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Zahaľovanie krížov

V dnešnú “smrtnú”, “čiernu” nedeľu, ale

oficiálne 5. pôstnu nedeľu je zvykom v našich
kostoloch zahaľovať kríž. A nielen v
kostoloch. Robí sa to aj v domácnostiach, aj v
záhradách domov, kde takýto kríž majú. Na
všetky kríže s umučeným telom nášho Pána
Ježiša Krista sa dáva čierne alebo fialové
plátno, aby sa práve toto telo Pána Ježiša
prikrylo. Myslím, že tento zvyk poznáme a
berieme ho už automaticky. Ale poznáme
jeho význam? Prečo sa tak robí a čo to
symbolizuje? 
Starobylý zvyk zahaľovať krízě a obrazy
pochad́za asi spred 9. stor. Liturgista Polykarp
Radó uvad́za vo svojej knihe “Enchiridion
liturgicum” tri pravdepodobné dôvody
vzniku zahaľovania krízǎ: prvým je, zě v tejto
dobe sa sústredí pozornosť na utrpenie a nie
na smrť Pána a zě zahalením kríža sa
vyzdvihne jeho dôležitosť a tak sa pritiahne
pozornosť na kríž, ktorý je vyvrcholením
umučenia. Druhým dôvodom môzě byť
história umenia, zě v románskom slohu sa na
kríži predstavoval Kristus ako Kráľ večnej
slav́y a v čase umučenia sa takýto obraz
nezhodoval s pohľadom na trpiaceho
Pánovho sluzǒbníka. Ježiš ako kráľ večnej
slávy bol odetý v kráľovskom rúchu s

kráľovskou korunou na hlave ako víťaz. Asi si
to dnes nevieme ani predstaviť, ale možno
niekedy bude príležitosť vidieť alebo ukázať
fotografiu, či obraz takého Ježiša v
kráľovskom rúchu na kríži. Tretím dov̂odom
moẑě byť súvislosť s niekdajšími „pôstnymi
plat́nami“, ktorými sa zakrýval oltár, lebo
penitenti sa povazǒvali za nehodných aby
hľadeli na slav́enie omše. Toto veľké „pôstne
plat́no“ sa nazýva „velum famis“ a zakrýval sa
ním celý oltár. Až neskôr sa zakrýval iba kríž a
obrazy a sochy svaẗých. My, ako si môžete
všimnúť, na ľavej strane hlavnej oltárnej
steny máme tzv. pôstne plátno, čo je práve
táto vec, o ktorej je tu reč. Len my ho máme
v oveľa menšej veľkosti. A v tomto pôstnom
období je pre nás prostriedkom k témam na
detských sv. omšiach.
Vstupujeme do vrcholných týždňov pôstneho
obdobia a nech aj upriamenie nášho pohľadu
na zahalený kríž a skrz neho vyzdvihnutie
významu utrpenia ako takého je pre nás
motiváciou čo najlepšieho zvládnutia finišu
prípravy pred Veľkou nocou a naplňania
myšlienky, ktorá to veľmi dobre vystihuje:
“per aspera ad astra” = “tŕním k hviezdam”.
Bez utrpenia sa na tomto svete nič naozaj
hodnotné dosiahnuť nedá. 

