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James Caviezel ako Ježiš a Mel Gibson, producent a režisér Umučenia Krista.

Aký má dosah Zmŕtvychvstanie Pána na všedný život?
Hľadeli sme na mŕtve Ježisovo telo. Akosi sme
chceli spolucítiť. Boli sme tak trochu pozostalí.
Mal to byť koniec? S nádejou hľadíme na kríž.
A je to správne. Ježišovo učenie o Božom
kráľovstve by bez smrti a zmŕtychvstania bolo
naozaj iba učením. Hľa, tajomstvo viery!!
Zvesť o Zmŕtychvstaní tvorí stred a podstatu
celého kresťanského posolstva. Veľká Noc je
dokončením vtelenia. Ktosi povedal, že Boh sa
neodvolateľne a natrvalo usadil vo svete. Ježiš
z Nazareta je odpoveďou človeku na otázky po
živom Bohu. Cirkev je odpoveďou na otázku po
živom Kristovi.
Boh vzkriesil Ježiša. To je súhrn i obsah
Veľkonočného posolstva. Všetko ostatné je
rozvinutie tohto výroku. Apoštoli tvrdia, že
videli Pána, ...a zjavil sa Šimonovi..., ženy
videli Pána, emauzskí učeníci spoznali Pána pri
Lámaní chleba...
Evanjeliá vyhlasujú posolstvo vzkriesenia, ale
neopisujú jeho priebeh. Až na stredovekých
tabuľových maľbách nájdeme znázornené,
ako Ježiš vystupuje z hrobu. Nech by sme
čítali Písmo spredu i zozadu, nenájdeme meno
žiadneho svedka Ježišovho zmŕtvychvstania.
Ani svedok, ani čas.
Čo je teda dôkazom Ježišovho zmŕtvychvstania?

Prázdny hrob, plachty a svedectvo anjela:
Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského,
ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych, niet ho tu.
Ale predovšetkým svedectvo konkrétnych
ľudí, ktorí sa s Ježišom stretli.
Sme
často
popletení
nesprávnymi
predstavami o Ježišovom zmŕtvychvstaní.
Vychádza to niekedy z antickej predstavy
trojposchodového
vesmíru,
ako
to
predstavuje Lukáš. Ten však prináša iba
symbolicko - časovú predstavu o zmŕtvychvstaní: Ježiš bol tri dni v podsvetí, 40 dní bol
medzi učeníkmi na zemi a až po 40 dňoch
vystúpil na nebesia. Ježišov odchod domov
k Otcovi, jeho oslávenie a povýšenie sa
nestalo na 40. deň, ale už v zomieraní
a skrze smrť. Ježiš je hneď od svojho
zmŕtvychvstania u Otca.
O Božích tajomstvách možno hovoriť iba
v obraze a podobenstve.
Ježiš skutočne vstal z mŕtvych a zachoval si
identitu osoby. Ten istý Pán, s ktorým pred
smrťou jedli, je ten istý aj po vzkriesení!!!
Viera vo Vzkrieseného je milosť. Ježiš sám
prekonáva neveru apoštolov. Ujíma sa ich,
privádza ich k viere. Veľkonočná viera je
darom Vzkrieseného. Kto v neho neverí,

nemôže ho vidieť. Veriť v Zmŕtvychvstalého
znamená mať s ním kontakt.
Vo všetkých perikopách hovoriacich
o zmŕtvychvstaní je spoločné zdôrazňovanie
Ježišovho vzťahu k Cirkvi. Spoločenstvo
privádza od nevery k viere, vysvetľuje
Písmo, stoluje, udeľuje odpustenie hriechov
a pokoj s Bohom, dáva Svätého Ducha a raz
zas príde. To, čo Ježiš koná, to očakáva aj od
svojej Cirkvi, aby to konala.
Cirkev vlastní živého Pána! Kto videl
Vzkrieseného, musí sa stať jeho poslom.
Ako aktuálne znejú na Veľkonočnú nedeľu
slová apoštola Pavla: S Kristom ste vstali
z mŕtvych. Preto hľadajte, čo je hore, kde Kristus
sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie
na to, čo je na zemi. (Kol)
Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé telo?
Vyhoďte starý kvas a buďte novým cestom, pretože
ste už nekvaseným chlebom. Veď bol obetovaný
váš veľkonočný Baránok, Kristus. Preto slávme
sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zloby a
neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a
pravdy.
Byť kvasom. Kvasom nových a slobodných
ľudí. To je poslanie Cirkvi v spoločnosti. To
je naše poslanie.
Peter Olekšák

Vzdelávanie obyvateľov obce v minulosti
Vzdelávanie pospolitého ľudu bol v minulosti
úzko späté s existenciou kostola. Najstarším
cirkevným strediskom v tejto oblasti bola
Komjatná.

