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Stráž si svoj padací most

Možnože vás, takisto ako mňa, zaujal

nadpis a zásada, ktorá sa v ňom skrýva. Takže
na vysvetlenie uvádzam presný citát
kardinála Henri J. M. Nouwena, ktorý v
jednej zo svojich kníh napísal tieto slová:
“Musíš sa rozhodnúť, kedy, ako a komu
dovolíš nahliadnuť do svojho vnútorného
života. Celé roky si iným dovoľoval vojsť do
svojho života a vyjsť z neho podľa toho, ako
kto potreboval a chcel. Tak si prestal byť
pánom svojho domu a čoraz viac a viac si mal
pocit, že Ťa zneužívajú. A tak si sa aj Ty rýchlo
unavil, rozčúlil, naštval a pohoršil. Predstav si
stredoveký zámok obklopený priekopou.
Padací most je jediným miestom, ktorým sa
dá vstúpiť dovnútra. Pán zámku musí mať
moc rozhodnúť, kedy most spustiť a kedy ho
zdvihnúť. Inak sa môže stať
obeťou nepriateľov,
cudzincov a tulákov.
Nenájde pokoj na vlastnom
zámku. Je dôležité, aby si
vládol nad svojím padacím
mostom. Je nevyhnutné
mať obdobie, keď bude
most zdvihnutý a ty budeš
mať možnosť byť sám, alebo
len s tými, s ktorými cítiš
skutočnú spriaznenosť.

Nedopusť, aby si sa stal verejným
vlastníctvom, kde si každý vchádza a
vychádza, ako sa mu zachce. Možno sa
domnievaš, že si veľkorysý, keď umožňuješ
prejsť každému, kto chce vojsť alebo odísť.
Čoskoro však zistíš, že strácaš vlastnú tvár.
Keď sa ujmeš vlády nad padacím mostom,
objavíš v srdci novú radosť a pokoj a nájdeš v
sebe schopnosť podeliť sa o tú radosť a pokoj
potom s druhými.”
Sme skoro v strede pôstneho obdobia.
Všetky predsavztia, sebazápory, pôsty,
modlitby by mali byť prostriedkom na to, aby
sme sa viac koncentrovali na svoje vnútro, na
svoju dušu. Aby sme viac sa snažili
zorientovať sami v sebe, nachádzali si čas pre
seba samých a budovali svoj “zámok”. Je to
čas stíšenia, čas zámerného úniku pred
hlukom práve kvôli týmto cieľom. Ešte máme
čas v tomto pôstnom období. Prosme Boha,

aby sme boli “pánmi svojho
zámku”, aby sme mali a budovali
pokoj vo svojom vnútri, lebo
vždy platia dve zásady: 1. “Nikto
nemôže dať to, čo nemá.” a 2.
“Veď čo osoží človeku, keby aj
celý svet získal, a seba samého
by stratil alebo poškodil?!” (Lk
9:25). A tak si ovládajme,
budujme a riaďme svoj “zámok”
a “padací most” k nemu.          

(Marek Kunder)
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Láska dáva dobrý príklad
„Manželstvo nech majú všetci v úcte...“

(Hebr 13,4)

Boh vie, že jeho riešenia sa nám mnoho ráz

zdajú neľahké a nepochopiteľné. Keď mu
hovoríte o svojej túžbe naplno milovať svoje
deti, nech vás neprekvapí, ak od vás bude
žiadať, aby ste v prvom rade naplno milovali
a mali v úcte svojho manžela alebo
manželku. Deti stoja a rastú na pevnom
základe – na vzťahu rodičov. Čím väčšou
lásku a úctu preukazujete manželovi alebo
manželke, tým silnejšie a sýtejšie láskou sa
cítia deti. O láske nestačí len rozprávať a
vyučovať, je potrebné, aby ju bolo vidieť a
cítiť. V manželstve nás Boh učí bez výhrad
milovať druhého sebeckého hriešnika. Malo
by to byť ideálne prostredie pre výchovu
detí. Ale akákoľvek romantická idylka sa
môže zmeniť na trpký život, ak tam neudáva
smer láska. Hádky a napätia sa potom stanú
bežnou súčasťou každého dňa. V takomto
prostredí deti prežívajú neistotu, úzkosť a
hnev. Ako si potom majú vysvetliť a chápať
význam lásky, keď ich rodičia medzi sebou
neustále bojujú? Zo všetkých síl sa vo vodách
zle fungujúceho vzťahu pokúšajú loviť lásku.
Bez ohľadu na to, či je vaše spolužitie v
manželstve skvelé, priemerné alebo sa
podobá na mínové pole, je pre ne príkladom,
ktorý navždy ovplyvní ich životy. Nie vždy je
ľahké byť voči manželke či manželovi vľúdny,
ústretový, chápavý, ale vráti sa vám to
prostredníctvom detí, ktoré budú v srdciach
cítiť istotu, pokoj, silu a prijímať sa také, aké
sú. Samozrejme, nie je možné ani vždy mať
dokonale pod kontrolou atmosféru v rodine.
Možnože sa snažíte budovať jednotu, ale

