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Recept na večnosť

Korunku k Božiemu milosrdenstvu

nadiktoval Pán Ježiš vo Vilne 13.-14.
septembra 1935 ako modlitbu na uprosenie
a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa
modlíme túto Korunku, obetujeme Bohu
Otcu „telo a krv, dušu i božstvo“ Ježiša Krista
na uprosenie za hriechy svoje, blízkych i
celého sveta. Takto zjednotení s Ježišovou
obetou sa odvolávame na tú lásku, ktorou
nebeský Otec obdaroval svojho Syna a v ňom
všetkých ľudí. V tejto modlitbe prosíme o
„milosrdenstvo pre nás i celý svet“ a zároveň
napĺňame skutok milosrdenstva.
Ak sa veriaci modlia s dôverou a splnia
podmienky dobrej modlitby (pokora,
vytrvalosť, úmysel zhodný s Božou vôľou),
môžu očakávať splnenie Kristových
prisľúbení, ktoré sa týkajú zvlášť hodiny
smrti: milosť obrátenia a pokojnej smrti
dosiahnu nielen osoby, ktoré odriekajú túto
korunku, ale taktiež umierajúci, pri ktorých sa
iní budú modliť jej slovami. „Keď sa pri
zomierajúcom budú modliť túto korunku“,
povedal Ježiš, „uzmierni sa Boží hnev a
nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví dušu“.
Základné prisľúbenie znie: „Keď sa budú
modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo
ma budú prosiť ..., ak to bude v zhode s
mojou vôľou.“ Lebo všetko, čo nie je v zhode

s Božou vôľou, nie je dobré pre človeka a
zvlášť pre jeho večné šťastie. 
Dnešný svet zmietaný neistotami z vlastnej i
cudzej príčiny najviac potrebuje bezpečnú
láskavú náruč, objatie, ktoré vyprovokuje k
priznaniu viny a k pokániu. Viditeľným
centrom je novopostavený Chrám Božieho
milosrdenstva, ktorý bol posvätený v
Krakove-Lagievnikách Svätým Otcom Jánom
Pavlom II. „Kto by si pomyslel, že raz ju
posvätí ten, čo tu kedysi nosil drevené klady,”
zvolal s pohnutím pápež počas jej posviacky
17. augusta 2002. Len o pár metrov ďalej
totiž ako 19-ročný manuálne pracoval. V
tomto sanktuáriu Svätý Otec slávnostne
zasvätil svet Božiemu milosrdenstvu. Konal
tak s vrúcnou túžbou, aby sa posolstvo o
milosrdnej Božej láske, ktoré tu bolo
ohlásené prostredníctvom sestry Faustíny,
dostalo k všetkým obyvateľom zeme a
naplnilo ich srdcia nádejou. Jeho slová zneli:
„Nech sa toto posolstvo šíri z tohto miesta do
celej našej milovanej vlasti i do celého sveta.
Nech sa spĺňa záväzné prisľúbenie Pána
Ježiša, že odtiaľ má vyjsť iskra, ktorá pripraví
svet na jeho posledný príchod.” Dnes je
uctievanie obrazu milosrdného Ježiša s
nápisom „Ježiš, dôverujem v teba,“ rozšírené
po celom svete. A my máme takisto možnosť
využívať túto modlitbu Korunky a myšlienku
Božieho milosrdenstva pre svoj duchovný
prospech ako aj duchovný prospech našich
najbližších.                              (Marek Kunder)
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Duchovná blízkosť v
dnešných vzťahoch

