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Skutky milosrdenstva laikov aj

kňazov - články 14-19

Osobitným znakom Svätého roka je

putovanie, lebo sme pozvaní vykročiť na
cestu. Každá púť si vyžaduje námahu a obetu,
je popudom na obrátenie. Prostredníctvom
svätej brány sa môžeme nechať objať Božím
milosrdenstvom a tým sa zaviažeme, že sa
budeme snažiť byť milosrdní voči druhým,
ako je Otec milosrdný voči nám. V čl. 15 nás
pF pozýva otvoriť srdce tým, ktorí žijú na tých
najodľahlejších existenciálnych perifériách,
ktoré často moderná doba tragickým
spôsobom vytvára. Jeho vrúcnym želaním je,
aby sme sa zamýšľali nad telesnými a
duchovnými skutkami milosrdenstva, aby sa
prebudilo naše svedomie, ktoré je voči
dráme chudoby akoby otupené a čo najviac
aj prenikli do srdca evanjelia. Nemôžeme ujsť
pred Pánovými slovami, veď na základe nich
budeme súdení: či sme dali jesť hladnému,
piť smädnému, či sme navštívili chorého, atď.
Čl. 16 hovorí o intenzívnom prežívaní
pôstneho obdobia, povzbudzuje nás rozjímať
viac nad slovami proroka Iz 58,6-11. V
diecézach sa odporúča šíriť iniciatíva „24
hodín pre Pána“, ktorá sa slávi v piatok a
sobotu pred 4. pôstnou nedeľou. Do centra
pozornosti dáva pF práve sviatosť zmierenia,
pretože ona umožňuje hmatateľne zakúsiť

veľkosť Božieho milosrdenstva. Práve
spovedníci, ktorí sa podieľajú na Ježišovom
poslaní, nie sú pánmi tejto sviatosti, ale
vnútornými služobníkmi Božieho odpúšťania.
Sú povolaní, aby boli vždy, všade, v každej
situácii a napriek všetkému znamením
primátu milosrdenstva. V pôstnom období
budú vyslaní misionári milosrdenstva, budú
to kňazi, ktorým pF dá moc odpúšťať hriechy
inak vyhradené len pre Apoštolskú stolicu.
Vyzýva, aby sa organizovali „ľudové misie“,
aby títo misionári mohli ohlasovať radosť z
odpustenia. Zvýrazní sa tak milostivý čas,
ktorí mnohým vzdialeným synom a dcéram
umožní nájsť znovu cestu do otcovského
domu. Kňazi - zvlášť počas pôstu - majú
usilovne vyzývať veriacich, aby pristúpili „k
trónu milosti, aby dosiahli milosrdenstvo a
našli milosť.“ (Hebr 4,16) pF naliehavo prosí
tých mužov a ženy, ktorí patria do
zločineckých skupín, aby zmenili svoj život.
Žiada ich v mene Božieho Syna, ktorý bojoval
proti hriechu, ale nikdy neodmietol nijakého
hriešnika. Obracia sa na tých, ktorí sa
podieľajú na korupciách. Je to dielo temnoty,
živené nedôverou a intrigami. pF cituje Sv.
Gregora Veľkého „Nikto sa nemôže
považovať za imúnneho pred týmto
pokušením.“ Toto je ten najvhodnejší čas,
aby sme zmenili svoj život. Toto je čas, dať sa
chytiť za srdce. Stačí len prijať pozvanie Cirkvi
na obrátenie.

(spracoval Marek Kunder)
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Láska nie je sebecká

