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PDCA cyklus

Máme posledný deň roka s očakávaním

prvého dňa nového roka. A pri takej
obyčajnej debate v spoločnosti dobrých ľudí
sme sa dostali k téme významu vozíkov a
kolies, pretože čakáme, kedy sa kolieska
hodiniek pretočia do nového roka a nového
dňa. A začali sme rozvíjať úvahu významu
vozíkov a kolies v našich životoch. Uvedomili
sme si, že kolieska a vozíky tvoria súčasť
nášho života, aj keď sa to na prvý pohľad
možno ani nezdá. Vozíky, na ktorých
prevážame tovar, ktoré sú prostriedkom pre
to, aby sme sa navzájom obohacovali...
Vozíčky, ktoré vozia ľudí, ktorí to potrebujú,
pretože sami sa hýbať nemôžu. Kolieska, od
tých najväčších na autách a strojoch až po
minikolieska v hodinkách.  Nevieme sa bez
nich zaobísť, nevieme vymyslieť nič lepšie,
čím by sme koleso nahradili. Dokonca som
čítal taký zaujímavý názor, že počas dňa je
viac ľudí na kolesách, čiže v pohybe ako
staticky niekde v budove, či na ulici. Lenže
koleso, či už hladké alebo ozubené je vlastne
kruhom. A kruh v duchovnom význame
znamená večnosť a jednotu. Kruh nemá
začiatok ani koniec a preto je symbolom
večnosti. Zároveň je symbolom jednoty a aj
preto nosia manželia obrúčky na prstoch ako
výraz toho, že k sebe patria navždy. Ale
koleso je zároveň aj symbolom

prichádzajúceho nového začiatku, pretože sa
akoby pretočí a ide odznova. Tak ako sa deň
pretočí cez noc a začína odznova ránom. A
tak tento čas rozhrania kalendárnych rokov,
kedy jeden končí a druhý začína je akoby
realizovaním pretočenia kolieska, ktoré dáva
novú príležitosť, lebo začína odznova. V
tento posledný deň roka (kedy píšem tento
úvodník) je koliesko, koleso, vozík pre nás
veľkou inšpiráciou. A práve s touto
inšpiráciou súvisí aj nadpis, ktorý je skratkou.
Skratkou pre: Planning Do Control Action,
čiže plánujem, potom to konám, potom
kontrolujem ako som to vykonal a pokiaľ na
tom viem ešte niečo zlepšiť alebo to nevyšlo,
tak prichádza akcia – buď nová úloha alebo
zlepšenie už konanej činnosti. V podstate
zároveň to „action“ je začiatkom ďalšej
činnosti a to sa vlastne opakuje v našom
živote prakticky každý deň. 
Aký to má všetko súvis? Boh nám dáva
príležitosť začať nový rok, dáva nám darček s
názvom čas. A my ako rozumné tvory so
slobodnou vôľou sme zodpovední za to, ako
sme doteraz plánovali svoj život, ako sme ho
žili, čo môžeme vylepšiť a čo zmeniť. A tak
začať odznova alebo nanovo. Lebo Boh nám
dáva priestor byť pri tom, že kolieska času sa
pretáčajú na nový rok a  a dávajú nám nové
príležitosti. 

(Marek Kunder)
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Láska nie je neslušná
... predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

(Rim 12, 10)

Správanie malých detí je nám všetkým

dobre známe. Človek sa neubráni úsmevu,
keď si malé bábätko grgne, batoľaťu pri
obede špagety visia až za ušami alebo keď
dieťa počas vianočného posedenia dobehne
napoly vyzlečené a žiada mamu, aby mu išla
urýchlene asistovať na toaletu. Na detskej
neznalosti spoločenských konvencií sa
chápajúci svet spontánne zabáva. Ale ako čas
plynie a čím sú deti staršie, tým menej sa dá
či už im alebo ich rodičom neslušné správanie
ospravedlniť. Čo sa deťom voľakedy
tolerovalo, začína pôsobiť rušivo. Slušnosť
však hreje pri srdci a uvoľňuje atmosféru. Pri
stretnutí so slušnými deťmi človek nebýva
znechutený. Ak sú deti dobre vychované, aj
ostatní členovia rodiny majú k sebe väčšiu
úctu a viac si užívajú spoločný domov.
Vedomým výchovným pôsobením a
príkladom vášho slušného správania nielenže
s deťmi zaobchádzate s väčšou úctou a
rešpektom, ale im aj pomáhate stať sa
ozajstným požehnaním pre iných. Rodičia, ak
neradi trávia čas so svojimi deťmi, mali by sa
vážne zamyslieť, či venovali dostatok času
tomu, aby ich naučili byť ohľaduplnými,
láskavými a súcitnými. Správanie je spôsob,
ako vyjadrujeme lásku a úctu voči vnútornej
hodnote iných ľudí, ktorí sú stvorení na Boží
obraz. Dobré mravy pomôžu nielen vám, ale
aj vašim deťom byť požehnaním pre iných,
ale často aj im samým prinesú osobitnú
priazeň a dobrú vôľu, vďaka ktorým budú
vynikať medzi svojimi rovesníkmi. Aj

