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Spravodlivosť a milosrdenstvo

- články 20-25

Článok č. 20 ponúka pohľad na

spravodlivosť a milosrdenstvo, ide o dva
rozmery jednej reality, ktorá vrcholí v plnosti
lásky. Spravodlivosť sa viaže k právnemu
poriadku. Vo Svätom písme sa chápe ako
dôveryplné odovzdanie do Božej vôle. Ježiš
ide ponad rámec zákona. pF ďalej pokračuje,
že milosrdenstvo neprotirečí spravodlivosti,
ale ju prekonáva. Ak by Boh ostal len pri
spravodlivosti, prestal by byť Bohom, bol by
ako všetci ľudia, ktorí sa dovolávajú
rešpektovania zákona. Samotná
spravodlivosť nestačí a skúsenosť nás učí, že
len odvolávanie sa na ňu, ju môže napokon
zničiť. Preto Boh prekonáva spravodlivosť
svojím milosrdenstvom a odpúšťaním. Tu sa
neznehodnocuje spravodlivosť, ani sa
nestáva zbytočnou, naopak. Kto pochybí,
musí rátať s trestom. Trest však nie je cieľom,
ale začiatkom obrátenia, aby hriešnik mohol
zakúsiť nežnosť odpustenia. Kristov kríž je
teda Božím súdom nad všetkým i nad celým
svetom, pretože skrze neho nám Boh ponúka
uistenie o svojej láske a novom živote. pF v
22. článku hovorí o odpustkoch, ktoré sa
viažu na jubilejný rok. Dosiahnuť zmierenie s
Bohom je možné skrze veľkonočné tajomstvo
a prostredníctvom Cirkvi. Boh je stále

pripravený odpúšťať a nikdy neprestáva
ponúkať odpustenie vždy novým a
nečakaným spôsobom. Všetci máme
skúsenosť s hriechom. Božie milosrdenstvo
je silnejšie ako každá negatívna stopa, ktorá v
nás po hriechu ostáva, berie na seba podobu
odpustkov. Odpustky nás uschopňujú konať
s láskou a rásť v láske namiesto toho, aby
človek znova upadol do hriechu. Prežívať
odpustky v tomto mimoriadnom Svätom
roku milosrdenstva znamená pristúpiť k
Otcovmu milosrdenstvu s istotou, že Jeho
odpustenie sa vzťahuje na celok života
každého veriaceho. Podľa výzvy pF
prežívajme intenzívne toto jubileum, prosme
Otca o odpustenie i o rozšírenie jeho
milosrdných odpustkov. V závere buly
Misericordiae vultus pF obracia svoje
myšlienky na Máriu Matku milosrdenstva,
aby nás jej nežný pohľad sprevádzal, aby sme
všetci mohli znovu objaviť radosť z Božej
nehy. Všetko v jej živote bolo formované
milosrdenstvom. Ona vstúpila do svätyne
Božieho milosrdenstva, pretože sa intímne
podieľala na tajomstve jeho lásky. Mária
svedčí o tom, že milosrdenstvo Božieho Syna
nepozná hranice a prichádza ku všetkým,
nikoho nevynímajúc. Nechajme sa počas
tohto jubilea prekvapiť Bohom, to prajem
všetkým, každému osobne i sebe, celej našej
farnosti.

(spracoval Marek Kunder)
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Láska sa nerozčuľuje

...oblečte si hlboké milosrdenstvo,
láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Znášajte sa navzájom... (Kol 3, 12 – 14)

Láska je pokojný vánok, nie ticho pred

búrkou. Rozčuľovať sa znamená vyhrocovať
situáciu. Reagovať podráždene takmer na
všetko. Ak namiesto pokojného prejavu
emócií okamžite podráždene zvýšime hlas,
nielenže sami pocítime vo svojom srdci
horkosť, ale nasilu ňou kŕmime aj všetkých
ostatných okolo seba. Milujúci človek sa
zriedka urazí a rýchlo odpúšťa. Láska, ktorá
sa nerozčuľuje, nie je náladová, podráždená
ani zákerne sarkastická. K deťom pristupuje
rovnako vľúdne a trpezlivo, ako k nám
pristupuje Boh. Naše deti nemajú byť
objektom, na ktorom si vybíjame zlosť. Ak
sa na nich často bezdôvodne hneváme,
môžu sa časom cítiť menej milované a
neisté. Podráždenosť zvyčajne vyviera z

