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19.1. Drahomíra , Mário

18.1. Bohdana

17.1. Nataša / Sv. Anton, opát – spomienka.

16.1. Kristína

15.1. Dobroslav

14.1. Radovan

13.1. Rastislav / KRST KRISTA PÁNA - sviatok

12.1. Ernest

11.1. Malvína

10.1. Dáša

9.1. Alexej

8.1. Severín

7.1. Bohuslava / Pjavení Pána

6.1. Antónia / ZJAVENIE PÁNA - slávnosť

ročník

5

1 / 2019

bratstva v Markušovciach
S pomo cou Božou prežili ste zas ďalší v rokov slede.
Nech ruka Božia pevne, iste vás v roku 2019 vedie.
Nech dary jeho milosti
vás po celý rok chránia,
nech dá vám šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.
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20.1. Dalibor , Sebastián / 2. nedeľa v Cezr.obd.

21.1. Vincent / Sv.Agnesa, panna a muč. - sp.

22.1. Zora

23.1. Miloš

24.1. Timotej/ Sv.František Saleský, biskup a uč.

25.1. Gejza / Obrátenie sv. Pavla, apoštola –sv.

26.1. Tamara/ Sv. Timotej a Títud, biskupi –sp.

27.1. Bohuš / 3.nedeľa v Cezročnom období

28.1. Alfonz / Sv.Tomáš Akvinský, kňaz a uč.Cirkvi

29.1. Gašpar

30.1. Ema

31.1. Emil / Sv. Ján Bosko, kňaz – sp.

1.2. Tatiana

2.2. Erik, Erika/ Obetovanie Pána, HROMNICE - sv.

Hľadanie rovnováhy
V súvislosti s dialógom sa takmer spontánne vynára jedno slovo. Na to,
aby som počúval, musím mať otvorené srdce a prijať to, čo mi druhý
hovorí, nesmie mi chýbať odvaha, potrebná na to, aby som druhému
povedal, čo cítim – vtedy vzniká priestor pre úctivý dialóg.
Čím lepšie sa nám darí viesť dialóg, tým viac sa zniţujú decibely. Keď
je rozhovor „jemnejší“, kaţdý si to svoje povie s väčšou úctou. Keď chce
niekto svoj názor vnucovať, nevyhnutne zvyšuje hlas a podľa mňa je to
typický príklad straty autority.
Práve dialóg nás robí pokornými. Prvým krokom je ochota viesť dialóg,
nesmieme ho odmietať skôr, neţ sa vôbec začne. Nesmieme zatvárať
nijaké dvere; čím viac viery človek má, tým menej dverí zatvára, pretoţe
vie, o koho sa opiera.
Svätý Otec František

Zostatok k 31. 12. 2017 : 2.799,33 EUR

Kaţdý deň a kaţdá hodina sú v ţivote s Bohom novým začiatkom.
Nezáleţí na tom, čo je za nami ...
všetko o čo sa musíme starať
je prítomnosť a budúcnosť.
DONALD GREY BARNHOUSE

Medzi všetkými poboţnosťami schválenými Cirkvou ţiadna nebola
sprevádzaná toľkými zázrakmi ako modlitba ruţenca.
Bl. Pius IX., pápeţ

OZNAMY:

Príjmy (1-12/2018): 2.127,49 EUR ; Výdavky (1-12/2018) : 2.060,12 EUR
Zostatok k 31. 12. 2018 : 2.866,70 EUR
Do príjmov sú zahrnuté: mesačné zbierky z 1. piatku a 1. nedele,
pokladníčka RB milodary na kvety, úroky.
Výdavky tvoria: výzdoba chrámu na Veľkú Noc, na sviatok Sv. Michala, na
Vianoce, čistiace prostriedky, drobné potreby pre kostol, príspevok na rádio
Lumen, televíziu LUX, Dominikánske mariánske centrum, Spoločnosť
Boţieho Slova, príspevok pre Pokoj a dobro, príspevok na auto pre
misionárov v Rwande, celoročná kvetinová výzdoba chrámu, hrobu grófa
Mariássyho a kríţa na cintoríne a iné.
ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ ZA VAŠE MILODARY A OBETAVOSŤ
PRI VÝZDOBE A UPRATOVANÍ BOŢIEHO CHRÁMU,

 16.1., v stredu po sv. omši bude, Spoločné modlitbové stretnutie
členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom: modlíme sa za moje deti,
modlíme sa za naše deti
O modlenie poprosím p. M . Rimbalovú




členky finančnej komisie

DOMINIKÁNSKE MARIÁNSKE CENTRUM

3.2. ,v nedeľu, sa uskutoční výmena ruţencových tajomstiev,
o modlitbu poprosím ruţu č.2 – p. A. Hamráková
plán „veľkého“ upratovania v roku 2019

oznamuje, ţe:


VEĽKÁ NOC – ruţa č. 2, p. Agnesy Hamrákovej

Filip Ďubek OP za ţivých členov RB bola: 5.1. (prvá

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MICHALA – ruţa č. 1, p. Evy Mrovčákovej

sobota v mesiaci) a za zosnulých členov RB bude:

VIANOCE – ruţa č. 3, p. Magdalény Maršálekovej
SLÁVNOSŤ BOŢIEHO TELA A KRVI – ruţa č. 6, p. Bernadety Maliňákovej

a ruţa č. 7, p. Anastázie Sopkovej

 Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RB za obdobie
december 2017 aţ december 2018

Sv. omše za členov RB na Slovensku, ktoré odslúţi brat

12. 1. 2019(druhá sobota v mesiaci)


„Drahí ruţenčiari, prosíme vás, modlite sa za nové
dominikánske povolania.“
vaši bratia dominikáni