dvanásťročný Ježiš sa učil prejavovať úctu k
starším, zapájať sa do ich rozhovorov a
pozorne ich počúvať. (porov. Lk 2, 46) „A
napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha
i u ľudí” (Lk 2, 52). Správanie je dôležitým
faktorom, ktorý ovplyvňuje udeľovanie i
prijímanie požehnania. Spoločenský úspech v
tejto oblasti závisí od toho, aký príklad svojim
deťom dávate doma, v súkromí. Nech vaše
správanie k deťom formuje láska. Môže to
napríklad znamenať, že dcére podržíte dvere
alebo poďakujete synovi, že niečo dobre
urobil. Ospravedlníte sa, keď urobíte chybu.
Povzbudíte svoje deti, aby sa zapojili do
rozhovoru. Zdvorilo ich prestavíte svojim
priateľom a ľuďom, ktorých stretnete.
Budete dochvíľni. Naučíte ich správať sa
slušne pri stole. Čím sú deti staršie, tým viac
sa správajú tak, ako to v detstve pochytili do
svojich rodičov. Naše deti potrebujú vidieť, že
k nim, k ich mame alebo otcovi, k susedom,
hosťom i k ostatným ľuďom, s ktorými sa
stretneme, pristupujeme dennodenne s
úctou. Deti si dnes všímajú, ako sa k sebe
správate doma, zajtra sa tak budú správať na
verejnosti a jedného dňa to naučia svoje deti.
Potrebujeme sa dopracovať k tomu, že
nebudeme tolerovať žiadnu drzosť ako zo
strany detí, tak ani našu vlastnú – nikto sa
nebude iným posmievať, ponižovať ich, ani
používať vulgárny, hrubý či surový slovník.
Nesmieme dovoliť, aby sa krivý pohľad,
sarkastické slová či trucovanie stali v našej
rodine bežnými vzorcami správania.
Namiesto toho poukazujte na dôležitosť
malých vecí, napríklad dať prednosť iným,
rozprávať bez frflania, vhodne sa obliecť.
Správne návyky budú deti sprevádzať celý
život. Vhodné správanie je veľmi múdrou
investíciou, od ktorej v podstatnej miere
závisí, ako sa bude dariť ich priateľstvám,
manželstvám I všetkými ich vzťahom. 
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1. čítanie: Sir 24, 1b-2. 12-16
Žalm: Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20
Ant.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
2. čítanie: Ef 1, 3-6. 15-18
Evanjelium: Jn 1, 1-18
Krátke zamyslenie na evanjelium: Jánovo evanjelium
používa na opis tajomstvo Božieho Syna neobvyklú
koncepciu. Oprie sa o Grékmi používaný filozofický
pojem slovo, ktorý ale plne zaradí do biblického
kontextu. Boh predsa "slovom" stvoril svet. Božie slovo nie je len výrok, ale skutočnosť,
ktorá nastáva. Ako skvele tu rezonuje starozákonný pojem múdrosti. Ján, ale urobí
neslýchané spojenie, keď vedľa seba položí pojem slovo (grécky logos) a pojem telo (sarx)
pri opise Ježišovej preexistencie u Boha a jeho vtelenia: "Slovo sa stalo telom". Texty nás
vedú ďaleko za hranice jednoduchého ľudského rozjímanie o bábätku a dobrých rodičoch.
Tu sa uskutočňuje oveľa viac: Boh sa stáva človekom, aby ho zachránil.
Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Keď im totiž vysvetlíte, načo sa používa
vidlička, alebo ako treba s úsmevom
pozdraviť človeka na ulici, nevštepujete im
len vhodnú formu správania, ale učíte ich
láske a dennodenne im dávate príležitosť

rozvíjať ich charakter a preukazovať iným
úctu, ktorú si zaslúžia. Takto sa učia svojou
prítomnosťou vnášať do sveta požehnanie a
získavať dobrú povesť, ktorá s nimi pôjde
ďalej. (Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov

Tour de Czestochowa
Záverečná bilancia

Za šesť dní na bicykli sme prešli 758,41 km

s priemernou rýchlosťou  22,88 km/hod. a
strávili sme na ňom 31 hodín a 53 minút. 
Veľa sme zažili. Lepšie sa spoznali. Pomáhali si
jeden druhému. Išli sme ako tím, jedny pľúca,
jedno srdce s rovnakým zmýšľaním, s
rovnakým cieľom. Chcem poďakovať v prvom
rade Pánu Bohu, že sa o nás tak staral, že nám
doprial túto cyklotúru prežiť a živým a
zdravým vrátiť sa domov. 
Chcem poďakovať o. Marekovi za naše
duchovné vedenie počas celej cyklotúry.
Chcem poďakovať všetkým sponzorom -
František Baník – Baník a syn, Marek Petro –
MP dual, Pavol Fincický, Michal Mudrák – ČS
Slovnaft, Martin Kolesár – Unikol, Michal
Hubcej – Senator, Jozef Macko – Duotex,
Milan Tkáč – Paramogul, Miroslav Popovič –
Kovoplast, Miroslav Hrubovský – Uniplast,

Jana Záhoráková – Belladonna, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli. Chcem
poďakovať všetkým tým, ktorí nás počas celej
cyklotúry sprevádzali modlitbami a nakoniec
chcem poďakovať našim obidvom dámam –
Zuzke a Aďke, ktoré sa počas celých sedem
dní o nás starali. Nikdy sme neboli hladní,
každý večer večera, každé ráno bohaté
raňajky, desiata, suché obedy, olovrant.
Dopĺňanie tekutín a energie počas cesty a
kopu iných skrytých vecí, ktoré vedia iba oni a
Pán Boh, čo všetko dobré urobili pre túto
cyklotúru.
Cyklotúry sa zúčastnil 12 – členný tím: O.
Marek, Janko a Jakub Hrubovský, Marek a
Šimon Kuruc, Mišo Jenčo, Rado Bača, Fero
Baník, Paľo Fincický, Peter Tóth a v
sprievodnom vozidle nás sprevádzali dve
šarmantné dámy – Zuzka Hrubovská a Aďka
Hricová. 
Nech Boh žehná našu farnosť!

(Peter Tóth)
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Semienko

Kedysi bol vo východnej časti Ázie cisár,

ktorý si uvedomoval, že mu roky pribúdajú,
a preto by bolo dobré hľadať si nástupcu.
Jedného dňa zavolal do paláca všetkých
mladých ľudí a povedal im: „Nastal čas, aby
som odstúpil a vybral si nového vládcu.
Rozhodol som sa pre jedného z vás.“
Mládenci boli šokovaní. Cisár však
pokračoval: „Každému dám dnes jedno
semienko. Je to zvláštne semienko. Chcem,
aby ste šli domov, zasadili ho, polievali a
presne o rok sa sem vrátili s tým, čo ste z
toho semienka vypestovali. Posúdim
rastlinky, ktoré mi prinesiete a určím
spomedzi vás nového vládcu našej ríše.“
Medzi mládencami bol aj chlapec menom
Ling, ktorý tiež dostal semienko. Vrátil sa
domov, zasadil ho a starostlivo polieval.
Každý deň pozoroval, či ešte neklíči. Ale
stále nič. Kamaráti sa už chválili svojimi
rastlinkami, ale Ling stále nič nemal. Trápilo
ho to, no nič nevravel. Stále dúfal, že aj jeho
semienko raz vzklíči.
Rok uplynul. Všetci mládenci priniesli
cisárovi ukázať, čo vypestovali. Lingovi bolo
zle, dokonca ho rozbolelo aj brucho, pretože
do paláca kráčal s prázdnou nádobou.
Keď tam prišiel, čudoval sa, aké rôzne
rastliny chlapcom narástli – mali rôzne
tvary, veľkosť a niektorí aj kvitli. Cisár vstúpil
dnu, všetkých pozdravil a skúmavo si
prezrel, čo vypestovali. Ling sa snažil ukryť