dvoch horkých prameňov – zo stresu a
sebectva. Možno váš stres pochádza z
inokadiaľ ako z konania vašich detí. Možno
je to napätie z iných vzťahov, zdravotné
alebo finančné problémy, ste prepracovaní,
vyčerpaní, chýba vám odpočinok, trápi vás
duchovná prázdnota... Pozrite sa do svojho
vnútra a možno objavíte dôvod, prečo sa
rozčuľujete viac, ako by ste mali. Zverte to
Bohu a poproste ho, aby vám odpustil a
pomohol. Snažte sa chrániť čas strávený so
svojimi deťmi a odstraňovať všetko, čo vám
bráni zahŕňať ich láskou a pozornosťou.
Buďte milosrdní, modlite sa, vo sviatočný
deň oddychujte. Nebuďte zatrpknutí,
chamtiví, žiadostiví či pyšní. Láska nás
vyzýva, aby sme prestali hľadieť na seba a
zbavovali sa zbytočných a škodlivých
pohnútok. Namiesto prechovávania
nenávisti, vedie nás k odpusteniu. Láska nás
robí pokojnejšími, trpezlivejšími a
povzbudzuje nás, aby sme nereagovali
podráždene. Zbavte sa hnevu a rozhodnite
sa pre lásku.                    

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Sof 3, 14-18a
Žalm: (Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
Ant.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý,
Boh. 
2. čítanie: Flp 4, 4-7 
Evanjelium: Lk 3, 10-18
Krátke zamyslenie na evanjelium: V žiadnom z textov
nemožno prehliadnuť akúsi atmosféru očakávania. Je
ale zaujímavé, že všetky dnešné čítanie túto
atmosféru prežívajú v inom kontexte: evanjelium v súvislosti s mnohoročnou nadvládou
pohanských Rimanov, ktorá "predsa musí raz skončiť". Prvé čítanie hovorí o dlhoročnej
atmosfére odklonu Izraelitov od Boha. List Filipanom o atmosfére vernej komunity, ktorá
uprostred diania sveta čaká, že Pán už čoskoro príde. Boh vstupuje do konkrétnych dejín
našich životov. Je pripravený konať. Ale aj opačne: naše predstavy o jeho príchode,
rokovania, riešenie situácií sa veľakrát líšia od skutočnosti, ktorá nastane. A neraz je to
spojené s naším sklamaním, že Boh nesplnil naše prosby. Ale keď sledujeme udalosti
všetkých textov, zdá sa, že očakávania splnil v oveľa väčšej miere! Sme uprostred adventnej
doby, kedy tiež voláme po príchode Pána, a to nielen symbolicky v jasličkách (tento aspekt
sa v liturgii zdôrazňuje až posledných sedem dní pred Vianocami, teda od 17. decembra).
Pripojme sa k volanie mnohých generácií a prosme: Pane, príď! Vstup do našich starostí,
strachov, ale aj radosti. Príď a staň sa vládcom týchto skutočností, aj keď to možno nebude
podľa našich predstáv. 
Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Slúžka

Lord Congleton, veľmi zbožný muž, raz

začul, ako si jedna z jeho slúžok v kuchyni
vzdychla: „Keby som mala len päť libier,
bola by som úplne spokojná!“
Lord dlho premýšľal o tom, čo táto žena
povedala a napokon sa rozhodol, že by
naozaj veľmi rád videl človeka, ktorý by bol
celkom spokojný. Zašiel preto za ňou a
povedal jej, že počul jej poznámku a

rozhodol sa pre to niečo urobiť. Vytiahol z
vrecka päťlibrovú bankovku a podal jej ju.
Žena bola nesmierne šťastná a vďačná za
tento dar.
Lord Congleton odišiel z kuchyne, ale chvíľu
ešte zostal stáť za dverami. Len čo žena
videla, že je preč, začala nariekať: „Prečo
som len vtedy nepovedala, že chcem desať
libier?!“

Šťastný človek je ten, ktorý chce to, čo má.
Nešťastný človek tiež dostane to, po čom
túži, ale problém je v tom, že nikdy
neprestane túžiť po niečom ďalšom.