akosi sa vám to nedarí. Milovať svoje deti
však znamená aj to, že robíte všetko, čo je vo
vašich silách, aby ste upokojili napätú
situáciu, že sa zriekate svojej pýchy, viete
poprosiť o odpustenie za svoje chyby, že
chcete počúvať, povzbudiť, otvoriť oči a
pochopiť, že vaša druhá polovička má v
mnohom, čo hovorí, väčšiu pravdu, než by
ste si to kedysi pripustili. Akékoľvek zmeny,
ktoré na sebe z lásky urobíte, neposunú k
lepšiemu iba vás, ale s veľkou
pravdepodobnosťou prinesú všetkým
členom vašej rodiny viac dôvodov na radosť
a viac príjemných chvíľ okolo stola. Možnože
sa vám hneď nepodarí napraviť úplne všetko,
ale už budete na dobrej ceste. Otcovia, vy
máte v tomto smere veľkú zodpovednosť.
Obaja rodičia by mali dávať svojim deťom
príklad, ako majú vyzerať zdravé vzťahy. Je
fajn keď si za zatvorenými dverami
ohľaduplne poviete, v čom s tým druhým
nesúhlasíte, ale pred deťmi by otec a mama
mali byť vždy jednotní.Vy, rodičia, im totiž
každodenným životom ukazujete, čo si majú
predstavovať pod pojmom manželstvo,
jednota, komunikácia či zmierenie. Je
prirodzené, že budú mať tendenciu
nasledovať príklad lásky alebo nelásky, ktorý
im dávate. A taktiež je pravdepodobné, že ho
neskôr odovzdajú vašim vnúčatám a
pravnúčatám. Ak vám váš manžel/ka v
niečom ublížil/a, vaše odpustenie môže
predísť mnohým zraneniam, ktoré by inak
poznačili mysle a srdcia detí. Ak ste to boli vy,
kto druhému ublížil, máte možnosť zmeniť sa
a nanovo svojím životom dávať dobrý
príklad. Ak vám riešenie problémov trvá
dlhšie, ako ste čakali, buďte trpezliví. Robte,
čo je vo vašich silách, a s Božou pomocou a v
modlitbe upevňujte v deťoch rešpekt a lásku
voči vášmu manželovi/manželke. Robíte tak
pre svoje deti najväčšiu službu lásky, po akej
kedy túžili. (Dominika Čechová)
:Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Ex 3, 1-8a. 13-15
Žalm: Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+11
Ant.: Milostivý a milosrdný je Pán.
2. čítanie: 1 Kor 10, 1-6. 10-12
Evanjelium: Lk 13, 1-9
Krátke zamyslenie na evanjelium: Nielen v rámci
pôstneho obdobia, ale aj v tomto Roku
milosrdenstva môže dnešné evanjelium zaujať
zvláštne miesto. Tam, kde by sme očakávali prísny
súd nad stromom, ktorý neprináša ovocie, prichádza
zo strany Pána ešte ďalšia možnosť oživenia, obrátenie, nápravy. Ale podobenstvo
prerozprávané Kristom zároveň ukazuje, že obrátenie je nevyhnutné. Pán nevysekáva preto,
že je ľahostajný k prázdnote, lenivosti či nechuti niečo robiť. Jeho trpezlivosť je znamením
nesmiernej túžby dať šancu každému. Preto slávime pôstne obdobie, aby sme sa vrátili ku
koreňom našej viery a stretli sa so živým Bohom.
Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Nekvasený chlieb so
semienkami 