Podľa viacerých historikov spolu s dedinou
bol na jej dnešnom území, na podnet
zemianskych
vlastníkov,
predchodcov
rodu Turanskovcov, vybudovaný v 30-tych
rokoch 14. storočia aj kostol. Bol postavený
na mieste nejakej staršej sakrálnej stavby
existujúcej už na prelome 10. a 11. storočia.
Novopostavený kostol bol od počiatkov
zasvätený Duchu Svätému. Sídlom
samostatnej farnosti sa kostol stal v 15.
storočí, podľa schematizmov Spišskej diecézy
sa Komjatná stala sídlom farnosti v roku
1400. Všeobecne sa za vznik samostatnej
farnosti považuje rok 1492.
Do obvodu farnosti v Komjatnej sa zaradili:
Stankovany, Hubová (patrila krátky čas
k farnosti v Ružomberku), Kraľovany,
Švošov, Valaská Dubová, Studničná
a Zázrivá na Orave (do začiatku 17.
storočia, keď po reformácií bola pričlenená
k protestantskému zboru vo Veličnej).
V rokoch 1716 – 1754 aj Žaškov.
Škola v Komjatnej existovala zaručene
už na konci 16. storočia. Učili sa tu deti
z Komjatnej, Turíka, Hubovej, Švošova
a Stankovian. Samozrejme, že v období
17. storočia a polovice 18. storočia
nenavštevovali školu všetky deti, len deti
bohatších sedliakov a zemanov. O úrovni
vzdelanosti svedčí i zakladajúca listina
kaplnky svätého Matúša z roku 1798, ktorú
podpísal len richtár Tomáš Chyla a ďalších
13 obyvateľov, v ktorej sa píše: „nevediac
písať robí vlastnou rukou krížik.“
Deti z filiálnych obcí Stankovany, Švošov
a Hubová navštevovali školu v sídle farnosti
v Komjatnej ešte aj v roku 1776. Vyučoval
tu Andrej (Ondrej) Kmeť najstarší, ktorý
mal v tom čase na starosti len 6 žiakov.
Hubová

sa stala samostatnou farnosťou v roku 1787,
aj keď podľa zachovaných dokumentov
misionár P. Serafín slúžil sväté omše
v Hubovej už v roku 1767, ale len v humne.
Hubová patrila najskôr k ružomberskej
farnosti a neskôr k farnosti v Komjatnej. Po
osamostatnení Hubovej sa stali jej filiálkami
Švošov, a ako administratívna súčasť obce,
aj Ľubochňa. Na konanie bohoslužieb bol
dočasne určený miestny starý hostinec.
Dňa 27.4.1795 sa dvojposchodový
hostinec pri pokuse o opravu zrútil a na
náklady farníkov bol ešte v tom istom roku
postavený a vysvätený v Hubovej drevený
kostol Povýšenia svätého kríža.
V Hubovej vznikla škola v roku 1782.
Prvým učiteľom bol Ján Gombášsky, ináč
Okály (Gombassky alias Okally). Tak ako
to bolo v tej dobe zaužívané, vykonával
zároveň aj funkciu notára pre okolité obce
Stankovany a Švošov. Najstaršia škola
v Hubovej bola drevená. Bola postavená