Anonym

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý
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Adventná abeceda – 3.

časť
Nebo je náš večný domov a je odmenou za
lásku. V nebi je večná radosť a táto radosť
nikdy neskončí. Radosť spočíva vo videní Boha
z tváre do tváre.
Nedeľa je hlavný sviatočný deň v týždni. Je to
Pánov deň. Nedeľu slávime tak, že sa
zúčastnime na sv. omši. Slávenie pokračuje
tým, že nerobíme práce, ktoré by slávnosť
znevažovali a pripomínalo by to bežný
pracovný deň 
Nazaret je mesto, v ktorom anjel Gabriel
zvestoval Panne Márii, že sa stane Matkou
Božieho Syna. Z Nazareta pochádzal sv. Jozef,
pestún Pána Ježiša. Z Nazareta putovali sv.
Jozef a Panna Mária, aby sa dali zapísať v
Betleheme. 
Oltár je stôl chleba. Každý oltár je zároveň i
symbolom kríža, pretože na oltári sa znovu
sprítomňuje obeta Ježiša Krista. 
Omša svätá je pre nás hostinou chleba ale
zároveň i Ježišovou obetou.
Oblátka je vianočný pokrm, ktorý nechýba pri
žiadnej Štedrej večeri. Oblátka znamená
chlieb a o chlieb sa treba deliť.
Prianie je prejavom lásky. Pred Vianocami
máme rôzne priania. Prajeme si darčeky,
ktoré by sme chceli nájsť pod stromčekom.
Svoje priania často píšeme ako list Ježiškovi.
Niekedy vyslovujeme priania iba pre seba. Je
však krajšie, ak vieme vysloviť i prianie pre
iných. Takýmto úprimným prianím zvolávame
Božie požehnanie na tých, ktorým prajeme
dobro.
Pokoj si prajeme spolu so šťastím, zdravím a
Božím požehnaním. Pokoj ľuďom dobrej vôle
zvestovali anjeli pri narodení Pána Ježiša. Na
znak pokoja a bratskej lásky si pri sv. omši
podávame ruky.
Ruženec je modlitba, ktorú by sme sa mali
modliť i počas Adventu pri adventnom venci.
Rozjímaním nad tajomstvami radostného
ruženca sa môžeme lepšie pripraviť na
vianočné sviatky.

Roráty to je sv. omša v advente, ktorá sa slávi
pred východom slnka. Rorátne sv. omše sa pri
svetlách sviečok slávili každý deň adventu
okrem nedele a prikázaných sviatkov. Tento
čas slávenia nám pripomína, že pred
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“
(Iz 9,2).
Ryba je najstarším symbolom Krista. Grécke
slovo pre rybu je ICHTYS. Počas
prenasledovania prvých kresťanov nakresliť
symbol ryby znamenalo vyznať, že sú
kresťanmi. V našich krajoch je zvykom
podávať na štedrý večer kapra alebo inú rybu. 
Svetlo vynikne vždy tam, kde je tma. Vo
Svätom písme sa píše, že na svet prišlo pravé
svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Bol na
svete a svet povstal skrze neho. Svet ho
nepoznal. Prišiel do svojho vlastného (sveta) a
vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa Božími deťmi. A my sme ho
prijali, uverili v neho a preto sa môžeme volať
Božími deťmi.
Stromček v našich domoch je na Vianoce
samozrejmosťou. Je to veľmi krásny symbol.
Tým že to je ihličnatý strom, je stále zelený.
Zelený strom znamená život. Strom života sa
spomína vo Svätom písme uprostred raja. Po
prvom hriechu Pán Boh prisľúbil Mesiáša,
ktorého príchod slávime na Vianoce.
Stromček v našich domoch znamená, že Boh
splnil to, čo prisľúbil a je s nami. Je to Boh
Emanuel.
Sviečky nám zdobia vianočný stromček. No v
súčasnosti už používame iba elektrické
sviečky rôznych tvarov. Preto je dobré, ak
máme aj na stole pekne vyzdobenú vianočnú
ikebanu a v nej je skutočná svieca, ktorá nám
pripomína Ježiša, že Ježiš je našim svetlom.
Trojica je najväčším tajomstvom našej viery.
Znamená tri Božské osoby a to sú: Boh Otec,
Syn a Duch Svätý. My sa značíme znakom kríža
a vyslovujeme tri božské osoby a modlime sa
často modlitbu Slávu Otcu i Synu i Duchu
Svätému.
Zdroj: dkuspis.sk, spracovala Dominika Čechová
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Druhé zjavenie Panny