Suroviny:
400g celozrnná múka,
400g ražňa múka,
400-500 g ovsené vločky,
1bal. Pšeničné otruby,
1l cmar,
3dcl ovocný čaj,
2kl sóda bikarbóna,
1 kl soľ,
½ prášku do pečiva,

2kl razca,
2kl kryštálového cukru,
Semienka – ľanové, slnečnicové,
sezamové.
Múky a semienka vymiešame s cmarom.
Pripravíme si čaj. Čaj pridáme, aby cesto
bolo tuhé, lepivé. Vysypeme na dosku
posypanú hladkou múkou. – rozdelíme na
4 časti. Vytvarujeme bochníky – pečieme
na vymastenom plechu v rúre vyhriatej na
200. Bochníky ešte potrieme slanou vodou
a nadrežeme. Pečiem cca 45 minút. 

(dodala Mária Artimová)

S JEŽIŠOM NA KRÍŽ
Americký jezuita a duchovný spisovateľ

Mark Link spomína zaujímavý životný
príbeh. V kancelárii riaditeľa v jednej zo
stredných škôl v Texase sa nachádza staré
hojdacie kreslo. Keď sa riaditeľa pýtali,

prečo má v kancelárii staré kreslo,
vyrozprával im príbeh z detstva. Jedného
večera mu babička rozprávala príbeh o
ukrižovaní Ježiša. Chlapec bol z rozprávania
tak rozrušený, že nemohol zaspať a celú noc
myslel na Ježišovo utrpenie. Zavčasu ráno sa
postavil na kreslo a zo steny zobral kríž. Bol
rozhodnutý, že vytiahne klince z Ježišových
nôh a rúk. Ale keďže sa mu to nedarilo, začal
plakať. Do izby prišla babička a pýtala sa ho,
čo sa stalo. 

dokončenie na 4. strane
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dokončenie z 3. strany

On jej začal vysvetľovať, čo chcel urobiť:
„Babička, ja som chcel uvoľniť Ježiša z kríža,
lebo jeho ukrižovanie je nespravodlivé.“
Babička ho vzala na ruky a posadila sa s ním
do kresla. Začala mu rozprávať: „Ja viem, že
si ešte malý, aby si všetkému porozumel,
prečo bol Ježiš ukrižovaný. Ale jedného dňa
pochopíš všetko. Príde deň, keď ukrižovanie
nebude pre teba niečím hrozným. Spoznáš,
že ono je niečím krásnym, lebo ti bude
pripomínať, ako ťa Ježiš veľmi miloval.“ A
riaditeľ dodáva, že to ráno, keď sedel babke
na kolenách v hojdacom kresle, bolo jeho
prvým krokom k porozumenie najhlbšej
lásky Boha v tajomstve ukrižovania.
Možno sme aj my v detstve čosi podobné
prežívali, keď nám niekto rozprával o
Ježišovom utrpení. Dospeli sme však už
natoľko, že chápeme prečo Ježiš zomrel a čo
to pre nás znamená?
Ak sa podľa Božích plánov na dreve kríža
uskutočnila záchrana človeka, tak človek má
pripodobniť svoj život ukrižovanému
Ježišovi. Preto byť kresťanom znamená
nasledovať Krista a niesť svoj kríž. Veď
dobre poznáme, čo Ježiš povedal svojim
učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž
a nasleduje ma“ (Lk 9, 23). „Niesť kríž“ v
časoch Ježiša bola strašná vec. Kríž bol
znakom potupnej smrti. V takomto
historickom kontexte znela Ježišova
požiadavka veľmi opovážlivo. Vziať svoj kríž
a ísť za Ježišom, teda byť jeho učeníkom,
znamenalo, že z lásky k nemu musel človek
ísť všade, aj na bolestnú a potupnú smrť.
Pravý Ježišov učeník musel zaprieť seba
samého a úplne sa odovzdať vôli Božej.
Kresťanský život nie je teda nejaké chvíľkové