sa niekde vzadu. „Aké veľké rastliny, kry a
kvety vám vyrástli,“ poznamenal cisár.
„Dnes bude jeden z vás ustanovený za
môjho následníka!“
V tej chvíli cisár zazrel vzadu Linga s
prázdnym kvetináčom. Prikázal svojím
strážcom, aby ho priviedli dopredu. Ling sa
triasol od strachu. „Cisár zistil, že sa mi
nepodarilo nič vypestovať! Možno rozkáže,
aby ma popravili!“ pomyslel si. Keď kráčal
dopredu, cisár sa spýtal na jeho meno.
„Volám sa Ling“ odpovedal. Všetci sa smiali
a uťahovali si z neho.
Cisár požiadal mládencov, aby sa utíšili.
Pozrel na Linga a vyhlásil: „Hľa váš nový
vládca! Volá sa Ling!“
Ling tomu nemohol uveriť. Čo sa to deje?
Ako to, že práve jeho cisár ustanovil za
nového vládcu?
Potom cisár povedal: Pred rokom som dal
každému z vás jedno semienko. Povedal
som vám, aby ste ho zasadili, polievali a o
rok sa ku mne vrátili. Dal som vám však
uvarené semienka, ktoré nikdy nevyklíčia.
Vy všetci, okrem Linga, ste mi priniesli kvety,
rastliny a stromy. Keď ste zistili, že vám moje
semienko nevzklíčilo, zasadili ste namiesto
neho nejaké iné. Ling bol jediný, kto zostal
čestný a mal odvahu priniesť mi kvetináč s
tým semienkom, ktoré som mu dal ja. On je
tým človekom, ktorý sa stane novým
cisárom!“

Mať odvahu neznamená nemať strach, ale

vzoprieť sa strachu a zvíťaziť nad ním.

Mark Twain

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý



stran
a 5

Tretie zjavenie Panny

Márie

Od chvíle, keď vzniklo podozrenie, že

zjavenie by mohlo byť diablovou
záležitosťou, Lucia nemala chvíľku pokoja.
Akoby nestačil tento vnútorný nepokoj,
matka ju aj naďalej nútila, aby sa priznala,
že klamala. Po celej dedine rozniesla, že celé
to zjavenie je diablov výmysel. Lucia si
spomenula aj na slová, ktoré počula pri
vyučovaní náboženstva, že diabol vždy
spôsobuje nepokoj, a tak si začala myslieť,
že to môže byť pravda, pretože od začiatku
zjavení už u nich doma pominula radosť a
pohoda. V tejto bolestnej situácii bolo pre
Luciu priateľstvo s Františkom a Hyacintom
jediným útočišťom. Keď sa im zdôverila s
pochybnosťami, Hyacinta ju svojím
jednoduchým vysvetlením upokojovala:
„Nie, nie je to diabol. Hovorí sa, že diabol je
veľmi škaredý a že prebýva v pekle pod
zemou a táto Pani je taká krásna. A my sme
ju videli vystupovať do neba.“ V Luciinom
srdci však ďalej pretrvávala pochybnosť.
Dokonca až tak, že sa v jednu noc zobudila s
veľkým krikom. Vo sne videla diabla, ktorý
sa jej smial do tváre, že sa mu podarilo ju
oklamať a chcel ju zobrať do pekla. Vtedy
začala kričať a volať o pomoc Pannu Máriu
tak nahlas, až zobudila celý dom. Tento sen
v nej zanechal ďalšie stopy strachu a hrôzy
až sa rozhodla, že na nasledujúce zjavenie
13. júla do Cova da Iria nepôjde. František a
Hyacinta jej dohovárali, veď to sľúbili. A to,
aby išli bez Lucie, ktorá ako jediná s Pannou
Máriou hovorila, si nevedeli vôbec