Márie

Dňa 13. júna 1917 bola streda a bol sviatok

sv. Antona Paduánskeho. Pretože ide o
portugalského svätca, v portugalskej tradícii
bola už vtedy hlboko zakorenená úcta k
tomuto svätcovi. Vo Fatime bol sviatok
zvlášť slávený s veľkým nadšením, pretože
sv. Anton bol patrónom Fatimskej farnosti.
Práca na poliach bola v tento deň
obmedzená len na nevyhnutné úkony. Bolo
zvykom, že sa stáda vypúšťali zavčasu ráno a
o 9. hodine sa znova zatvárali, aby sa mohlo
ísť na slávnosť. Na sviatok sv. Antona sa vždy
o 10. hodine konala slávnostná svätá omša,
po nej nasledovala slávnostná procesia a po
nej tanečná zábava s ohňostrojom
sprevádzaná dobročinnou zbierkou pre
chudobných. Zvony slávnostne vyzváňali a
boli rozdávané chleby z bielej múky, tzv.
chleby sv. Antona. Bol to neobyčajný deň,
prinášajúci do tejto horskej dedinky veľa
smiechu a zábavy. Najväčšiu radosť z toho
mali vždy deti. Rodičia troch pastierikov boli
presvedčení, že celá tá historka okolo
zjavenia sa rozplynie vo chvíli, keď si deti
budú musieť vybrať medzi slávnosťou so
všetkými jej atrakciami a medzi údolím Cova
da Iria, strateným kdesi v samote. 
Deti si však pevne stáli za rozhodnutím
stretnúť sa s krásnou Pani. Dni očakávania
tohto stretnutia prebiehali v rodinách detí
rôzne. V predvečer dňa prosila Hyacinta
matku, ktorú tak milovala, aby aj ona išla s
nimi do Cova da Iria. Matka sa nenechala
presvedčiť a nepriamo nútila Hyacintu, aby

išla radšej na oslavy sviatku sv. Antona do
mesta. Hyacinta jej na to rozhodne
odpovedala: „Pôjdem do Cova da Iria s
Luciou a Františkom a keď Panna Mária
povie, aby sme išli za sv. Antonom, tak
potom pôjdeme.“ Rodičia sa teda rozhodli
nenasledovať deti na stretnutie, nechali
však  svojim deťom možnosť ísť slobodne do
Cova da Iria. A tak deti už skoro ráno vyhnali
ovce na pastvu, aby ich mohli nasýtené
okolo deviatej zatvoriť a pripraviť sa na
veľké stretnutie.
Lucia prežívala pred týmto dňom doma
ťažké chvíle plné pohŕdania, posmeškov a
nedôvery, hlavne zo strany matky a sestier.
Jedine otec sa ju snažil aspoň ticho
podporovať. Vieme, že mama ju chcela za
každú cenu prinútiť, aby sa priznala ku
klamstvu. Lucia to všetko ponúkala Bohu
ako svoju obetu a pokladala to za utrpenie,
ktoré im Panna Mária predpovedala. V
samotný deň 13. júna sa Luciina matka
rozhodla, že nebude nasledovať dcéru na
miesto zjavenia, lebo sa bála podvodu.
Úlohou však poverila svoje staršie dcéry. 
Okolo jedenástej hodiny sa malí
pastierikovia stretli v dome Hyacinty a
Františka a spoločne putovali do Cova da
Iria v očakávaní vytúženej chvíle. A nešli
sami. Sledovala ich skupinka približne
sedemdesiatich zvedavých ľudí, ktorí sa
chceli na vlastné oči presvedčiť o zjavení,
ktoré spôsobilo taký veľký rozruch.
Predpoludním deti dorazili na miesto,
pokľakli si pod veľkým dubom, aby sa aspoň
trošku chránili pred slnkom a začali sa
modliť slávnostný ruženec. Keď modlitbu
dokončili, uvideli záblesk svetla, rozbehli sa
k malému dubu a pokľakli. Prítomní ľudia
ich tiež nasledovali. Po krátkom čase sa tak
ako minule, teda nad malým dubom, deťom
zjavila Panna Mária.                         (J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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Tour de Czestochowa