(Marek Kunder)
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Láska má čas

Predstavte si, že ležíte na smrteľnej posteli

a dostali by ste druhú šancu na život. Čomu
a komu by ste venovali čas? Bola by to vaša
práca? Kariéra? Televízia? Upratovanie?
Ľudí najviac trápi to, že dosť nemilovali
svojich najdrahších, že si na nich akosi nikdy
nenašli čas. Ak si nedáte pozor, druhoradé a
nepodstatné veci vás v živote budú oberať o
čas, čo by mal patriť ľuďom, ktorých máte
radi. Koľkokrát si poviete: Ešte musím
stihnúť to a to. Ešte musím poslať jeden e-
mail, napísať status na sociálnej sieti,
pozrieť si na internete video, o ktorom
všetci toľko hovoria, ešte musím ostať
dlhšie v práci... Po chvíli precitnete a
čudujete sa, ako tie hodiny rýchlo ubehli a
divíte sa, ako prešli všetky tie roky. A vaše
deti sú zrazu preč. Nikdy nebudete mať dosť
času na všetko. Každá činnosť vám zaberie
práve toľko času, koľko jej venujete.
Niektoré veci jednoducho nemáte šancu
stihnúť, a preto sa musíte múdro
rozhodovať, čomu svoj čas venujete a čomu
nie. Ak vás niečo zamestnáva natoľko, že sa
kvôli tomu nemôžete venovať svojej rodine,
porozmýšľajte, či je to naozaj až také
dôležité. Pamätajte si, že to, čo považujete
za „dôležité, vás môže odvádzať od toho
najlepšieho, čo má pre vás pripravené Boh.
Ak deťom nevenujeme čas a často sa
vyhovárame, že máme veľa práce, dávame
im podvedome najavo, že nie sú pre nás
také dôležité. Stáva sa tiež, že ich opúšťame
– postupne – po malých a pomalých
krokoch nezáujmu. Nechávame ich ako ovce
bez pastiera. Musíme s tým niečo urobiť.

Zastaviť sa. Láska si vždy nájde čas. Vzácny
čas, ktorý sa nedá ničím zaplatiť. Chce sa
neustále deliť o svoj život. A to nepočká, ani
sa nedá vrátiť späť. Každý kúsok lásky si
vyžaduje čas. Strácať ho znamená premárniť
čas života a kopec príležitostí, v ktorých
môžeme preukazovať lásku. Naše deti
potrebujú, aby sme si na ne každý deň našli
čas, aby sme im počas spoločne strávených
chvíľ mohli sprostredkovať obraz Boha a to,
na čom jemu najviac záleží. Láska dáva
prednosť rodine pred tým, čím nás
zamestnáva svet. Vyberá nám lepší podiel,
ktorý nám nik nevezme. Láska nám dáva
odvahu povedať rázne „nie“ veciam, ktoré
nás zbytočne oberajú o vzácny čas.
Pravdaže, vo všetkom musí existovať
rovnováha. Na prvom mieste je Boh, potom
manželstvo a potom deti. Aj ony sa musia
naučiť, že niekedy je treba čakať. Avšak
všetko, čo sa v rebríčku dôležitosti nachádza
pod nimi, musí byť aj v našich srdciach až na
ďalšom mieste, za nimi. A navyše, aj v
našich plánoch by malo byť všetko správne
usporiadané, aby sme si ustrážili čas
vyhradený pre tých, ktorých nám Boh zveril
do opatery. Nenechajte sa viac zotročovať
nepodstatnými vecami. Naplánujte si  v
prvom rade čas, ktorý chcete stráviť s
rodinou, aby bolo pre vás ľahšie odrieknuť
iné veci. Keď je čas pracovať, tak usilovne
pracujte, a čo nestihnete, nechajte na iných
alebo odložte na neskôr. Obetujte to, čo
považujete za dôležité, v prospech toho, čo
je najlepšie, aby ste každý deň mohli
rozdávať lásku. Dá sa kvetnato rozprávať o
tom, na čom nám v živote najviac záleží, ale
najhlasnejšie a najpresvedčivejšie o našich
prioritách hovorí čas, ktorý im venujeme.  

(Dominika Čechová)
:Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Iz 43, 16-21
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 3, 8-14
Evanjelium: Jn 8, 1-11
Krátke zamyslenie na evanjelium: Otázka
dodržiavanie Zákonov (teda myslené Tóry)
sprevádza ako druhé čítanie, tak evanjelium.
Načrtnutá scéna evanjelia mohla mať mnoho detailov, ktoré ale evanjelium neuvádza
preto, aby sme nestratili z očí podstatné. Farizeji sa vlastne Ježiša pýtajú: "Máme dodržiavať
zákon, alebo nie?" Zrejme im vôbec nejde o ženu, ale o usvedčenie Ježiša, ktorý predsa
nemôže poprieť Božie zákony. Vo svojich dôsledkoch títo muži súdia Boha za
nemilosrdenstvo. Otvorili ale dôležitú otázku: Je nutné akýkoľvek pozitívny (teda výslovne
formulovaný) zákon plniť doslova podľa litery, alebo podľa jeho významu? Ježiš dáva jasnú
odpoveď: Dodržujte zákon predovšetkým sami. A Bohu prenechajte súd nad tými, ktorí
zlyhali. Bohu totiž záleží na každom a stále hľadá cesty, ako týmto ľuďom pomôcť k
obráteniu.
Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Marhuľový koláč