z dreva, ktoré poskytlo hradné panstvo.
Škola bola triviálna, to znamená, že deti sa
tu učili čítať, písať a počítať. Nerozlučnou
časťou vyučovania bolo aj náboženstvo.
Druhým učiteľom v Hubovej bol po zriadení
farnosti od roku 1787 Ján Rehák. Kanonická
vizitácia z roku 1795 o ňom poznamenáva,
že okrem učenia bol aj organistom. Učil deti
čítať, písať a základy aritmetiky. V stredu
a v sobotu vyučoval katechizmus. Ján Rehák
bol podľa vizitátora „dobrých mravov, ale
mnoho sa neučil a neovláda ani latinskú reč,
predsa však dosť starostlivo učí deti čítať aj
písať“.
V roku 1816 postavili v Hubovej na náklady
komorského panstva novú kamennú budovu
jednotriednej školy spolu s bytom pre
učiteľa. Iniciátorom stavby bol vtedajší
učiteľ Matej Melleky (Mellegh). Jeho syn
Matej, ktorý sa pravdepodobne narodil
v Hubovej, bol od roku 1844 advokátom
Liptovskej stolice.
Spomínaná budova školy stála tesnej
blízkosti, na východ od kostola. Dve
miestnosti obýval učiteľ a tretia slúžila ako
učebňa. Nechýbala tu kuchyňa, komora
a pivnica. Z hospodárskych objektov bola
vo dvore k dispozícií dreváreň, maštaľ,
postavené z pevného materiálu. V učebni
boli lavice a tabuľa. Škola bola triviálna
katolícka, na vyučovanie však dochádzali aj
evanjelici. Navštevovali ju chlapci aj dievčatá
spoločne, a to z Hubovej aj Švošova.
Už v roku 1864 bola situácia v počte žiakov
v Hubovej neúnosná. Jeden učiteľ tu učil
až 200 žiakov. Obyvatelia Hubovej pod
vedením richtára Jána Okála a obyvatelia
Švošova pod vedením richtára Ondreja
Široňa sa 22. novembra 1864 zišli na
rokovaní so zástupcami Liptovskej stolice
slúžnym Martinom Vladárom a župným
právnikom Júliusom Grillom. V liste
komorským úradom žiadali od 1. novembra
1865 buď zriadiť v Hubovej ďalšiu triedu
a zaplatiť druhého učiteľa (toto však hneď
na začiatku odmietli obyvatelia Švošova),
alebo priamo vo Švošove zriadiť samostatnú
jednotriednú školu s učiteľom. Na stavbu
budovy školy sa zaviazali od Likavsko
– hradockého panstva získať pozemok
a drevo. Učiteľovi sa zaviazali ročne platiť
30 zlatých spolu s 4 vrecami jačmeňa a 12
centami zemiakov. Žiadali zároveň vyznačiť,
kde môžu nachystať v budúcnosti palivové
drevo pre učiteľa. Tieto snahy však nenašli
pri komorských orgánoch pochopenie. Škola
vo Švošove nevznikla.
Švošov

V roku 1871 Karol Polák na žiadosť
zástupcov obce Švošov v spolupráci s notárom Jozefom Podhorským napísali žiadosť
školskému inšpektorovi v Liptovskom
Mikuláši o zriadenie samostatnej katolíckej
školy vo Švošove. Byt pre učiteľa a miestnosť
na vyučovanie sa mali prenajať. Učiteľ mal
dostávať všetky pôžitky, ktoré dostával
dovtedy od obyvateľov Švošova učiteľ
v Hubovej. Už v žiadosti uviedli, že v roku