Deň šiesty – štvrtok – 09. 07. 2015

O 06:30 budíček. Znova klasika a rovnaký

kolotoč ako každé ráno. Po raňajkách ešte
posledná kontrola bicyklov a navigácie a
08:25 odchádzame z ubytovni. Dovidenie
Krakow, dovidenia Ľagewniky. O pol hodiny
opúšťame mesto a na prvej benzínovej
pumpe stojíme. Kontrolujeme navigáciu a
09:05 vyrážame. Smer Wieliczka. Aj keď
prechádzame samými kopcami rýchlosť a
čas máme výborný. Dole kopcom sa
spúšťame, potom stačí iba udržať rýchlosť,
trochu v úpätí vrchu potočiť pedálmi a sme
na vrchole druhého kopca. Kopce sme
zvládli na jedničku. Priemerná rýchlosť sa
pohybuje okolo 36 km/hod. To je
jednoducho super. Cesta pokračuje ďalej po
hrebeni kopcov. Takže ideme stále raz hore
a raz dole. Zastavujeme na jednom
motoreste na obed. Na odporúčanie
miestnych, že tu je draho a lepšie a lacnejšie
sa najeme v dedine, pokračujeme v ceste.
Prichádzame do dediny, ktorá nám
veľkosťou pripomína naše Hanušovce nad
Topľou. Na námestí je reštaurácia, obchody,
banka, pošta, ... Celé námestie je na zákrute
dole kopcom, vyložené kamennými kockami
a v strede dominuje socha Sv. Šimona. Tu
sme sa prvýkrát odkedy chodím do Poľska
stretol z neochotou mladého personálu.
Kartou za obed sa platiť nedalo, nemali
terminál. A keď sme im povedali, že
zaplatíme Eurami, povedali, že hneď oproti
je banka, aby sme si zamenili na Zloty.
Vysvetľujeme mu, že sme na ceste domov a
my Zloty už nepotrebujeme. Zaplatíme im v
Eurách a oni nech si ich zmenia na Zloty. Ich
odpoveď bola nie. Rozčarovaní a sklamaní
sadáme na bicykle a pokračujeme v ceste.

Fero poznamenal, že to boli určite
zamestnanci, lebo keby to bol majiteľ,
podnikateľ, ktorému ide o obchod a dobré
meno, určite by sa takto nezachoval a prijal
náš návrh. Nevadí. Aj zlá skúsenosť je
skúsenosť. Dievčatá nám po ceste nakúpili
chlieb, maslo, zeleninu a ovocie a v obci
Tymowa si dávame suchý obed. Prešli sme
65 km. Priemernú rýchlosť máme 22,5
km/hod. Je  12:35 a teplota 32°C. 13:13
pokračujeme v ceste smerom na Nowý Sacz.
O 14:25 vchádzame do mesta Nowý Sacz a
po 32 minútach sme už pred ubytovňou.
Prešli sme 105,7 km s priemernou
rýchlosťou 23,5 km/hod. za 4 hodiny a 30
minút. Najvyššia teplota bola 31,4°C.
Zamestnanci ubytovne, ktorí nás majú na
starosti, vyhoveli našej žiadosť zo soboty a
zabezpečili nám elektrický varič. Síce iba
jednoplatničku, ale podstatné je, že máme
na čom variť. Chystáme neskorý obed,
paradajková polievka a guľáš. Po obede
máme voľný program až do 20:00. Skoro
všetci opúšťame ubytovňu a odchádzame
do blízkeho nákupného centra. Máme
poslednú možnosť si niečo pre seba a pre
svojich blízkych kúpiť tu v Poľsku. Spokojní s
nákupmi sa vraciame späť na ubytovňu. O
20:00 máme poslednú svätú omšu na tejto
cyklopúti. Po nej večera. Dojedáme všetko,
čo nám ešte zostalo. Dnes sa nechce nikomu
ísť spať. Sedíme spolu v spoločenskej
miestnosti a bavíme sa. Niektorí počítačoví
maniaci nás opustili a vymenili našu
spoločnosť za Facebook, ale zdravé jadro
zostalo. Predsa, aj keď je nám dobre, čas
pokročil. Blíži sa polnoc a s ňou aj odchod
do postele. 