Deti sú domácou úlohou, ktorú rodičom

dáva Boh. Poveril nás, aby sme ich milovali,
učili a úspešne pripravili na dospelosť. Otec
a mama sa musia dennodenne zriekať
vlastného sebectva, ktoré sa im pri ich
starostlivosti a pozornosti o ne vpletá do
cesty. Sebectvo je ako choroba. Dusí lásku.
Láska žiada obetu, sebectvo vidí
predovšetkým seba. Oberá nás o vľúdnosť a
pozornosť a sme čoraz viac bezohľadní,
precitlivení a nároční. Naša náladovosť,
lenivosť, netrpezlivosť a nezodpovednosť sú
len zamaskované formy sebectva. Všetci s
tým zápasíme. U iných to odsudzujeme, u
seba ospravedlňujeme. No láska nie je
sebecká. Nesebeckí ľudia sú ochotní odložiť
svoje potreby na neskôr a nechávajú sa
pohltiť radosťou z lásky, dávania a služby.
Svet nás nabáda, aby sme za najvyššiu
prioritu považovali svoje pocity a túžby.
Lenže deti stále dookola potrebujú, aby sme
ich nakŕmili, umyli, usmernili, a to sa
neurobí samo, bez nášho pričinenia. Plačú,

keď potrebujeme, aby boli ticho, bijú sa so
súrodencami, keď chceme, aby bol v dome
pokoj, zaklopú na dvere zamknutej spálne v
najnevhodnejšej chvíli. Rodičia môžu svoje
povinnosti vnímať ako záťaž, ktorá im bráni
robiť, čo chcú a kedy chcú. Deti však v
skutočnosti iba odkrývajú rôzne odtiene
nášho sebectva a pozývajú nás vymaniť sa z
jeho neustálych požiadaviek. Toto je naozaj
vzácny údel rodičovstva. Boh strategicky
používa deti, aby nám pomohli odstraňovať
z nášho vnútra sebectvo, zameranosť na
seba a učili nás stále viac ľúbiť. Milovať
svoje deti si vyžaduje hovoriť „nie“ tomu, čo
chcete vy, aby ste mohli odpovedať „áno“
na to, čo potrebujú ony. Samozrejme, máte
si dopriať aj vlastnú sebarealizáciu, ale pri
dosahovaní svojich cieľov nesmiete zabúdať
a dobro detí a napĺňanie ich potrieb. Láska
sa s vďačným srdcom zasadzuje za to, čo
chce Boh. Mali by sme mu ďakovať, že nám
dáva možnosť, aby sme svoje deti nezištne
milovali, a tak rástli, silneli, stávali sa
múdrejší a podobnejší Kristovi. V modlitbe
sa pokúste rozpoznať a zriecť všetkých
prekážok sebectva, ktoré môžu brániť v
tom, aby vaša láska k deťom prinášala
ovocie. Zaumieňte si, že deti, ktoré vám Boh
daroval, zveríte do jeho rúk.                        

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Bar 5, 1-9
Žalm: Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6
Ant.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho
radosť.
2. čítanie: Flp 1, 4-6. 8-11
Evanjelium: Lk 3, 1-6

Krátke zamyslenie na evanjelium: Mesiáš. V
skutočnosti ide len o jeho postavu. Vždy to znamená
sériu udalostí spojených s jeho vystúpením, rozbitie pút, ktoré znemožňujú život, a pád
tých, ktorí tieto putá nasadzovali. Boh do široka otvára svoje srdce tým, ktorí túžia po
záchrane, nech sú akokoľvek maličkí. Kristus ale nie je mesiáš - politík. Je Boh, ktorý otvára
cestu k Bohu Otcovi. A tá sa má sprístupniť každému, kto túži Otca stretnúť. To je jeden z
kľúčov k milosrdnému Roku milosrdenstva, ktorý v tomto týždni začne.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Spánok

Tajomník Olivera Cromwella bol na

služobnej ceste v Európe. Poslednú noc
pred spiatočnou plavbou strávil v prístave.
Dlho sa prehadzoval na posteli – nemohol
zaspať.
Podľa starých zvykov spal sluha, ktorý ho
sprevádzal, spolu s ním v jednej izbe. Zdalo
sa, že tvrdo spí. Keď sa tajomníkovi napriek
márnej snahe nepodarilo zaspať, zobudil aj
svojho sluhu. Ten sa prekvapene spýtal
svojho pána:
„Ako to, že nemôžete spať?“
„Bojím sa, že sa niečo stane na našej
ambasáde,“ znela odpoveď.
„Pane,“ povedal sluha, „môžem vám dať dve
otázky?“
„Pravdaže.“

„Riadil Boh dejiny tohto sveta predtým, ako
ste sa narodili?“
„Určite!“
„A bude vládnuť aj vtedy, keď my
zomrieme?“
„Bezpochyby!“
„Potom, pane, prečo ho nenechať vládnuť
aj teraz?“

Tajomník sa upokojil. Jeho viera opäť našla
stratenú istotu a pokoj naplnil jeho vnútro.
O niekoľko minút už obaja sladko spali.