Suroviny:
400g polohrubej múky 
½ vrecka prášku do pečiva
1 kav. lyžička sódy bicarbony
300g kryštálového cukru 
152g margarín
3 vajcia 
1 veľký pohár marhuľového kompótu

Postup:
Margarín vyšľaháme s kr. cukrom, pridáme
celé vajíčka, všetko spolu vyšľaháme a
pridáme porezané marhule a so šťavou
premiešame a nakoniec pridáme múku,
ktorú sme premiešali s práškom do pečiva
a so sódou bivarbonou. Cesto vylejeme na
vymastený a múkou posypaný plech.
Pečieme vo vyhriatej rúre. Upečený
môžeme poliať čokoládou

(dodala Mária Artimová)

Otázka: Niektorí ľudia majú možnosť,
milosť vidieť svojho anjela strážcu.  Po smrti
človeka ide kam, čo je s ním, s anjelom
strážcom?

Odpoveď: Náš anjel strážca bol stvorený už
pred vekmi výlučne pre nás. Dostáva nás v
momente nášho počatia, bez ohľadu na to,
či sa na rodíme alebo nie. Ak zomrieme, náš
anjel strážny nedostáva ďalšieho akoby
zverenca, ale prebýva s nami v nebi a teší sa
s nami z večného života. Ak by sme sa však
dostali do pekla, je jasné, že náš anjel
strážny tam s nami nejde. 
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Lepidlo
Náš šesťročný syn si zlepoval konštrukciu

celkom jednoduchého lietadla, ktoré sme
mu nedávno kúpili. Ani nie o tri minúty mal
prsty také dolepené, že ukazovák pravej
ruky sa mu celkom prilepil k lietadlu. Z celej
sily sa snažil odlepiť si ho. Ťahal ho, zúfalo
ním mykal, ale prstom ani nepohol.
Nezostávalo nám nič iné, len nájsť
rozpúšťadlo, ktoré nakoniec problém
úspešne vyriešilo.
Táto scéna sa mi vybavila v mysli práve
včera večer, keď som navštívil novú rodinu,
ktorá sa prisťahovala do nášho susedstva.
Otec mi predstavil ich deti, veľmi
nezvyčajným spôsobom.
„To je Peter. Je to babrák. Máločo sa mu
podarí.“
„A to je Katka, ktorá prichádza v zablatených
topánkach. Tá je zase lajdáčka.“
„Ako vždy. Michal je posledný. Som si istý, že
zmešká aj svoj pohreb.“
Tomuto otcovi sa naozaj podarilo dokonale
vystihnúť chyby a nedostatky svojich detí a
upozorniť ma na ne.
Ľudia nám takmer dennodenne
pripomínajú naše zlyhania, omyly, hriechy,
čím nám pomáhajú na ne zabudnúť.