nadšenie, nejaký krátky zážitok z Ježiša.
Pravý kresťanský život nie je ani hra, spev a
spokojnosť. On spočíva v ochote vo všetkom
sa pripodobniť Ježišovi. Môžeme povedať,
že je to trvalý stav duše. „Niesť kríž“
znamená prijať od Boha udalosti, ktoré nám
spôsobujú bolesť, ktoré nás ponižujú a
spôsobujú životné skúšky. Kto to prijme, tak
prijme Boží plán so sebou. Boh vie najlepšie,
čo potrebujeme k našej spáse. A cez naše
utrpenie chce Boh neraz posväcovať svet
okolo nás. „Niesť kríž“ znamená aj to, že
žijeme podľa evanjeliovej morálky. Že sa
nehanbíme zachovávať Božie prikázania a že
sa zároveň usilujeme, aby aj iní žili podľa
nich. Čo máme z toho, keď je Slovensko
štatisticky kresťanskou krajinou, ale len
podľa prijatia krstu a možno podľa nosenia
zlatých krížikov na hrudi.
Za okamih sa budeme klaňať Kristovmu
krížu. Klaňať sa krížu je veľmi ľahké. Tak isto
je veľmi ľahké sa pred krížom prežehnať, žiaľ
niektorí ani to nerobia. Ľahké je sa aj kríža
dotýkať a bozkávať ho. Ježiš z kríža nás bude
všetkých volať, aby sme ho nasledovali.
Uvažujme v tichosti nášho srdca o našej
životnej ceste s Kristovým krížom.
Poďakujme mu, keď nám dával sily, aby sme
ho nasledovali. Prosme ho o odpustenie,
keď sme nechceli prijať nijaké kríže, keď
sme opľúvali kríže, ktoré nám dal niesť Boh.
Americký riaditeľ si vážil hojdacie kreslo na
ktorom mu babička rozprávala o Ježišovom
utrpení. My si vážme to, že súčasťou nášho
života sú aj kríže. Lebo len oni nás dokáže
robiť lepšími, svätejšími a približujú nás ku
Kristovi trpiacemu a zmŕtvychvstalému.

Zdroj: topolcany.fara.sk
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Zmarené štvrté zjavenie
Panny Márie 
Hlavný okresný komisár De Oliveira chcel

aj za cenu klamstva a zla predísť ďalšiemu
zhromaždeniu 13. augusta, a preto si dal v
sobotu 11. augusta predvolať rodičov i deti.
Pán Marto sa rozhodol ísť bez detí a to aj z
dôvodu, že okresné mesto Vila Nova de
Ourém sa nachádzalo asi 5 km od Aljustrelu,
kde deti bývali a celú cestu by museli ísť
pešo, pretože Martovci nemali ani oslíka. A
keďže bol august, boli veľké horúčavy. A tak
pán Marto usúdil, že deti to nezvládnu, a
preto zostali doma a celý čas sa modlili za
Luciu. S Luciou do okresného mesta išiel
otec. Ako sám povedal, on týmto zjaveniam
vôbec nerozumel a nevedel, čo by k tomu
povedal. Luciina matka sa znova potešila, že
sa komisárovi podarí Luciu presvedčiť, že
klamala. A tak išli traja, Lucia na oslíkovi a jej
otec a pán Marto pešo.
Lucia sa tak musela postaviť pred komisára
sama, bez Hyacinty a Františka. Kládol jej
rôzne otázky a nútil ju, aby prezradila
tajomstvo a aby sľúbila, že už nikdy nepôjde
na zjavenie do Cova da Iria. Nešetril pritom
rôznymi sľubmi a nakoniec aj vyhrážkami.
No nepochodil. Napokon ju prepustil s tým,
že aj keby to deti malo stáť život, dokáže, že
je to podvod.
Prvý pokus komisára dozvedieť sa tajomstvo
a prinútiť deti hovoriť bol zmarený. V
pondelok 13. augusta ráno prišiel komisár
do Aljustrelu, do rodnej dediny detí. V dome
Martovcov našiel len matku detí, ktorú
nečakaná návšteva vyľakala. De Oliveira však