Max Lucado
(Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Život je zaujímavý
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Adventná abeceda – 2.

časť
Hriech je najväčšie zlo, ktoré môže človek
urobiť. Keď sa pripravujeme na slávenie
Vianoc, pripravujeme na ne i svoju dušu.
Ľahký hriech oľutujeme a všetky ťažké
hriechy vyznáme vo sviatosti zmierenia. Keď
máme dušu bez hriechu, to sú pre nás
najradostnejšie sviatky.
Hviezda nám pripomína svätú noc, v ktorej sa
narodil Ježiš. Žiarila nad Betlehemom a
doviedla k miestu narodenie Pána Ježiša
nielen mudrcov ale aj chudobný ľud. Aj nás
chce priviesť ku Kristovi.
Hostina a jedlo vždy patrilo k oslavám.
Hostina je predovšetkým o tom, že jedlom
oslavujeme niečo, na čom nám záleží, čím
oslavujeme sám život. Vianoce sú
významným sviatkom, lebo oslavujeme
narodenie Pána Ježiša.
Chlieb je veľkým darom. Dávnym zvykom
bolo pred nakrojením chleba prežehnať ho
rukou alebo nožom. Nerobí sa to s nijakou
inou potravinou v domácnosti. Chlieb sa
nemá zahodiť ani pošliapať.      
Chudoba a hlad kráčajú akoby ruka v ruke.
Dávať chudobným to, čoho my máme
dostatok je prejav našej lásky a štedrosti.
Denne zomiera na hlad a podvýživu asi 30
000 ľudí. Ježiš nám hovorí, že čo sme urobili
jednému z najmenších, jemu sme urobili.
Chrám je Božím domom a domom pre
veriacich. Do chrámu prichádzame sláviť sv.
omšu.
Izaiáš je prorok Starého zákona. On
predpovedal: „Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!“
Izrael znamená i národ i krajinu. Poznáme
príbeh zo Starého zákona, keď sa Jakub vracia
domov, v noci zápasí s Bohom a Boh mu
potom povie: „Nebudeš sa volať Jakub ale
Izrael.“ Toto meno znamená “Boh zápasí”.
Ikona znamená obraz, ktorý je najčastejšie
maľovaný na dreve. Na ikonách je zobrazené
narodenie Pána Ježiša, jeho život, ale i iné

príbehy zo Svätého písma. Na ikonách sú
zobrazené i postavy svätých.
Ježiš je meno Božieho Syna. Anjel pri
zvestovaní Panne Márii povedal: „Počneš a
porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš.“ My sa
teraz pripravujeme na sviatky Narodenia
Ježiša.       
Ján bol predchodcom Pána Ježiša. To on
hovoril ľuďom: „Robte pokánie, lebo sa
priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Keď bol Ježiš
dospelý, prišiel za Jánom, aby sa mu dal
pokrstiť.
Jeruzalem bolo mesto, kde sa nachádzal
chrám. V Jeruzaleme býval kráľ. Do
Jeruzalema prišli mudrci od východu, aby sa
pýtali, kde sa narodil Mesiáš.
Kristus nie je meno ani priezvisko. Kristus
znamená pomazaný. Je to poslanie. Správne
by bolo, ak by sme hovorili Ježiš je Kristus,
lebo Ježiš je pomazaný samým Bohom.
Kríž je znakom našej spásy. So znakom kríža
všetko začíname a končíme. Tam, kde má
čestné miesto kríž, tam ma čestné miesto i
Ježiš a všetky vianočné symboly sú prejavom
našej viery. Tam, kde nemá miesto kríž,
všetky vianočné symboly sa stávajú iba
ozdobou na pár dní.      
Kresťan je ten človek, ktorý je pokrstený a
verí v Ježiša Krista. Kresťanom sa človek
nazýva od krstu, ale kresťanom sa stávame
celý život. Každý deň sa učíme lepšie žiť a byť
lepšími kresťanmi.
Láska spája ľudí a nenávisť ich rozdeľuje. Len
ten, kto miluje, vidí, čo môj blížny potrebuje.
Láskou sa najviac podobáme Bohu, lebo Boh
je láska.
Liturgia znamená ináč bohoslužba. V
bohoslužbách sa obnovuje a sprítomňuje
veľkonočné tajomstvo. Vrcholnou liturgiou
Cirkvi je svätá omša.
List môžeme dostať ale môžeme ho i napísať.
Sväté písmo sú Božie listy ľuďom. V nich
objavujeme to, čo nám Boh chce povedať a to
takým spôsobom, že môžeme tomu
rozumieť.
Zdroj: dkuspis.sk, spracovala Dominika Čechová
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Po prvom zjavení