Podobne ako môj syn, ktorý sa zúfalo snažil
odlepiť prst od lietadla, sú ľudia, ktorí sa
zúfalo snažia zabudnúť na svoju minulosť.
Tak radi by sa od nej „odlepili“ a začali
odznova.
Keď ľuďom nedovolíme zabudnúť na ich
minulosť a keď ani my nie sme ochotní na
ňu zabudnúť, nalepíme na nich ich hriechy a
omyly a nechceme v nich vidieť viac ako to,
čím boli v minulosti. Keď im však
odpustíme, pomôžeme im pochopiť, že aj
keď nedokážu zmeniť, čo sa stalo, pre nás je
to už minulosťou a dávame im novú šancu
začať odznova.
Boh robí to, čo my nechceme alebo
nedokážeme urobiť. Keď prijmeme jeho
odpustenie, oddelí naše hriechy od nás tak
ďaleko, ako je východ od západu. To
znamená tak ďaleko, ako si zrejme ani
nevieme predstaviť. Jednoducho budú
vytreté a navždy pochované. 
Prečo to Boh robí?  Pretože sme jeho
milované deti, ktoré stvoril, vykúpil, za ktoré
poslal na smrť svojho Syna Ježiša Krista.
Nechce nám viac pripomínať naše
nedostatky, omyly a chyby. Pozerá na nás
nie ako na neposlušné deti, ktoré mnohé
veci zbabrú a pokazia, ale ako na vzácne a
jedinečné bytosti, ktoré stvoril na svoj obraz
a ktoré miluje nekonečnou láskou.
Odpustenie je najhlbšia ľudská potreba a

Boží najvznešenejší čin. Horace Bushnell

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý

Spomíname
Osud nikdy nevráti to, čo čas vzal, iba jedno vráti späť – iba spomienky. Dňa
12.3.2016 si pripomíname 2. smutné výročie keď nás navždy opustil náš
manžel, otec a zlatý dedko Jozef Mydlár z Čemerného. 
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina.
P.S. Stále ostaneš žiť v našich srdciach.
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Štvrté zjavenie Panny
Márie
Komisár 15. augusta vysadil deti pred

farským kostolom vo Fatime. Kostol bol plný
ľudí, lebo bol prikázaný sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. Medzi ľuďmi
zavládla všeobecná radosť, že deti sú už
doma a vynadali komisárovi, že deti nemal
takto trestať. 
Deti boli smutné, že premeškali čas
stretnutia s Pannou Máriou. A hoci na
zjavenie 13. augusta neprišli, zhromaždení v
obvyklom čase zjavení počuli úder hromu a
uvideli záblesk. Videli ako sa z východu
priblížil obláčik a spočinul nad malým
dubom. Slnko stratilo svoj trblietavý jas a
zvláštnym svetlom zalialo celé údolie. Tráva,
stromy, šaty i tváre ľudí sa sfarbili do
červena, modra a zlata. Asi po desiatich
minútach sa obláčik zo stromčeka zdvihol a
odletel na východ. Všetky tieto sprievodné
znaky, ktoré boli čiastočne pozorované už pri
predošlých zjaveniach, boli tentoraz
omnoho výraznejšie. Nikto nepochyboval,
že Panna Mária naozaj prišla, hoci tam deti
neboli.
Ale Panna Mária im to vynahradila. V nedeľu
19. augusta pásla Lucia ovce spolu s
Františkom a jeho starším bratom Joaom na
vrchu Valinhos. Zrazu zbadali, že vzduch
nadobúda farbu, akú už poznali z predošlých
zjavení. Keď potom Lucia zbadala záblesk,
oznamujúci príchod prekrásnej Panej,
poprosila Joaa, aby utekal zavolať Hyacintu.
Išiel, až keď mu Lucia dala dva dvadsiatniky.
Jeho správanie sa dá ospravedlniť, pretože si