(Peter Tóth)
dokončenie v nasledujúcich číslach



vv čASEčASE odod 14.12.2015 14.12.2015 dodo 20.12.201520.12.2015

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 20.12. – 26.12. vedie modlitby pred sv.
omšami p. Mária dobranská.

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede pobožnosť sv. ruženca bude klasicky o 1430 v novom
kostole. 
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu klasicky o 1330 v pastoračnom centre.

Rorátne sv. omše: V tomto týždni budú opäť rorátne sv. omše ráno o 600 v stredu a v piatok
v kostole sv. JaA a zvlášť špeciálne vás chcem pozvať mladších a starších dospelých na rorátnu

sv. omšu v utorok ráno takisto o 600 do nového kostola a po nej na raňajky v pastoračnom
centre, kde vás bude čakať čaj, káva, croissant alebo iná sladká alternatíva. Takže ste všetci
srdečne pozvaní. 
Predvianočná sv. spoveď: V tomto týždni bude v našej farnosti predvianočná sv. spoveď, na
ktorú vás všetkých srdečne pozývam. Bude klasicky vo štvrtok a v sobotu s jednou zmenou,

že vo štvrtok začne o hodinu neskôr ako doteraz, t.j. o 1500 a bude trvať do 1730. V sobotu

potom klasicky od 900 do 1200. Chcem vás poprosiť o dobrú prípravu na sv. spoveď,
trpezlivosť pri čakaní a vzájomnú ústretovosť. Zároveň prestávka pre kňazov bude klasicky
vždy v polovici času spovedania a sv. prijímanie sa bude rozdávať každých 45 minút. Využime
túto príležitosť ako jeden z najdôležitejších krokov prípravy na nakrajšie sviatky v roku. 
FER: Všetkých členov farskej ekonomickej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude výnimočne

v stredu večer po detskej sv. omši o 1900 na fare. 
deti na službu koledníkov: Chcem poprosiť všetky deti a mládež, ktorí chcú roznášať
betlehemské svetlo na Štedrý deň v úlohe koledníkov, aby boli takí dobrí sa prihlásiť v sakristii
alebo priamo na fare najlepšie do stredy a zároveň vás pozývam na informačné stretnutie
ohľadom koledovania v túto stredu po detskej sv.omši tu v novom kostole, kde dostanete aj
materiály a aj  si vysvetlíme systém koledovania a chodenia po jednotlivých uliciach
Rozpis lektorov:
4. adventná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Polákova, 10.00 hod. - rod. Baníkova - rod. Hrubovska,
18.30 hod. - rod. Grominova. 
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liTURGicKýliTURGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 14.12.2015 14.12.2015 dodo 20.12.201520.12.2015

PPoNdEloKoNdEloK 14.12.201514.12.2015
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Sv. omša: 1800 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845 s individuálnym 
požehnaním

UU ToRoKToRoK 15.12.201515.12.2015 Sv. omša: 600 (T+K)
spojená s raňajkami 

pre dospelých

SS TREdATREdA 16.12.201516.12.2015 Sv. omša: 600 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ TvRToKTvRToK 17.12.201517.12.2015 Predvianočná sv. spoveď: 1500 - 1730

Sv. omša: 1800 (T+K) 

PP iAToKiAToK 18.12.201518.12.2015 Sv. omša: 600 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) mládežnícka 

SS oBoTAoBoTA 19.12.201519.12.2015 Predvianočná sv. spoveď: 900 - 1200

Sv. omša: 1800 (T+K) 

NN EdEľAEdEľA 20.12.201520.12.2015

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca : 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Aby sme sa páčili Bohu, nemusíme veľa robiť, ale skôr všetko vykonávať s dobrou
vôľou, bez akejkoľvek sebalásky a ľudských ohľadov.“ (sv. Ján z Kríža)