Keď sa ľudia v rodine alebo v rámci

priateľstiev stretávajú, vnímajú blízkosť
jeden druhého a to im pomáha viac sa
otvoriť. Sú však aj také stretnutia, pri
ktorých sú ľudia fyzicky blízko, ale ich srdcia
sa nepoznajú. Fyzická blízkosť teda nemusí
hneď znamenať aj tú duchovnú. Duchovná
blízkosť si vyžaduje pripravenosť srdca a to
je niečo nadprirodzené, čo môžeme prežívať
len vďaka Božej milosti.
Fyzická blízkosť znamená, že toho druhého
vidíme zrakom, počujeme ho, môžeme sa
ho dotknúť a viesť s ním živý rozhovor. V
duchovnej blízkosti však ľudské zmysly a
vnemy nestačia. Tam je potrebná vnímavosť
srdca, ktorá pochádza z hlbokej modlitby.
Len vďaka modlitbe srdcom poznávame
Boha a On nám dovoľuje spoznať, koľko
bohatstva prináša duchovná blízkosť, teda
stretnutia sŕdc. Najviac nám o takých
stretnutiach môže povedať Ježiš a Mária.
Keď Ježiš začal svoje verejné účinkovanie,
Mária nemohla byť s ním a to jej prinášalo
veľkú bolesť ako matke. Na druhej strane
vedela, že Ježiš prišiel kvôli všetkým a nikdy
ho pri sebe nezdržiavala. Bola šťastná vždy,
keď mohol prísť, a očakávala ho v tichosti a
múdrosti srdca. Mária a Ježiš vedeli byť
spojení srdcom. Ona vedela, čo prežíva On a
On vedel, čo je v jej srdci. Mária poznala
Ježiša viac ako jeho učeníci, ktorí s ním boli
každý deň počas verejného účinkovania,
vedela, že nie je pochopený, že ani jeho
Dvanásti mu nerozumejú tak, ako mu
rozumie ona. Ježiš to tiež vedel, ale toto
tajomstvo ostalo len medzi nimi a oni nikdy
nežiadali od človeka viac, ako im mohol dať.
Keď sa Mária a Ježiš stretávali, nemuseli pri

tom veľa hovoriť. Oni si dokázali čítať z očí a
zo sŕdc. Stačilo, že boli blízko seba a takto, v
duchovnom rozhovore chválili nebeského
Otca. Oni poznali vzácnosť ticha a plytkosť
slov. Ich srdcia vedeli odpočívať v srdci
nebeského Otca, ktorý bol ich štítom a
najdrahšou ochranou. O týchto stretnutiach
môžeme veľa rozjímať a zobrať si z nich
niečo do svojho života.
My máme pomýlenú predstavu o
stretnutiach. Nevieme sa počúvať a tichu sa
vyhýbame. Na duchovnú blízkosť
nemyslíme, lebo je nám to veľmi vzdialené.
Ale Pán nám vo svojom milosrdenstve
poukazuje aj na tento smer, aby nás tak
posvätil a živil nášho ducha. Zvlášť chce, aby
o duchovnej blízkosti rozmýšľali mladí,
pretože práve u nich dochádza k
pokrivenému obrazu o vzťahoch. Mladí
ľudia sú očarení všetkým, čo ich obklopuje,
a to je správne. Majú byť radostní a vďační
za všetky dary. Často ich však toto očarenie
vedie do rôznych priepastí. Pán ich však
pozýva, aby si na neho nachádzali čas a
modlili sa srdcom. Tak bude môcť viesť ich
vzťahy, aby boli bezpečné a sväté. Mladí
ľudia prestávajú dbať na úctu k sebe samým
aj k ostatným. Ak vstupujú do vzťahov,
nechávajú sa viesť jedine citmi a nemajú
problém brať si na seba roly, ktoré patria do
manželstva. Nemajú problém bývať s
niekým, s kým ani nie sú zosobášení,
nemajú problém dať celé srdce človeku a
dovoľovať to, čo nie je sväté a čisté. To
spôsobuje veľkú bolesť Bohu a Božej Matke.
Oni nás takto nevychovávali ani nám nedali
taký príklad správania.Vzťah, v ktorom je
hriech, nie je vedený Bohom, pretože mu to
tí dvaja nedovoľujú. Taký vzťah ničí srdcia a
to nielen tých dvoch, ale celej Cirkvi. Zápach
toho hriechu sa šíri do celého tela Cirkvi a
poznačuje aj iné údy. Tu je veľmi dôležitá
ráznosť rodičov. 
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Aj Mária a Ježiš vedeli byť rázni. Vedeli a
vždy vedia povedať, čo je hriech, aby nás
chránili. Už je len na nás, či sa budeme
tváriť, že nepočujeme alebo počúvneme.
Naše správanie má veľký dopad na celú
Cirkev a toto si potrebujeme uvedomovať.
Už je v nej priveľa  rán, tak prečo by sme si
ju mali ničiť? Pán nám ju dal ako Otec, aby
sme ju zveľaďovali a aby nám pomáhala
približovať sa k nemu.
Láska vo vzťahoch sa prejavuje úctou. Sv.
Jozef si nikdy nedovolil urobiť niečo, čo by
Máriu urazilo. Správal sa vždy ako jej starší
brat a to majú robiť všetci mladí muži. Majú
ľúbiť, ale bratskou láskou, ktorá chráni a
vedie. Majú vedieť, čo si môžu a
nemôžu dovoliť a majú byť
príkladom. Aj mladé dievčatá a
ženy majú mať čestné srdce, v
ktorom kraľuje Boh. Boh ich
potom bude chrániť a pošle im
do cesty spravodlivých mužov.
Dá im vnímavosť, aby vedeli
rozlíšiť spravodlivosť od
klamstva a bude ich chrániť. S
Bohom je vždy požehnané aj
manželstvo. Bez Boha je však
veľa trápenia a bolesti, v
ktorých nás nemôže posilniť, lebo sme ho
vyhodili zo srdca. Pamätajme na to, že
máme byť príkladom a to vo vlaku, na
internáte, v práci aj vo farnosti. Všetci
potrebujú príklad a Ježiš nám ho dal. My si
nevieme ani predstaviť, aká vzácna je
čistota srdca. To je dar, ktorý nám dovoľuje
lepšie vidieť a dovoľuje nám vstúpiť do
väčšej blízkosti s Bohom. Nečisté srdce také
niečo nemôže poznať. Bohu sa nečistota
protiví, ak sa jej človek nechce zbaviť. Je to,
ako by sme chodili s očami plnými bahna. S
takým bahnom nevidíme veci správne, sme
agresívni, nemáme pokoj, stále sa s niekým