1871 pre účely zriadenia učebne prenajali
dom číslo 30. V žiadosti zároveň vysvetlili,
že bývalý ľubochniansky učiteľ nemôže
vyučovať vo Švošove, lebo je starý a nevládny.
Žiadali zároveň žiadosť postúpiť príslušnému
ministerstvu, aby o veci rozhodlo. Krátko na
to bola ako poradný orgán školy zvolená
školská stolica, ktorej členmi boli: farár
v Hubovej, richtár Matej Piroh, boženík
Ondrej Mikulka, Juraj Paráda, Ondrej
Kulich, Ján Pompáš, Ján Žiara, Ondrej
Široň a budúci učiteľ. Zriadená bola obecná
škola, ešte v roku 1882 zapísaná ako Sósói
kozségi iskola (Švošovská obecná škola).
Vyučovanie prebiehalo najskôr vo Frankovie
dome, pričom dochádzka obyčajne trvala
„tri zimy“, pretože v lete deti pomáhali pri
poľnohospodárskych prácach (informácie
od Márie Víťazovej Švindrovej narodenej
1870). V tomto období bola postavená
i nová školská budova a po jej výstavbe bola
umožnená pravidelná školská dochádzka.
Na tento účel slúžila do roku 1972. Zbúraná
bola pred výstavbou kostola, ktorý dnes stojí
na jej mieste.
Prvým učiteľom vo Švošove sa stal už v roku
1871, na viac ako 33 rokov, Matej Franko.
Usilovne vzdelával tunajšie deti. Školská
vrchnosť s ním však nebola spokojná. Bol
nekvalifikovaný a často bol kritizovaný
najmä za neznalosť maďarského jazyka.
V roku 1904 odišiel na odpočinok. V rokoch
1904 až 1908 na jeho mieste učila Júlia
Husáriková, neskôr Jozef Hájek a Jozef
Dobrotka. V roku 1910 prišiel za učiteľa
– správcu už rímskokatolíckej ľudovej
školy do Švošova Ladislav Veselý. Počas
vojnových udalostí ho krátko zastupoval
Július Okoličáni. Tento vynikal silnou
maďarizáciou. Aj môj otec často spomínal,
že hneď v prvý deň v škole dostal od neho
zaucho, lebo sa nevedel po maďarsky modliť.
Samozrejme, že nebol sám. V roku 1914
bola škola dlhodobo zatvorená pre epidémiu
osýpok. V roku 1909 bola škola rozšírená
o ďalšiu triedu s novým učiteľom Júliusom
Brtkom. Neskôr tu vyučovali Margita
Maxianová, Margita Barošová, Terézia
Oszághová, Anna Kričková a Jozef Kenda.
V roku 1931 bola zriadená tretia trieda a na
novozriadené učiteľské miesto nastúpila
Anna Šťavová. Neskôr tu učili: Katarína
Marschállová,
Bohuslava
Hřebínová,
Jiřina Pohlová, Vojtech Matiašovský,
Gizela Kubaľová, Elena Muchová, Alžbeta
Hanesová a Magdaléna Pašová. V roku
1942 bola zriadená vo Švošove štvrtá
trieda a na učiteľské miesto nastúpila Anna
Kendová.
Rímsko katolícka ľudová škola trvala do roku
1944, kedy ju nahradila Štátna ľudová škola
vo Švošove a túto v roku 1948 Národná
škola. V roku 1960 bola premenovaná
na Základnú deväťročnú školu, ročník
1-5 vo Švošove. Táto v jeseni 1972 bola
presťahovaná do novo postavenej budovy,
v ktorej sídli doteraz. História školy po roku
1944 je dosť podrobne zachytená v obecnej
kronike a je o nej aj dosť archívnych
materiálov.
František Mala

Základná škola s materskou školou
sv. Matúša vo Švošove?
Poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili, na základe petície,
so zriadením cirkevnej základnej školy s materskou školou.
Žiadosť bola predložená Biskupskému úradu v Spišskej
Kapitule. Následne Obecný úrad navštívil pomocný biskup
Mons. Andrej Imrich, aby vec prešetril. Odpoveď, či biskupstvo
má v úmysle zriadiť vo Švošove cirkevnú školu, zatiaľ nemáme.
V prípade súhlasu, bude zvolané stretnutie rodičov s otcom
biskupom.

Školstvo
Obecné zastupiteľstvo požiadalo zástupcu starostu Ľubomíra
Sidora o prerokovanie rozpočtu pre ZŠ s MŠ na rok 2004
s príslušným úradom o možnosti zvýšenia finančných
prostriedkov, pretože predložený rozpočet (2.525.000 Sk)
nepostačuje na zabezpečenie prevádzky ZŠsMŠ.
Základná škola sa zapojila do projektu INFOVEK, ktorého
cieľom je vybaviť základné školy počítačmi. V našej základnej
škole by sa mala zriadiť počítačová učebňa do 30.4.

Stavebné konania pre Komjatnú
Poslanci súhlasili, že obec Švošov bude vykonávať pre obec
Komjatnú stavebné konania.

Ako sme volili na Švošove
Na prezidentských voľbách, ktoré sa konali dňa 3.4.2004
sa v našej obci zúčastnilo 360 zo 614 oprávnených voličov
(58,6%). Odovzdaných platných hlasov bolo 346, z ktorých
počet platných hlasov pre kandidátov bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mečiar Vladimír, JUDr., Dr.h.c (144 hlasov)
Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc. (60 hlasov)
Mikloško František, RNDr. (57 hlasov)
Kukan Eduard, JUDr. (37 hlasov)
Schuster Rudolf, Ing., PhD. (34 hlasov)
Bútora Martin, doc., PhDr. (6 hlasov)
Králik ján, Ing., CSc. (2 hlasy)
Kubík Július (2 hlasy)
Roman Ľubomír, Mgr., Art. (2 hlasy)
Bernát Stanislav, Ing. (1 hlas)
Šesták Jozef, Ing., PhD. (1 hlas)
Kalman Jozef, RSDr. (0 hlasov)

Rovnako, ako po celkovom sčítaní hlasov v Slovenskej republike,
aj na Švošove najviac hlasov získal Vladimír Mečiar. Druhý za
ním skončil Ivan Gašparovič. Z toho vyplýva, že v druhom
kole prezidenských volieb sa bude o rozhodovať o prezidentské
kreslo medzi týmito kandidátmi.