Keď deti precitli po prvom zjavení, s

úžasom hľadeli na seba a nevedeli, čo
povedať. Celý rozhovor trval asi 10 minút.
Všetko navôkol bolo rovnaké ako predtým.
Okolitá príroda bola pokojná, nezmenená.
Deti, ale zvlášť Lucia, sa zľakla, či ovce
nenarobili nejakú škodu, pretože jej mama
jej stále prízvukovala, aby ich nepustili na
susedove pole. A ovce sa nachádzali práve
tam. Ihneď bežali k susedovmu hrachovému
poľu zahnať ovce späť až s prekvapením
zistili, že ovce nenarobili žiadnu škodu. A tak
si deti pokojne vydýchli. Pozbavení tejto
starosti si konečne mohli, celí šťastní,
pohovoriť o dojmoch z toho, čo zažili.
Pri rozprávaní vysvitlo, že každý mal iné
dojmy zo zjavenia. S Pannou Máriou sa
rozprávala iba Lucia, Hyacinta ju videla a
počula aj otázky a odpovede, ale
nerozprávala sa s ňou. František, podobne
ako pri zjaveniach anjela všetko videl, ale nič
nepočul, preto mu to dievčatá vyrozprávali.
Povedali mu aj o prísľube, že pôjde do neba,
ale že sa musí pomodliť veľa ružencov. Bol
šťastný a radoval sa z tohto prísľubu. Skrížil
si ruky na hrudi a zvolal: „Ach, Panna Mária!
Budem sa modliť toľko ružencov, koľko
budeš chcieť!”
Po zjavení sa deti spoločne dohodli, že o
tom nikomu nepovedia. Panna Mária im
nedala priamo príkaz o mlčanlivosti, ale
hlavne Lucia, ktorá už mala podobné
skúsenosti so zjavením anjela, na tom
trvala. Ona už dokázala predvídať utrpenie,

ktoré by ju čakalo, keby sa o tom všetkom
dozvedela jej matka a ľudia. 
Hyacinta bola ešte malé dievčatko a pred
svojou matkou nemala doteraz žiadne
tajnosti a túžila sa jej zveriť s veľkou
radosťou, ktorá ju napĺňala. Preto hneď ako
sa stretla s mamou zabudla na sľub, ktorý
dala Lucii a vykríkla, že na Cova Da Iria dnes
videla Pannu Máriu. Matka tomu
neprikladala význam, a tak Hyacinta za ňou
stále chodila a opakovala, že ju naozaj
videla. Keďže bola neodbytná, matka si dala
zavolať Františka a spýtala sa aj jeho. On pre
veľkú lásku k pravde nedokázal klamať a
všetko priznal. Hneď na druhý deň ich
matka navštívila Luciinu rodinu, aby sa
dozvedela o tom, čo sa stalo aj od Lucie. Tá
na priame otázky úprimne porozprávala, čo
videla. Luciina matka však došla k záveru, že
deti klamú a deťom neuverila. Zašla až tak
ďaleko, že rozkázala Lucii pred všetkými
priznať, že klamala. Ale ani po dobrom, ani
po zlom, ani hrozbami, ani bitkou
nedosiahla u Lucie, ináč poslušného
dievčaťa, nič okrem mlčania. Tieto vyhrážky
trvali niekoľko dní, ale Luciu nezlomili. V
tom čase sa už našlo zopár ľudí, ktorí týmto
zjaveniam uverili, väčšina ľudí však bola voči
zjaveniam skeptická. 
Na malých pastierikov, ale zvlášť na Luciu,
považovanú za najzodpovednejšiu, sa tak
zniesla spŕška matkinej nedôvery,
posmievania príbuzných, okolia, ale aj
pochybnosti pána farára, ktorému sa Luciina
matka zdôverila. Ale napriek všetkému sa
deti, tak ako sľúbili Panne Márii, začali
častejšie modliť svätý ruženec, tráviť viac
času osamote a prinášať menšie i väčšie
obety, vrátane posmeškov aj opovrhovania.
A boli rozhodnuté v stanovený čas 13. júna
očakávať krásnu Pani v Cova da Iria, tak ako
jej prisľúbili. (J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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MODLITBA PRI