zmenil taktiku a začal hovoriť o sebe ako o
neveriacom Tomášovi, ktorý sa musí
presvedčiť na vlastné oči, aby uveril, a preto
pôjde na zjavenie aj on. Potom si dal zavolať
deti a položil im niekoľko otázok. Zavolali aj
Luciu, ktorá tiež prišla do domu bratranca a
sesternice. Deti hovoriť nechceli, a tak ich
oklamal. Ponúkol im, že ich sám odvezie na
miesto zjavenia. Keďže deťom komisár nebol
sympatický a báli sa ho, vyhovorili sa, že
radšej pôjdu pešo, keďže bolo asi desať
hodín a mali ešte dosť času.
Keď komisár videl, že svoj zámer takto
nedosiahne, povedal, aby prišli ešte na
miestnu faru, lebo ich chce vypočuť v
prítomnosti farára. Deti tam zakrátko prišli
spolu s rodičmi. Komisár ich privítal veľmi
priateľsky a farára požiadal, aby kládol
deťom otázky. Hneď na to sa začal tváriť, že
deti ho úplne presvedčili a ponúkol sa, že
pôjdu spolu do Cova da Iria. Deti sa však
znova zdráhali ísť s okresným komisárom,
poslúchli, až keď ich pán Marto k tomu
povzbudil. Tohto čestného a dobráckeho
muža ani nenapadlo, žeby taký človek, ako
okresný komisár mohol mať nečestné
úmysly.
Len čo sa však pohli od fary, deti hneď
zbadali, že ich vezú nesprávnym smerom.
Komisár ich upokojoval, že chce, aby ich v
okresnom meste Ourém vypočul aj tamojší
farár a že sa do času zjavenia určite stihnú
vrátiť. V Ouréme ich však nezobral na faru,
ale do svojho domu, so zámienkou, že si
musia najprv niečo zajesť. Takto komisár
naťahoval čas, až napokon deti zistili, že čas
stretnutia s Pannou Máriou už uplynul.
Zatiaľ zástupy v Cova da Iria, čakajúc na deti,
sa zhromaždili okolo malého dubu, ktorý už
bol pútnikmi úplne otrhaný. Zvyšky jeho
konárov ženy ovenčili kvetmi a hodvábnymi
stužkami a čakali.

(J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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FFArSkáArSká pôStnApôStnA AkciAAkciA vovo SSvätoMvätoM rokuroku MiloSrdEnStvAMiloSrdEnStvA
Zamyslenia k aktivite Farská pôstna akcia – ďalšie 2

StrEdA 2.3.2016
4. Navštevovať chorých a väzňov
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ...
ak rozlámete každé jarmo?“ (Iz 58, 6–7)
Sväté písmo 
· Sir 7,32–6       Nenechávaj ľudí opustených. 
· Mt 10,7–8      Chorých uzdravujte. 
· Lk 10,25–37    Milosrdný Samaritán.
· Jak 5,13–15    Ak je niekto chorý, nech si zavolá starších Cirkvi. 
· Sk 9,10–20      Ananiáš uzdravuje Pavla. 
· 2 Tim 4,9–18   Pavol vo väzení.
Zamyslenie
Koho považujem za chorého? Nájdem si pre chorého čas? Akú skúsenosť mám z návštevy
chorého? Dbám o sprostredkovanie sviatosti pomazania chorých vo svojej rodine alebo
okolí? Zamyslel som sa  niekedy nad inými formami väzenia? 
Konkrétne podnety
Zastavím sa a popremýšľam, kto je v mojom okolí, rodine chorý alebo niečím spútaný a čo
môžem pre neho urobiť. Nájdem si čas na návštevu tých, ktorí to potrebujú. 

piAtok 4.3.2016
5. Väzňov vykupovať
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ... ak rozviažete zväzky zločinné, roztvoríte zvierajúce
putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?“ (Iz 58, 6–7)
Sväté písmo 
· Gen 14,8–24     Abrahám oslobodí Lóta, Melchizedech.
· Mk 9,17–29      Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou. 
· Sk 16,26–39      Pavol vo väzení vo Filipách.
· Rim 8,14–15     Neprijali ste ducha otroctva.
· Flm 1,1–25        Onezimus – prijmi ho ako brata. 
· Hebr 11,23–31  Vierou sa oslobodiť. 

Zamyslenie 
Čo ohrozuje moju slobodu? Ktoré názory sú dnes zvlášť zavádzajúce? Ako môžem dnes
oslobodzovať zajatých? Dokážem si ľahko priznať vlastné „zajatie“ alebo zaujatosť? Som
voči iným ľahostajný alebo sa angažujem? 
Konkrétne podnety
Odopriem si to, na čom som najviac závislý. Pokúsim sa v konkrétnom skutku oslobodiť
blížneho, napr. od námahy, starosti, núdze, závislosti a pod. 