hádame a každého obviňujeme. Bahno
nemá byť na očiach Božích detí. Do ich očí
sa chce pozerať sám Boh, preto majú byť
čisté a jasné. Pán v nás nechce vzbudzovať
strach, ale chce, aby sme si uvedomili svoju
dôstojnosť. Ak si neuvedomujeme vlastnú
dôstojnosť, nemôžeme mať úctu ani k
druhým. Bez úcty sa nedá hovoriť o láske.
Ak vo vzťahu dvoch ľudí nie je úcta, ich láska
nie je pravá. Vtedy sa nedá hovoriť ani o
duchovnej blízkosti. Podľa ovocia daného
vzťahu možno vidieť, či je ten vzťah svätý
alebo hriešny. Platí to aj pre ostatné ľudské
vzťahy. Nad blízkosťou sŕdc môžeme
rozmýšľať spolu s Ježišom a Máriou.

Môžeme sa nechať poučiť priamo nimi, a
prijať tak do srdca myšlienky pokoja a
útechy, ktoré pre nás majú.
Nech nám Mária vyprosí dar čistého srdca,
ktoré nestrpí hriech a ktoré sa mu vyhýba.
Nech nás naučí, ako ľúbiť Božou láskou, aby
sme tak posväcovali túto zem a oslavovali
nášho Boha. Nech v nás ukotví pravé
kresťanské hodnoty, ktoré sú jasné a pevné.

(Simona N.)
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Bohu dávajme to najlepšie

„Byť výnimočným znamená robiť bežné
veci nezvyčajným spôsobom.“ B. T.
Washington. 