ADVENTNOM VENCI

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen

Modlitba: Prežívame adventné obdobie
prípravy na príchod Pána Ježiša, ktorý
priniesol nádej a nový život svetu. Narodil
sa, aby priniesol dobro, lásku a pokoj aj do
našej rodiny. Modlime sa slovami, ktoré nás
naučil: Otče náš... Mária pomôž nám, aby
sme sa stretávali s tvojím
Synom v modlitbe i v
ľuďoch, s ktorými sa
stretávame. Naša dobrotivá
matka vypros požehnanie a
vzájomnú lásku pre
všetkých prítomných.
Pomáhaj nám vo všetkých
životných situáciách.
Spomeň si na nás v hodinu
našej smrti. Chceme ťa
pozdraviť tak ako ťa
pozdravil anjel: Zdravas Mária... Evanjelium
Ježiš povedal svojím učeníkom: „Vy ste
svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa
nedá skryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia
ju pod mericu, ale na svietnik, aby svietila
všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach.“
(Môže sa zaspievať adventná pieseň) 

Prvý adventný týždeň: Očakávame príchod
Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať
radostnú zvesť chudobným a uzdravovať
skrúšených srdcom, tých ktorí vedia, že
potrebujú jeho lásku. Prosme ho, aby aj
dnes ľudia vedeli, že Ježiš ich miluje a dáva

im svoju lásku: 1. Prosíme ťa za svätého otca
Františka, daj mu veľa svetla a síl v jeho
službe. Prosíme ťa vyslyš nás. 2. Daj, aby
bohaté krajiny pomáhali chudobným
krajinám. 3. Daruj nášmu farskému
spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás
bohatými na lásku k tebe a svojím blížnym.
4. Za nás všetkých, ktorí sa tu stretávame
prosme Pána. 

Druhý adventný týždeň: 1. Prosíme ťa za
našich biskupov a kňazov, aby boli dobrými
otcami svojich veriacich. 2. Daj, aby sme sa
v čase adventu viac venovali modlitbe a

dobrým skutkom. 3.
Prednesme v duchu každý svoju
prosbu. /chvíľka ticha/ 
Tretí adventný týždeň: 1. Daj,
aby všetci ľudia pocítili, že
pravý pokoj nájdu iba v tebe. 2.
Daj, nech vo svete zavládne
pravý pokoj, a nech národ proti
národu nezdvíha zbraň. 3. Daj,
aby naši zosnulí zaujali svoje
miesto v nebeskom kráľovstve. 

Štvrtý adventný týždeň: 1. Prosíme vzbuď v
našich rodinách kňazské povolania a
povolania pre zasvätený život. 2. Daj, nech
ľudia pochopia, že pravý pokoj nájdu vtedy,
keď sa oslobodia od svojích hriechov. 3.
Vianoce sú už blízko. Daj, nech tieto sviatky
narodenia Božieho syna prežijeme v pokoji
a láske. 