myslel, že keď zostane, aj on uvidí Pannu
Máriu. Keď Hyacinta dobehla, Lucia
povedala, že videla už druhý záblesk, čiže
Pani sa čoskoro zjaví. A naozaj, zakrátko sa
objavila nad podobným stromom ako v Cova
da Iria, len väčším.
Pani povzbudila deti, aby znovu prišli 13.
septembra do Cova da Iria a aby sa denne
modlili ruženec. Opäť potvrdila, že v októbri
urobí veľký zázrak. Lucia sa ešte spýtala, čo
majú robiť s peniazmi, ktoré ľudia na Cova
da Iria nechávajú. Odpovedala: „Dajte urobiť
dve nosidlá (na akých sa nosia sochy). Jedny
ponesieš ty s Hyacintou s dvomi dievčatami
oblečenými do bieleho, druhé František s
tromi chlapcami. Peniaze budú použité na
slávnosť Ružencovej Panny Márie. Ostatné
peniaze pôjdu na vybudovanie kaplnky.”
Na záver Lucia prosila o uzdravenie
niektorých chorých a Panna Mária
povzbudila deti k modlitbe a
sebazapieraniu: "Modlite sa, veľa sa modlite
a prinášajte obety za hriešnikov. Lebo mnohí
idú do pekla, pretože sa za nich nikto
nemodlí a neprináša obety."
Joao, ktorý stál pri troch vizionároch, nič
nevidel, ani nepočul. Počul len to, čo
hovorila Lucia. A keď Hyacinta povedala, že
Pani odchádza, počul úder hromu. Deti si
potom zo stromu odlomili vetvičku, ktorej sa
dotýkali nohy nebeskej Panej. Keď prišli do
dediny, zastavili sa pri Luciinej mame, ktorá
sa rozprávala na ulici so ženami. Povedali jej,
že znovu videli Pani, ale ona im ani teraz
neverila. Keď jej ukázali vetvičku, pani
Santos ju vzala do ruky a všetci zacítili akúsi
zvláštnu vôňu, ktorá z nej vychádzala.
To urobilo dojem aj na ženu, ktorá doteraz
odmietala pripustiť, že by deti mohli hovoriť
pravdu. Teraz však jej postoj nahlodávali aj
svedectvá ľudí z 13. augusta, a tak pomaly
začala uvažovať, či predsa len deťom
nekrivdila. (J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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8. Tešiť zarmútených
„Pán ma pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom...
na potešenie všetkých zarmútených.“ (Iz 61,1–2)
Sväté písmo 
· Nár 3                 Jeremiáš opisuje svoj údel ako príklad nádeje. 
· Jn 11,17–26      Tvoj brat vstane. Ja som vzkriesenie a život. 
· Sk 16,25–34      Strážca väzenia v beznádejnej situácii prijal vieru.     
· 2 Kor 1,2–6       On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli potešovať iných. 
· 2 Kor 7,6–7        Boh skrze nás potešuje druhých. 
· 1 Sol 5,14          Tešte malomyseľných.
· Rim 15,12–16   Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. 
· 2 Tim 1,16–18   Príchod Onezifora potešil Pavla. 

Zamyslenie: Koho volám, keď sa mi niečo stane? Mám spôsob na to, ako spracujem vlastný
smútok? 
Akým spôsobom môžem dnes potešiť druhých? Čo spôsobuje moju ľahostajnosť, nezáujem
o blížneho? 
Konkrétne podnety: Pokúsim sa lepšie premeditovať 4., 6. a 8. zastavenie krížovej cesty.
Budem si spytovať svedomie v oblasti vnímavého spôsobu správania k najbližším. 

PiAtok 18.3.2016

9. Krivdy trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať
„Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas. 
Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí.“ (Iz 42, 2–3).
Sväté písmo 
· Jn 18,19–23       Ježíš sluhovi: Prečo ma biješ? 
· Mt 5,38–48        Nastaviť druhé líce...
· Mt 18,21–35      Koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi? 
· Mt 20,1–16        Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou na denár? 
· 1 Kor 6,7–8        Prečo radšej nestrpíte krivdu a neznesiete škodu? 
· 1 Kor 13             Veľpieseň lásky. 
Zamyslenie: Ako sa chovám vo chvíli krivdy? Ako rozprávam o pocitoch ukrivdenia? Prečo
by sme mali znášať krivdy? Čo znamená odpustiť? Poznám nejaký konkrétny príklad
odpustenia, nesenia krivdy? Kde je hranica medzi znášaním krivdy a spravodlivou
obhajobou seba?
Konkrétne podnety: Dám si pozor a budem opatrný pri posudzovaní druhých.  

Zdroj: (nova.dkuspis.sk), upravené



vv čASEčASE odod 14.03.2016 14.03.2016 dodo 20.03.201620.03.2016
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 20.3. – 26.3. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Sabolová.  
nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu 19.3. klasicky o 1330 v pastoračnom centre.