Každý v srdci vie, či robí to najlepšie, čo je

v jeho silách, a mal by sa o to usilovať. Ak
máme Boha milovať celým srdcom, mysľou
a silou, nejde to bez toho, aby sme sa vo
všetkom, čo robíme, nesnažili dosiahnuť
maximum, a tým Boha osláviť. Úsilie byť
výnimočným je znakom zrelosti, ak nás k
tomu vedú správne pohnútky – poslušnosť
voči Bohu a snaha čo najlepšie ho tu na
zemi reprezentovať. K výnimočným
výkonom ľudí niekedy motivuje túžba byť
stredobodom pozornosti, získať svetskú
slávu a pochvalu. To, čo robíme, robme na
Božiu slávu a Pán nás odmení tým, po čom
túžime. Ak chceme byť úspešní, môžu nám
k tomu pomôcť tri veci: prvá je vyhýbať sa
konfliktom, druhá robiť veci čo najlepšie ako
vieme, a tretia byť čestným človekom s
pevným charakterom. Nikdy sa
neuspokojme s tým, že budeme ako niekto
iný, ale rozhodnime sa byť samými sebou –
a robme to najlepšie, ako vieme. Žožneme
to, čo sme zasiali. Ak zasievame
výnimočnosť, zožneme výnimočnú
odmenu. Sme ochotní zasiať správne
semená, aby sme získali to, po čom túžime?
Čo očakávame od života? Vkladáme do vecí,
ktorým sa venujeme, maximálne úsilie? Ako
často robievame kompromisy? Hľadáme
ľahšiu cestu? Nechávame sa iba tak unášať
prúdom života, alebo sa usilujeme o to
najlepšie? Plníme si záväzky? Hovoríme
vždy pravdu? Nechávame za sebou
neporiadok, ktorý po nás musí upratať
niekto iný? Ak sa nám v nákupnej taške

omylom objaví vec, za ktorú sme nezaplatili,
vrátime ju? V otázkach by sme mohli
pokračovať ďalej. Nikdy sa nedostaneme do
vytúženého cieľa, ak úprimne nepriznáme,
kde sa práve teraz nachádzame. Pravda nás
oslobodí. 

Odmena za výnimočnosť
Každé dobré rozhodnutie prináša odmenu,
ale, nanešťastie, to isté platí aj o zlých
rozhodnutiach. Odmena za výnimočnosť je
skvelá. Minimálne tá, že máme zo seba
dobrý pocit a tiež sa stávame dobrým
príkladom pre ostatných. Je to obzvlášť
dôležité pre rodičov, ktorí sú vzormi pre
svoje deti. Rozhodnutie konať výnimočne –
hoci len v malých každodenných veciach,
ktoré nenecháme len tak, prináša pokoj. Je
jednou z najväčších odmien, ktorú získame,
keď vynaložíme úsilie a bez kompromisov
urobíme, čo treba. Je dobré, keď za svoje
správanie nemusíme cítiť výčitky svedomia.
Meno Stradivari je synonymom kvalitných
huslí, pretože Antonio Stradivari trval na
tom, že žiaden nástroj z jeho dielne sa
nesmie predať, kým nedosiahne najvyššiu
možnú kvalitu. Tento veľký majster raz
povedal: „Boh potrebuje husle, aby na tento
svet prinášal svoju hudbu.“ Svoju pracovnú
filozofiu zhrnul do jednej vety: „Iní ľudia
vyrobia iné husle, ale nikto iný nevyrobí
lepšie.“ Stradivari si zaumienil, že vo svojej
práci bude vynikať, pretože chcel dať Bohu
to najlepšie. Odmenou mu je skutočnosť, že
jeho husle sa dodnes považujú za najlepšie
na svete. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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1. čítanie: Sk 2, 42-47
Žalm: Ž 118, 2-4. 13-15. 22-24
Ant.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky. 
2. čítanie: 1 Pt 1, 3-9
Evanjelium: Jn 20, 19-31

Krátke zamyslenie na evanjelium: …ako uveriť,
keď sme nezažili udalosti naživo? Otázku si
kladú poslucháči sv. Petra rovnako ako sv. Tomáš. Viera však nie je istota, teda potvrdenie
jasných, jednoznačných a zjavných vecí. Viera je rozhodnutie na základe nepriamych
dôkazov a predovšetkým vnútorného presvedčenia. Ježiš vieru očakáva, ale takisto ju
postupne buduje. V príbeh Tomáša je zjavné, že Boh rozumie zápasu o vieru. Radikalita
Tomáša je zrejme prejavom nielen kritckého myslenia, ale aj emocionality, ktorá k človeku
neoddeliteľne patrí. Toto všetko vo viere hrá svoju úlohu. Ale Ježiš je pripravený s vierou
pomôcť každému, kto príde do “hornej miestnosti” a čaká na Pána.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň žaltára

Šašo a palička

Kedysi žil kráľ, ktorý si mohol dovoliť

všetko, po čom túžil. Najviac však miloval
smiech. Počas jednej zábavy prišiel do
paláca šašo, ktorý chcel predstaviť kráľovi
svoje komediálne číslo. Šašo podal výborný
výkon. Kráľ sa ešte nikdy toľko nenasmial.
Keď sa program skončil, kráľ si tohto šaša
najal ako osobného zabávača. Rozradostený
vládca mu podal malú paličku a povedal: „Ty
si ten najpochabejší muž. Keď nájdeš
niekoho pochabejšieho od seba, odovzdaj
mu túto paličku.“