Referendum
Súčasne s prezidentskými voľbami sa v Slovenskej republike
konalo referendum, v ktorom sa občania mali možnosť vyjadriť
o tom, či súhlasia alebo nesúhlasia, aby poslanci Národnej
rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III.
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby
sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku
2004.
V našej obci sa na referende zúčastnilo 263 zo 613 oprávnených
voličov, z toho boli 2 hlasy neplatné. 231 občanov vyjadrilo
svoj súhlas s vyslovením nedôvery terajšej vláde a konaním
predčasných volieb a 30 voličov bolo proti. Keďže účasť na
referende bola 42,9%, referendum bolo v našej obci, rovnako
ako v celej Slovenskej republike, neplatné.

Šport

Dňa 27.3. sa už tradične konali bežecké preteky Švošovská
pätnástka.
Soňa Hamzová

Správa o hospodárení
Obecného úradu Švošov 2003
Príjmy
Daň z príjmov FO
1.182.133.05
Daň z príjmov PO
144.950.02
Daň z nehnuteľnosti
73.748,za psa
4.800,7% z predaja alk.a tabaku 21.979,Zo vstupného
87,Za užívanie VP
9.390,Vývoz KO
146.642,Cestná daň
102.565.64
S p o l u daňové príjmy 1.686.294,- Sk
Neďanové príjmy
331.062,- Sk
Z úradu práce
92.347,- Sk
Dotácie zo ŠR
Samosprávne funkcie
379.380,Sociálne veci
121.954,Školstvo
2.534.553,Na matričnú činnosti
20.000,Na indiv. potr. obce
69.791,s p o l u dotácie zo ŠR 3.125.678,- Sk
Rezervný fond 2002
9.100,42 Sk
Príjmy spolu

5.244.482.73

Výdavky
Všeobecne verejné služby:
mzdy a odvody
1.176.496,- Sk
Energia, voda a kom.
162.799,80 Sk
Materiál a služby
127.699.90 Sk
Údržba, os. tovary a služby
92.906,-Sk
Kopírovací stroj (splátka)
10.253,- Sk
Finančná a rozpočtová oblasť
42.301.98 Sk
Matrika
20.614,- Sk
Civilná ochrana
5.196,- Sk
Požiarna ochrana
10.616.70 Sk
Pozemkové úpravy (ROEP)
16.579,- Sk
Výstavba (stavebný dozor)
11.724,- Sk
Lavica (materiál)
27.738.50 Sk
Doprava (olej, palivo, poistenie) 23.679.40 Sk
Správa a údržba ciest
99.161,20 Sk
Vývoz komunálneho odpadu 106.967.20 Sk
Bytovka
20.702.70
Rozvoj obcí (VPP, úhrada pohľadávok OPOSu,
geometrické plány IBV)
330.900,20
Verejné osvetlenie
90.114.30
Telovýchovná jednota
106.597.30
Švošovská 15
9.524.50
Knižnica (mzdy, odvody, knihy) 22.312,- Sk
Kultúrne služby
37.021,- Sk
Miestny rozhlas /údržba/
4.233,- Sk
Príspevok Hrdoš
20.000,- Sk
Náboženské a iné spol. služby 39.004.80 Sk
Príspeok FÚ
45.000,- Sk
Školenie
4.710,ZŠ s MŠ a ŠJ
2.538.450.70
Prístrešok na uhlie, telocvičňa 88.806,Opatrovateľská služb
139.115,-Sk
Výdavky