Záverečná modlitba:
Otče ty si svetlo. Nechceš, aby sme zostávali
v tme nevedomosti a hriechu. Preto si
sľúbil, že k nám príde tvoj Syn a prinesie do
nášho života svetlo a teplo lásky. Ďakujeme
ti za to, že si ho poslal. Amen. V mene Otca
i Syna i Ducha Svätého. Amen.



vv čASEčASE ODOD 07.12.2015 07.12.2015 DODO 13.12.201513.12.2015
Upratovanie kostola: Pri systéme upratovania kostola dôjde teraz k jednej podstatnej zmene.
Vďaka našim veriacim, ktorí pracujú na úrade práce a dali nám vedieť, že je možnosť
zamestnať ľudí na pol roka v rámci dobrovoľníckej činnosti, tak sme zamestnali 5 ľudí (3
mužov a 2 ženy). Aj keď som chcel viac, tak nám nepovolili, čo je škoda, ale veľmi pekne
ďakujem aj za to. No a tieto žienky sa nám teraz budú starať o upratovanie kostola, a tak na
pol roka prerušujeme rozpis rodín a máte v tomto smere voľno. Veľmi pekne vám ďakujem za
všetku vašu doterajšiu pomoc a želám vám príjemnú prestávku od upratovania kostola.
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 13.12. – 19.12. vedie modlitby pred sv.
omšami p. Žofia Bankovičová.

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede pobožnosť sv. ruženca klasicky o 1430 v našom novom
kostole nebude, lebo odchádzame na cintorín do Hencoviec, kde bude krátka pobožnosť. 
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
Zimné kántrové dni: V tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú tzv. zimné kántrové dni.
Záväzný je 1 deň, môžete si vybrať. Úmyslom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín,
duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. 
Rorátne sv. omše: V tomto týždni sa vrátime ku krásnej myšlienke adventného obdobia -

rorátnym sv. omšiam a to aj časom, kedy ranné sv. omše v stredu aj v piatok budú nie o 630

hod., ale o 600 v kostole sv. JaA. Takže ste všetci srdečne pozvaní. 
Otvorenie brány milosrdenstva: V utorok začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý
vyhlasuje pápež František. Zároveň sa po celom svete otvárajú brány milosrdenstva v
bazilikách a kostoloch a u nás najbližšie to bude v bazilike Narodenia Panny Mária vo Vranove

na Severe. Všetci ste srdečne pozvaní na túto slávnosť na budúcu nedeľu o 1100 do baziliky. 
Rozpis lektorov:
Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 16.00 hod. - rod. Š. Fenika, 18.30 hod. -
rod. Tóthova; 3. adventná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Musákova, 10.00 hod. - rod. Mudrákova,
18.30 hod. - P. Fincický - P. Majerčin.
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Termíny slávností v roku 2016
Odpust Fatimskej Panny Márie: 8. mája alebo 15. mája (ešte neviem isto)
Slávnosť 1. sv. prijímania: 29. mája
Ľudové misie vo farnosti: 11.-19. júna
Odpust sv. Joachima a sv. Anny: 24. júla
3. výročie posviacky kostola: 13. októbra
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liTURgicKýliTURgicKý PROgRAMPROgRAM ODOD 07.12.2015 07.12.2015 DODO 13.12.201513.12.2015

PPONDElOKONDElOK 07.12.201507.12.2015
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka) 

Sv. omša: 1800 (T+K) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU TOROKTOROK 08.12.201508.12.2015
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY
MÁRIE (SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ
SVIATOK)  

Sv. omša: 630 (K) kostol JaA

Sv. omša: 1600 (K)

Sv. omša: 1830 (T)

SS TREDATREDA 09.12.201509.12.2015 Sv. omša: 600 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 10.12.201510.12.2015 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T+K) 

PP iATOKiATOK 11.12.201511.12.2015 Sv. omša: 600 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) mládežnícka 

SS OBOTAOBOTA 12.12.201512.12.2015
Panny Márie Guadalupskej
(spomienka)  

Sv. omša: 1800 (T+K) 

NN EDEĽAEDEĽA 13.12.201513.12.2015

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca : 1430

Sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

„Svojím milosrdenstvom je Boh otcom, láskavosťou, s akou k nám pristupuje, sa javí
matkou.“ (SV. KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ)