Keď po mnohých rokoch ležal kráľ na
smrteľnej  posteli, dal si zavolať svojho šaša.
Pred smrťou sa chcel ešte naposledy
zasmiať.
Keď zostali sami, šašo sa spýtal: „Kráľ, kam
ideš?“
„Na ďalekú cestu,“ odvetil.
Šašo sa spýtal: „A ako sa tam chceš dostať?“
Kráľ odpovedal: „Neviem.“
Vtedy šašo vytiahol zo zadného vrecka
paličku a podal ju ohromenému kráľovi.
Spýtal sa, prečo mu ju dáva.
Šašo odvetil: „Kráľ, dnes som našiel
pochabejšieho človeka od seba. Pretože kráľ
môj, ja si robím žarty len z tohto života, ale
ty z večnosti!“

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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V Trnave bude v sobotu ďakovná
svätá omša za obnovenie Trnavskej
univerzity 

Trnava 19. apríla (TK KBS)

Trnavská univerzita v Trnave si v
tomto roku pripomína 25. výročie
svojho obnovenia. Jednou z prvých
akcií tohto výročia je ďakovná svätá
omša za obnovenie Trnavskej
univerzity, ktorá sa uskutoční v
sobotu 22. apríla o 10:00 h v
kaplnke Trnavskej Panny Márie
Baziliky svätého Mikuláša. Na svätú
omšu pozývajú Nezávislé kresťanské
odbory Slovenska na Trnavskej
univerzite, informoval TK KBS
Bohumil Chmelík. 
Historická Trnavská univerzita je
jedna z najstarších univerzít na
Slovensku. Založená bola v roku
1635 kardinálom Petrom
Pázmaňom. Mala 4 fakulty:
filozofickú, teologickú, právnickú a
lekársku. Univerzita sa stala známou
aj vďaka hvezdárni, ktorú založil
rektor František Borgia Kéri,
univerzitnou knižnicou, tlačiarňou a
záhradami. Historická Trnavská
univerzita pôsobila v Trnave 142
rokov. V roku 1777 bola presídlená
do Budína, do centra Uhorska.
Slovenská národná rada obnovila k
25.3.1992 Trnavskú univerzitu
zákonom č. 191/1992 a znovu
otvorila k 1.7.1992.

Vo Francúzsku začali proces blahorečenia
zavraždeného kňaza Jacquesa Hamela  

Francúzsko 19. apríla (TK KBS) Vo Francúzsku

otvorili proces blahorečenia kňaza Jacquesa
Hamela, ktorého zavraždili 26. júla 2016 teroristi
hlásiaci sa k tzv. Islamskému štátu. Na svojich
internetových stránkach to oznámila francúzska
diecéza Rouen, do ktorej duchovný patril. Pápež
František jej udelil výnimku z päťročnej lehoty od
úmrtia, ktorá musí u beatifikačných procesoch
bežne uplynúť. 
Pred začiatkom procesu sa miestny arcibiskup
Dominique Lebrun radil s francúzskymi biskupmi a
Kongregáciou pre kauzy svätých, a súčasne si u
pápeža Františka vyžiadal výnimku z tradičnej
päťročnej lehoty od úmrtia. 
“Udalosť s P. Hamelom neustále oslovuje ľudí,
nebola zabudnutá. Naopak, postupne sa stáva
svetlom, nádejou, ktorú toľko potrebujeme,”
povedal biskup. Dvaja ozbrojenci vtrhli 26. júla
2016 do kostola v Saint-Étienne du Rouvray, kde
85-ročný P. Hamel slávil svätú omšu. Niekoľko ľudí
vzali za rukojemníkov, kňaza zavraždili.  
Teraz bola začatá diecézna fáza procesu
blahorečenia. Pri nej ľudia svedčia o živote kňaza.
Teológovia tiež skúmajú jeho spisy a príhovory.
Následne sa vyhotoví správa, ktorá sa odošle do
Ríma. Kongregácia pre kauzy svätých potom
poverí človeka, ktorý zozbiera celú dokumentáciu,
a odovzdá ju na posúdenie teológom, kardinálom
a nakoniec pápežovi. 
Ak sa potvrdí mučenícka smrť P. Hamela, nebude
nutné, aby sa na jeho príhovor uskutočnil nejaký
zázrak, čo je podmienka pri svätcoch, ktorý neboli
mučeníkmi. (dodala Anna Sabolová, ml.)