5.431.425.58
Obecný úrad Švošov

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum

svätá omša

úmysel sv. omše

12.4.2004 Veľkonočý pondelok

dnes slávime

8.00

neme. úmysel

13.4.2004 Veľkonočý utorok

6.55

+ Ján Gerec

14.4.2004 Veľkonočá streda

18.00 – pre deti

za B. požehn. Márie

15.4.2004 Veľkonočý štvrtok

7.00

za zdravie rodičov

16.4.2004 Veľkonočý piatok

18.00 - pre mládež

neme. úmysel

18.00

neme. úmysel

17.4.2004 Veľkonočá sobota
18.4.2004 Nedeľa Božieho milosrdenstva

8.00

za veriacich

nebude

neme. úmysel

20.4.2004 Utorok

6.55

ž. Margita a Zdeno

21.4.2004 Streda

18.00 – pre deti

+ Mária Babecová

19.4.2004 Pondelok

22.4.2004 Štvrtok
23.4.2004 Sv. Vojtech, biskup a mučeník
24.4.2004 Sobota
25.4.2004 3. veľkonočná nedeľa
26.4.2004 Pondelok

7.00

+ Mária

18.00 - pre mládež

+ Anna Gerecová

18.00

+ Adam a Mária

8.00

za veriacich

nebude

neme. úmysel

27.4.2004 Utorok

6.55

+ Mária Babecová

28.4.2004 Streda

18.00 – pre deti

neme. úmysel

7.00

neme. úmysel

18.00 - pre mládež

neme. úmysel

29.4.2004 Sv. Katarína Sienská, panna, uč. Cirkvi
30.4.2004 Piatok
1.5.2004 Sobota

18.00

+ Libuša

8.00

za veriacich

nebude

za zdravie

4.5.2004 Utorok

6.55

+ Ján a Anna Lipt.

5.5.2004 Streda

18.00 – pre deti

+ Matej a Žofia

6.5.2004 Štvrtok

7.00

+ Anna a Mária

7.5.2004 Piatok

18.00 - pre mládež

ž. Judita Rošteková

8.5.2004 Sobota

18.00

ž. Margita

8.00

za veriacich

2.5.2004 4. veľkonočná nedeľa
3.5.2004 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

9.5.2004 5. veľkonočná nedeľa
10.5.2004 Pondelok

nebude
6.55

12.5.2004 Streda

18.00 – pre deti

+ Mária

13.5.2004 Štvrtok

7.00

poďakovanie Bohu

18.00 - pre mládež

+ Anna

15.5.2004 Sobota
16.5.2004 Prvé sväté prijímanie vo farnosti
17.5.2004 Pondelok

8.00

za veriacich

6.55

+ Mária Babecová
+ Anna a Ján

18.00

za veriacich

21.5.2004 Piatok

18.00 - pre mládež

+ Ladislav

22.5.2004 Sobota

18.00

Dnes je modlitbový most seminaristi - farnosť
Švošov. Modlime sa za budúcich kňazov diecézy.
Nasleduje TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA.
18.00 - ruženec

17.30 Krížová cesta (za povolania)
Po sv. omši adorácia mladých pred vstupom do EÚ.
upratovanie - 9.00 – 11. skupina
Dnes je ZBIERKA na kňazský seminár.
18.00 - ruženec
Dnes je výročie posviacky Misijného kríža . Za
zvyčajných podmienok môžeme získať odpustky.

upratovanie - 18.45 – 12. skupina

upratovanie - 18.45 – 1. skupina
Dnes je MESAČNÁ zbierka.

8.00

upratovanie - 18.45 – 2. skupina

za veriacich

nebude

25.5.2004 Utorok

6.55

26.5.2004 Streda

18.00 – pre deti

+ Anna a Štefan

27.5.2004 Štvrtok

18.00

+ Vendelín a Jozef

28.5.2004 Piatok

18.00 - pre mládež

29.5.2004 Sobota

18.00

30.5.2004 ZOSLANIE DUCHA SVäTÉHO

upratovanie - 18.45 – 10. skupina

nebude
18.00 – pre deti

24.5.2004 Pondelok

18.00 - ruženec

18.00

19.5.2004 Streda

23.5.2004 7. veľkonočná nedeľa

Dnes je MESAČNÁ zbierka.

+ Milan

18.5.2004 Utorok
20.5.2004 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

poklona v našej farnosti: 13.00 - 17.45
upratovanie - 17.45 – 9. skupina

18.00 - ruženec

11.5.2004 Utorok

14.5.2004 Sv. Mateja, apoštola

Iný program

8.00

+ Marián a Anna

upratovanie - 18.45 – 3. skupina
za veriacich

V máji budú Loretánske litánie 15. minút pred sv. omšou.
Sviatosť zmierenia v PIATKY 17. 30 - 17.45, a v sobotu 17.00 - 17.45.
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