predstaviť. Ale Lucia, ktorá naozaj prežívala
veľkú skľúčenosť, trvala na svojom a deň
pred zjavením im s istotou oznámila, že
nikam nepôjde. Hyacinta s Františkom, ako
sa to Lucia dozvedela až neskôr, sa celú noc
na kolenách s plačom modlili za Luciu. A tak
podobne ako po daždivej noci ráno
vychádza slnko, tak aj Lucia sa v nasledujúci
deň ráno 13. júla zobudila ako vymenená.
Na tieto chvíle neskôr Lucia spomínala:
"Bola to zvláštna sila, milosť, v jednom
okamihu akoby ma pobadala neznáma sila,
utekala som pre Hyacintu a Františka a
vravela, že musíme ísť do Cova da Iria."
Nakoniec tam išli všetci traja. Lucia práve
toto považuje za prvý zázrak na príhovor
Hyacinty a Františka. Vtedy Zlý duch na
Luciu poriadne útočil, pretože 13. júl, ako to
uvidíme neskôr, bol v týchto zjaveniach
veľmi dôležitý. Okolo poludnia sa opakovala
situácia z predchádzajúcich mesiacov.
Panna Mária prišla v neobyčajnom svetle a
v žiare, bola oblečená v bielom a zastala nad
malým dubom. Lucia sa jej pýtala, čo od
nich chce. A Panna Mária im odpovedala, že
chce, aby aj na nasledujúci mesiac 13.
augusta prišli a aby sa každý deň modlili
ruženec a tak svetu vyprosili mier a koniec
vojny, pretože len ruženec im v tom môže
pomôcť.
Lucia prosila Pannu Máriu, aby im povedala,
kto je a aby urobila zázrak, pomocou
ktorého by ľudia uverili zjaveniam. Panna
Mária prisľúbila, že v októbri im povie, kto
je a čo žiada a taktiež, že urobí žiadaný
zázrak.
Panna Mária potom pokračovala: „Obetujte
sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď
prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z
lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na
zmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.“

(J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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V Kráľovej pri Senci odhalili novú
tabuľu kňazovi Svetoslavovi
Veiglovi

Kráľova pri Senci 29. decembra (TK

KBS) Významnému slovenskému
básnikovi, predstaviteľovi katolíckej
moderny, kňazovi, františkánovi
Svetoslavovi Veiglovi odhalili v
uplynulých dňoch v Kráľovej pri Senci
pamätnú tabuľu. Súčasťou
slávnostného programu, ktorý sa konal
pod záštitou Matice Slovenskej, Spolku
slovenských spisovateľov a starostu
obce, bola aj prezentácia knižnej
publikácie Básnik neodchádza. Výber z
poézie a publicistiky Svetoslava Veigla
zostavil historik Miroslav Daniš.

"Jeho duchovný odkaz je
predovšetkým v tom, že už v 88. – 89.-
tom roku hovoril aj do médií o
samostatnosti Slovenka. On už jasne
videl zmysel slovenskej samostatnosti,
to kresťanské posolstvo, ktoré on
hlásal, pretože celá európska civilizácia
vyrástla len na dvoch princípoch, na
kresťanstve a na národe. Návrat k
týmto dvom základným pilierom by
určite pomohol aj Európe, aj celej
európskej civilizácii," dodáva historik
Miroslav Daniš (Zdroj: Rádio Regina).

Vyše tri milióny ľudí sa v tomto roku stretli
s pápežom Františkom vo Vatikáne

Vatikán 30. decembra (RV) Účasť veriacich na

stretnutiach so Svätým Otcom Františkom
konaných počas kalendárneho roka 2015 vo
Vatikáne predstavuje v úhrnnom odhade 3
milióny 211 tisíc osôb.
Tlačové stredisko Svätej stolice dnes publikovalo
prehľadné údaje podľa jednotlivých mesiacov,
vypracované Prefektúrou pápežského domu na
základe zaevidovaných počtov vyžiadaných
lístkov na podujatia a podľa oficiálnych odhadov
účasti na iných hromadných podujatiach na
Námestí sv. Petra. Ide o generálne audiencie,
osobitné audiencie, liturgické slávenia a
poludňajšie modlitbové stretnutia vo sviatočných
dňoch.
Hlavná špička účasti veriacich bola ako po iné
roky počas veľkonočných sviatkov, kedy
prichádza do Vatikánu najviac pútnikov. Vysoké
počty vykazuje tradične aj december s
vianočnými pútnikmi. Tento rok mal relatívne
vyššiu účasť aj október, kedy sa v Ríme konala
Synoda o rodine. V predchádzajúcom roku 2014,
ktorého najmasovejšou udalosťou bola
kanonizácia sv. Jána Pavla II., dosiahla účasť
veriacich vo Vatikáne takmer 6 miliónov osôb.
Štatistiky uvádzané Svätou stolicou zahŕňajú len
pápežove podujatia konané priamo vo Vatikáne,
nie jeho apoštolské cesty do zahraničia či
návštevy v rámci Talianska alebo návštevy
rímskych farností. V roku 2015 podnikol pápež
František apoštolské cesty na Srí Lanku a Filipíny,
do Sarajeva, ďalej do Ekvádoru, Bolívie a
Paraguaja, na Kubu a do USA a napokon do Kene,
Ugandy a Stredoafrickej republiky.



