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K adventu a svetlo

Chanuky

Adventné obdobie má svoj pôvod slávenia

v západnej Cirkvi - dnešné územie Španielska
a západného Francúzska. Vzorom bolo
prípravné pôstne obdobie pred Veľkou
nocou. Advent sa stal časom prípravy na
slávnosť Narodenia Pána. Aj slovo advent je
odvodené z latinského slova adventus a
znamená príchod. Príprava na vianočné
sviatky bola spojená s pôstom 3x v týždni a
zamerala sa na myšlienku posledných vecí
sveta a ľudstva - eschatológiu. Advent začínal
už na sviatok sv. Martina. Trval teda 6
týždňov. Jeho náplňou mala byť modlitba a
častejšia účasť na bohoslužbách. Od 6.
storočia možno sledovať počiatky Adventu aj
v Ríme a jeho okolí. V tejto dobe prípravy na
Vianoce, ktorá tu trvala len 3 týždne, sa
zdôrazňovalo očakávanie Kristovho
narodenia. Advent mal v tejto oblasti
mariánsky charakter a zdôrazňoval sa
význam Božej Matky Márie v dejinách spásy.
Štvortýždňový Advent sa presadzoval
pomerne dlho a až od roku 1570 sa rímsky
zvyk štyroch adventných nedelí rozšíril na
celom Západe až na malé výnimky. Slávenie
Adventu dnes u nás znamená spojenie
obidvoch. V prvej časti sa zameriavame na
eschatologický rozmer a v druhej časti je
zdôraznený význam Božej Matky Márie. V
čase, keď my krestǎnia prežívame Advent a

Vianoce, židia slávia jeden zo svojich sviatkov,
ktorý sa nazýva Sviatok svetiel – Chanuka. Je
spomienkou na víťazné povstanie
Machabejcov nad krutým kráľom
Antiochusom Epifanesom IV. V roku 167 pred
Kr. s Pánovou pomocou opäť zaujali chrám a
mesto Jeruzalem. Po dvojročnej prestávke
začali opäť prinášať obetu a s radosťou konali
osem dní oslavy, ako to robievali na slávnosť
Stánkov. (2 Mach 10,1-8) V zničenom chráme
našli fľaštičku s olivovým olejom na svietenie,
ktorý by však nevystačil ani na jeden deň.
Stal sa zázrak a nájdené množstvo oleja
svietilo celých osem dní. To bol čas, potrebný
na výrobu nového posvätného oleja. Na
pamiatku týchto udalostí zapaľujú v
židovských domácnostiach a synagógach
počas ôsmich dní tohto sviatku každý večer o
jednu sviecu alebo lampu viac. Chanuka je
najveselší židovský sviatok, sviatok radosti a
rodinnej pohody kedy deti dostávajú darčeky
a ľudia prežívajú radosť.  Ak si uvedomíme, že
svetlo sviec Chanuky Židia nemôžu používať
na čítanie, počítanie peňazí alebo iné rôzne
práce, ale iba na pozeranie sa „do duše“, tak
je to aj inšpirácia pre nás, aby sme horenie
sviece adventného venca využívali na pohľad
do svojej duše v modlitbe alebo čítaní Sv.
Písma alebo inej duchovnej knihy. Požehnaný
advent. 

(dodala: Dominika Čechová, spracoval:
Marek Kunder)
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Boh má s nami dobrý plán

Boží plán s každým človekom je dobrý.

Všetci túžime po dobrom živote, ale nie
všetci sú ochotní preň niečo urobiť. Zbožné
prianie nestačí, treba konať! Apoštol Pavol
učí, že Boh má dobrý plán a dokonalú vôľu
pre nás, ale ak ich chceme uskutočniť,
musíme si obnoviť myseľ podľa Božieho
slova. (Rim 12,2) Tento verš je kľúčom k
úspechu. Rovnaký princíp nachádzame aj v
knihe Jozue 1,8: „Nech sa nevzďaľuje kniha
tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o
nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval
všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš
mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.“
O Božom slove teda máme premýšľať a
vyhlasovať ho. Ak to budeme robiť,
neprehliadnime slovíčko ak – spoznáme
Božiu vôľu, splníme ju a budeme mať
úspech. Boh dal Jozuemu veľkú príležitosť
viesť Izraelitov do zasľúbenej zeme na
zvyšku cesty, ktorú už Mojžiš nezvládol. Boh
Jozueho povzbudil, aby sa nebál, bol silný a
odvážny a aby rozjímal a hovoril o Božom
slove. Čo chceš v živote dosiahnuť? Čo by si
chcel zmeniť hneď teraz? Máš zlozvyky,
ktorých by si sa rád zbavil, a túžiš po
dobrých návykoch? To, po čom túžiš, sa

stane iba vtedy, ak sa naučíš myslieť a
hovoriť v súlade so svojimi skutočnými
túžbami. 

