo napísa krátky èlánok.

(Pod¾a knihy „Kristus prichádza a dáva sa nám pozna“ pripravila V.Javorková)

Tri najlepšie kresby a èlánky
budú odmenené vecnými darèekmi.

Napísali nám
Tieto ve¾konoèné sviatky som strávil u mojej starkej na Hubovej a na
obrady som chodil na Švošov. Boli neuverite¾ne pekné. Nie len preto, e
mali vysokú úroveò, ale taktie sa mi páèilo zapojenie všetkých generácií
do ich prípravy a ich elegantné zladenie. Chcem sa preto poïakova Vám a
vášmu farskému spoloèenstvu za krásne chvíle a pekný záitok.
Prajem vám (všetkým) všetko dobré.
S pozdravom

Juraj Staník

Práce odovzdajte do krabice
pri soche Sedombolestnej Panny Márie
našej patrónky
do konca apríla.

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum

dnes slávime

16.4.2007
17.4.2007
18.4.2007
19.4.2007
20.4.2007
21.4.2007
22.4.2007
23.4.2007
24.4.2007
25.4.2007
26.4.2007
27.4.2007
28.4.2007
29.4.2007

3. veľkonočná nedeľa
Sv. Vojtecha, biskupa, mučeníka,
spomienka
Sv. Juraja, mučeníka
Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

4. Veľkonočná (synodálna) nedeľa

30.4.2007
1.5.2007
2.5.2007
3.5.2007
4.5.2007
5.5.2007
6.5.2007

Sv. Jozefa, robotníka
Sv. Atanáza, biskupa, učiteľa Cirkvi,
spomienka
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Prvý piatok v mesiaci
5. Veľkonočná nedeľa

svätá omša

úmysel sv. omše

Iný program

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

ž. Jozef
za pokoj v rodine
za duše v očistci
za zdravie
za zdravie a pokoj
za zdrav. a B. pož.

adorácia 15.00-17.45

8.00 a 10.30

za veriacich

18.00

+ Štefan Pukaj

7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Rudolf
+ Adam a Mária
+ Jozef
+ Dušan a rodičia
+ Martin Široň

8.00 a 10.30

za veriacich

Dnes je zbierka na seminár.

18.00

+ Anna

8.00!!!

+ Martin Široň

sviatosť zmierenia 17.00 - 17.45
Májové pobožnosti 20 minút pred večernou sv.
omšou spievané litánie s kňazom

18.00 - pre deti

za zdravie Petra K.

sviatosť zmierenia pre mládež a deti 16.00 - 17.45

7.00 + chorí
18.00 - pre mládež
18.00

+ Štefan a Margita
za zdravie Márie
za rodinu Roštekovú

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 8. skupina

8.00 a 10.30

7.5.2007

18.00

8.5.2007
9.5.2007
10.5.2007

8.00 !!!
18.00 - pre deti
7.00

11.5.2007

18.00 - pre mládež

12.5.2007

18.00

13.5.2007

6. Veľkonočná nedeľa

14.5.2007
15.5.2007

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 6. skupina

Dnes je mesačná zbierka.

16.30 adorácia,18.45 - upratovanie 7. skupina

za veriacich
za pomáhajúcu
milosť
+ Milan Urmín
+ Martin Široň
za zdravie Viery
za obrátenie
hriešnikov
za požehnanie
rodiny

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 9. skupina

8.00 a 10.30

za veriacich

18.00
7.00

+ Metod a Ľudmila
za zdravie Margity

18.00 - pre deti

+ Ján a Katarína

8.00 a 18.00

za veriacich

18.5.2007

18.00 - pre mládež

+ Anton

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 10. skupina

19.5.2007

18.00

+ Irena

16.00 - 1. nácvik pred sv. prijímaním

8. 00 a 10.30

za veriacich

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Ondrej a Mária
+ Rudolf
+ Anna
+ Irena
+ Martin Široň
+ starí rodičia

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 1. skupina
16.00 - 2. nácvik pred sv. prijímaním

16.5.2007

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a
mučeníka, spomienka

17.5.2007

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a
prikázaný sviatok

20.5.2007

7. Veľkonočná nedeľa

21.5.2007
22.5.2007
23.5.2007
24.5.2007
25.5.2007
26.5.2007
27.5.2007

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

28.5.2007
29.5.2007
30.5.2007
31.5.2007
1.6.2007

Sv. Justína, mučeníka, spomienka, prvý
piatok v mesiaci

2.6.2007
3.6.2007

Najsvätejšej Trojice,
1. sv. prijímanie v našej farnosti

4.6.2007
5.6.2007
6.6.2007
7.6.2007

Najsv. Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo),
slávnosť a prikázaný sviatok

8.6.2007
9.6.2007
10.6.2007

10.30 !!!

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00 + chorí

+ Ladislav a Anna
+ Karol, Anna a Ján
za zdrav. a B. pož.
+ Jolana

18.00 - pre mládež

+ Martin Široň

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 2. skupina

18.00

+ Ján a syn

16.00 - 3. nácvik pred sv. prijímaním

10.30 !!!

za veriacich

10. Cezročná nedeľa

7.00
18.00 - pre deti

sviatosť zmierenia 17.00 - 17.45
sviatosť zmierenia pre mládež a deti 16.00 - 17.45

Júnové pobožnosti 20 minút pred večernou sv.
omšou spievané litánie s kňazom

18.00
Sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka

Dnes je mesačná zbierka.

+ Irena Rošteková

18.00

za veriacich

sprievod, pripravíme štyri oltáriky

18.00 - pre mládež
18.00

+ Martin Široň

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 3. skupina

8.00 a 10.30

za veriacich

Dnes je mesačná zbierka.
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