Zdroj: (nova.dkuspis.sk), upravené



vv čASEčASE odod 29.02.2016 29.02.2016 dodo 06.03.201606.03.2016
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 6.3. – 12.3. vedie modlitby pred sv. omšami
Mária Feníková. 
nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu 5.3. klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
pobožnosť kr. cesty: Dnes poobede 28.2. bude pobožnosť krížovej cesty, ktorú má na  starosti
cykloklub Fatimskej Panny Márie. 
Sv. spoveď: Keďže je prvopiatkový týždeň, tak bude možnosť sv. spovede každý deň od
pondelka do piatku 1,5 hod. pred večernými sv. omšami. Pri ranných sv. omšiach podľa
potreby. 

Sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 800 . Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 
Úcta k bl. sr. Zdenke: V pondelok, keďže je posledný deň mesiaca, bude spomienka na bl. sr.
Zdenku pri sv. omši tak počas ako aj po sv. omši pri krátkej adorácii, ktorá tým pádom bude
namiesto klasickej adorácie. 
duchovná obnova v bazilike: Pozývam vás všetkých na duch. obnovu v rámci Roka
milosrdenstva do baziliky na budúcu sobotu 5.3., kde sa spájame s farnosťou Vechec . Všetko

to začína prechodom cez jubilejnú bránu, kedy môžeme získať úplné odpustky o 900, potom
hneď modlitbou sv. ruženca, potom je sv. omša s príhovorom a po nej adorácia s modlitbou
Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Aby ste nemali problém s dopravou, tak objednávame
autobus. Ktorí máte záujem, buďte takí dobrí sa nahlásiť čo najskôr. 
Možnosť vstupu do cykloklubu FpM: Chcem pozvať všetkých záujemcov o cyklistiku do
nášho farského cykloklubu Fatimskej Panny Márie a to aj v tej súvislosti, že už začíname
prípravu na novú sezónu. Chceme dať urobiť takisto nové dresy, dohodnút si sústredenia a v
lete by sme chceli absolvovať cyklopúť do Turzovky a späť. Kto by mal záujem, buďte takí
dobrí sa nahlásiť do konca februára. 
pôstna krabička za Afriku: Ohľadom pôstnej krabičky pre Afriku vám chcem navrhnúť
zjednodušenie. Ak si zoberiet obálku, ktoré sú vo vestibule na stolíku, tak nemusíte súkromne
posielať peniaze im cez šek a pod., ale bude tu pokladnička v kostole a môžete hodiť milodar
do pokladničky a potom na konci pôstu to pošleme naraz na ich účet. Vám tým veľmi
odbúrame zbytočné starosti a tak si vzájomne pomôžeme. 
rozpis lektorov:
4. pôstna nedeľa: 8.00 hod. - rod. čechova, 10.00 hod. - rod. Ľ. Gazdu, 18.30 hod. - rod.
Baníková - rod. Hrubovská. 
pozvánka: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pozýva na prednášku
katolíckeho kňaza a novinára cSilic. rudolfa Smotera na tému Médiá – súčasní proroci? Dňa

1. marca 2016 o 1530 v  Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
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liturGickýliturGický proGrAMproGrAM odod 29.02.2016 29.02.2016 dodo 06.03.201606.03.2016

ppondElokondElok 29.02.201629.02.2016
Úcta k bl. sr. Zdenke

Sv. omša: 1800 (t+k) 

Adorácia s bl. sr. Zdenkou: 1845

uu toroktorok 01.03.201601.03.2016 Sv. omša: 630 (t+k) 

SS trEdAtrEdA 02.03.201602.03.2016 Sv. omša: 1800 (t) 

ŠŠ tvrtoktvrtok 03.03.201603.03.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (t+k) 

pp iAtokiAtok 04.03.201604.03.2016
1. piatok k úcte BSJ 

Sv. omša: 630 (t) kostol JaA

Pobožnosť krížovej cesty: 1730

Sv. omša: 1800 (k) mládežnícka

SS oBotAoBotA 05.03.201605.03.2016 Duch. obnova v bazilike: 900

Sv. omša: 1800 (k)

nn EdEĽAEdEĽA 06.03.201606.03.2016

4. PÔSTNA NEDEĽA - NEDEĽA
RADOSTI

Sv. omša: 800 (k) 

Sv. omša: 1000 (k) 

Pobožnosť krížovej cesty: 1430

Sv. omša: 1830 (t) kostol JaA

„Osobná svätosť každého jednotlivca dodáva krásu tvári Cirkvi, Kristovej nevesty, čím
spôsobuje, že jej posolstvo môže súčasný svet ľahšie prijať.” (sv. JÁN PAVOL II.)