Pobožnosť kr. cesty: Dnes poobede 13.3. bude krížovej cesty klasicky o 1430 a budú ju viesť
naše ženy - seniorky.
Predveľkonočná sv. spoveď: V tomto týždni bude u nás predveľkonočná sv. spoveď klasicky

vo štvrtok a v sobotu, ale v zmenených časoch. Vo štvrtok 1500 1730. a v sobotu 1000 -1300.
Prosím opäť o dobrú prípravu na sv. spoveď ako aj trpezlivosť pri čakaní. Sv. prijímanie sa
bude podávať každých 45 minút a prestávka kňazov bude vždy v polovici času spovedania,
čiže po 1,5 hod. 
Procesia s palmovými ratolesťami: Chcem vás všetkých pozvať na Kvetnú nedeľu na procesiu

s palmovými ratolesťami zo starého do nového kostola. Tento sprievod by začínal o 945 pri
starom kostole a spolu by sme prešli do nového, kde by bolo požehnanie palmových ratolestí
alebo bahniatok. Všetko je to na pamiatku Ježišovho slávnostného vstupu do Jeruzalema pred
jeho umučením. Ak si môžete zadovážiť palmové ratolesti, bolo by to super, ak nie, tak aspoň

bahniatka. Neišlo by sa jedine v prípade dažďa a vtedy by všetko začínalo o 1000 tu v novom
kostole. 
Predaj veľkonočných baránkov: Chcem vás poprosiť, kto má záujem kúpiť si veľkonočného
baránka, buďte taký dobrý to urobiť čo najskôr, lebo my sa snažíme potom vyexpedovať
všetky preč, aby sa predali a neostávali nám. A preto sa vám už tesne pred Veľkou nocou
nemusia újsť. Zároveň mám pre vás špeciálnu ponuku, ktorá je v tom, že sme pripravili
baránky aj vo farebných prevedeniach - žlnej a kombinácii bielej a hnedej. Samozrejme,
máme aj čisto biele. Takže kto má záujem, zastavte sa v sakristii alebo na fare. 
rozpis lektorov:
Kvetná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Baranská, 10.00 hod. - rod. Bankovičova, 18.30 hod. - rod.
Baranova - rod. Sabolova. 
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Spomíname
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko

hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 14. marca uplynie osem rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý
otec, dedo a brat Jozef Gavaľa. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So smútkom v srdci spomínajú synovia Jozef, Pavol a dcéra Mária s rodinami,
sestry Mária a Anna s rodinami.
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liturGickýliturGický ProGrAMProGrAM odod 14.03.2016 14.03.2016 dodo 20.03.201620.03.2016

PPondElokondElok 14.03.201614.03.2016 Sv. omša: 1800 (k+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

uu toroktorok 15.03.201615.03.2016 Sv. omša: 630 (k) 

SS trEdAtrEdA 16.03.201616.03.2016 Sv. omša: 630 (t) kostol JaA

Pobožnosť krížovej cesty: 1730

Sv. omša: 1800 (k) detská

ŠŠ tvrtoktvrtok 17.03.201617.03.2016 Predveľkonočná spoveď: 1500 - 1730

Sv. omša: 1800 (t+k) 

PP iAtokiAtok 18.03.201618.03.2016 Sv. omša: 630 (t) kostol JaA

Pobožnosť krížovej cesty: 1730

Sv. omša: 1800 (k) mládežnícka 

zo slávnosti

SS oBotAoBotA 19.03.201619.03.2016
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

(slávnosť) 

Sv. omša: 800 (k) zo slávnosti

Predveľkonočná spoveď: 1000 - 1300

Sv. omša: 1800 (t) z nedele

nn EdEľAEdEľA 20.03.201620.03.2016

KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA
UTRPENIA PÁNA

Sv. omša: 800 (k) 

Sv. omša: 1000 (k) 

Pobožnosť krížovej cesty: 1430

Sv. omša: 1830 (t) kostol JaA

„Život znamená žiť takým spôsobom, aby sa človek nebál ani smrti, ani ničoho iného.”
(sv. Terézia z Avily)