VV čAsEčAsE odod 24.04.2017 24.04.2017 dodo 30.04.201730.04.2017
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 30.4.-6.5. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Kriváková.   
Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude už klasicky v

sobotu 29.4. o 1330 v pastoračnom centre. Všetky decká sú srdečne pozvané. 
Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Dnes je preložená zbierka na dostavbu nášho
nového kostola z minulej 3. nedele. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
Rozpis lektorov:
3. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Bačíkova, 10.00 hod. - rod. onderkova - p.
Lengvarská, 18.30 hod. - rod. Baranova - rod. sabolova.  
Predmanželské ohlášky:
1. Ing. Pavol Jurov, syn Štefana a Márie rod. Hájnikovej z Hlinného a Mgr. Jana Ondeková,
dcéra Jána a Ivety rod. Širákovej z Čemerného - 3x. 
2. Filip Barilla, syn Filipa a Jarmily rod. Skokanovej zo Spišského Bystrého a Silvia Kmeťová,
dcéra Ľubomíra a Aleny rod. Hobľákovej z Čemerného - 2x. 

stran
a 7

Poďakovanie

Všetkým, ktorí pripravovali a účinkovali počas pôstneho obdobia na krížových cestách pred
detskými sv. omšami, mládežníckymi sv. omšami ako aj v nedele.
Všetkým, ktorí pomáhali pripravovať priestory nového kostola na veľkonočné obrady.
Kostolníkom, kantorkám, miništrantom, členom Farskej ekonomickej rady a Farskej
pastoračnej rady, mládežníckemu speváckemu zboru, mimoriadnym rozdávateľom sv.
prijímania, lektorom, redaktorom farského časopisu za všetku pomoc a obetu každého na
svojom poste.  
Aranžérke a pomocníkom za prípravu Božieho hrobu a Getsemanskej záhrady, osvetlenia
Božieho hrobu ako aj kvetinovej výzdoby do oboch kostolov. 
Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli ku krásnemu priebehu pôstneho obdobia a veľkonočných
sviatkov ako aj všetkým vám, ktorí ste sa všetkých týchto udalostí zúčastnili a tým pádom
podporili svojou prítomnosťou ako aj milodarmi v akejkoľvek forme dané slávnosti a akcie na
väčšiu Božiu slávu.
Všetkým účastníkom procesie na Kvetnú nedeľu zo starého do nového kostola.
Všetkým účinkujúcim v programe “Bdenie s Ježišom” po sv. omši na Zelený štvrtok.

Nech vám to náš dobrotivý Boh vo svojom bohatstve vynahradí tam, kde to najviac uzná za
vhodné. 
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PPoNdELoKoNdELoK 24.04.201724.04.2017 sv. omša: 1830 (K+T) 

uu ToRoKToRoK 25.04.201725.04.2017
Sv. Marka, evanjelistu (sviatok) 

sv. omša: 630 (T+K) 

ss TREdATREdA 26.04.201726.04.2017 sv. omša: 1830 (T)  

ŠŠ TVRToKTVRToK 27.04.201727.04.2017 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (T) 

PP iAToKiAToK 28.04.201728.04.2017 sv. omša: 1800 (K+T) mládežnícka 

ss oBoTAoBoTA 29.04.201729.04.2017
Sv. Kataríny Sienskej, panny a
učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok) 

sv. omša: 1830 (T+K) 

NN EdEľAEdEľA 30.04.201730.04.2017

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 (T)

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca:      1430

sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

LiTuRgicKýLiTuRgicKý PRogRAMPRogRAM odod 24.04.2017 24.04.2017 dodo 30.04.201730.04.2017

“Ak vieš, že nezanedbávaš modlitbu, môžeš si byť istý, že ťa neopustí ani Božie
milosrdenstvo.”  (sv. Augustín)