VV čASEčASE odod 04.01.2016 04.01.2016 dodo 10.01.201610.01.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 10.1. – 16.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Brehovská. 

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.

Zmena sv. omše v utorok: Sv. omša v utorok večer sa presúva o hodinu skôr na 1700 kvôli
zvyku opakovať štedrú večeru pred sviatkom Zjavenia Pána.
Vianočné oblátky: Kto by ešte mal záujem o vianočné oblátky k večeri pred Zjavením Pána,
tak máme, lebo nám vrátili jednu krabicu tesne pred Štedrým dňom. Stačí sa zastaviť v
sakristii. Cena je už akciová za 1 bal je to 0,79€. :)
Požehnanie vody:  pri všetkých sv. omšiach na slávnosť Zjavenia Pána bude požehnávaná
voda, z ktorej si budete môcť potom po sv. omši alebo neskoršie zobrať. Stačí si doniesť
nejakú nádobu na načerpanie. 

Svätenie domov: V stredu na slávnosť Zjavenia Pána budeme požehnávať domy od 1300.

Začneme od mraveniska smerom po Herlianskej ul. a ďalej a ak neprídeme k vám do 2000,
tak už v ten deň neprídeme. Zároveň potom uvidíme ako to bude v sobotu a v nedeľu a dáme
vám vedieť. Kto z vás ešte má záujem sa prihlásiť, buďte takí dobrí sa ozvať čo najskôr.  
FER: Všetkých členov Farskej ekonomickej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v pondelok

večer po sv. omši a po adorácii o 1930 na fare.
Koniec vianočného obdobia: Na budúcu nedeľu sa sviatkom Krstu Krista Pána končí vianočné
obdobie. Stromčeky môžu ostať do 2. februára, ale betlehem už tu vpredu nemôže byť a musí
byť buď presunutý niekam dozadu alebo už zrušený.
Štatistika krstov, sobášov a pohrebov: V stredu na slávnosť Zjavenia Pána vás
poinformujeme o štatistike krstov, sobášov a pohrebov za minulý rok 2015. 
Rozpis lektorov:
Zjavenie Pána: 8.00 hod. - P. Fincický - P. Majerčin, 10.00 hod. - rod. Polákova, 18.30 hod. -
rod. Grominova; 
Krst Krista Pána: 8.00 hod. - rod. J. Fenika, 10.00 hod. - rod. Kľučárova, 18.30 hod. - rod.
čechova.
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liTURGicKýliTURGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 04.01.2016 04.01.2016 dodo 10.01.201610.01.2016

PPoNdEloKoNdEloK 04.01.201604.01.2016 Sv. omša: 1800 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU ToRoKToRoK 05.01.201605.01.2016 Sv. omša: 1700 (T+K) zo slávnosti

SS TREdATREdA 06.01.201606.01.2016
ZJAVENIE PÁNA (SLÁVNOSŤ A
PRIKÁZANÝ SVIATOK)

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

ŠŠ TVRToKTVRToK 07.01.201607.01.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T) 

PP iAToKiAToK 08.01.201608.01.2016 Sv. omša: 1800 (K+T) 

SS oBoTAoBoTA 09.01.201609.01.2016 Sv. omša: 1800 (T+K) 

NN EdEľAEdEľA 10.01.201610.01.2016

KRST KRISTA PÁNA (SVIATOK)

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Videl si, že Boh sa stal človekom, zostúpil na zem pre tvoju spásu a toľko trpel. A ešte
rozmýšľaš a nechápeš, ako je možné odpúšťať krivdy spolubratom.“

(SV. JÁN ZLATOÚSTY)