Jeden dobrý návyk vedie

k ďalšiemu
Ak sa naučíme ovládať svoje myšlienky a
slová, pomôže nám to vo formovaní
mnohých iných dobrých návykov. Jazyk má v
moci život aj smrť a tí, ktorí ho milujú,
najedia sa z jeho plodov – či už dobrých
alebo zlých. (Prís 18,21) Ak sa naučíme
slovami prinášať život, budeme mať život v
hojnej miere. Ak slovami šírime smrť
(negatívne veci), budeme ju zažívať. Autor
knihy Prísloví hovorí, že budeme jesť z
plodov svojich úst a sýtiť sa dôsledkami slov,
ktoré vyslovíme. (Prís 18,20) Ak by sme si
uvedomovali, akú moc majú naše slová,
určite by sme ich volili opatrnejšie.
Modlime sa za túto oblasť, pretože nikto z
nás nedokáže skrotiť svoj jazyk bez Božej
pomoci. (Jak 3,8) Stovky veršov Písma sa
týkajú jazyka, úst a slov. Modlime sa za to,
aby sa Pánovi páčilo zmýšľanie nášho srdca
a slová našich úst. Slová nevidíme, pretože
nemajú materiálnu podobu, ale majú moc
nám pomôcť alebo uškodiť. Vstupujú do
duchovnej reality a formujú našu
budúcnosť. V knihe Genezis sa píše, že
všetko, čo okolo seba vidíme, Boh stvoril
prostredníctvom svojich slov. Stvoril nás na
svoj obraz a vo všetkom máme nasledovať
jeho príklad. Prečo by teda naše slová
nemali mať rovnaký účinok?                      

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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To je dobré

V Afrike sa traduje starý príbeh o jednom

kráľovi. Tento kráľ mal blízkeho priateľa,
ktorý zvykol na všetko, čo sa mu v živote
prihodilo (dobré, ale aj zlé) povedať: „To je
dobré!“
Jedného dňa sa obaja vybrali na poľovačku.
Priateľ prichystal kráľovi pušku a nabil ju.
Niečo však musel prehliadnuť, pretože keď
kráľ vzal pušku do rúk, vystrelila a tak
nešťastne mu poranila prst, že oň prišiel.
Priateľ napriek tomu celu situáciu zhodnotil
slovami: „To je dobré!“
Kráľ sa nahneval a odvetil: „Nie, to vôbec nie
je dobré!“ A svojho priateľa poslal do
väzenia.
Asi o rok neskôr, keď bol kráľ opäť na

poľovačke, zašiel akosi ďalej do džungle. Tam
ho chytili kanibali a odvliekli do svojej osady.
Zviazali mu ruky, nanosili drevo, postavili kôl
a priviazali ho k nemu. Keď už chceli zapáliť
oheň, zrazu si všimli, že mu chýba jeden prst.
Pretože boli poverčiví, nikdy nezjedli človeka,
ktorý nebol kompletný. A tak kráľa odviazali a
vyhnali. 
Keď sa kráľ vrátil domov, spomenul si na
svojho priateľa. Pocítil výčitky svedomia, že
ho uväznil a hneď sa vybral za ním.
„Mal si pravdu,“ povedal mu,  „bolo dobre, že
som prišiel o prst.“ A vyrozprával mu, čo sa
prihodilo. „Je mi veľmi ľúto, že som ťa nechal
tak dlho vo väzení. Bolo to odo mňa zlé.“
„Nie, nie,“ odpovedal mu priateľ. „To bolo
dobré!“
„Čo tým chceš povedať? Ako mohlo byť
dobré, že si bol celý rok vo väzení?“
„No, keby som nebol vo väzení, bol by som
býval s tebou na tej poľovačke.“

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci

Advent pre deti

Začína sa december, Pane môj. Zo

všetkých mesiacov v roku je december
najnapínavejší. Neviem sa dočkať Vianoc.
December je tuším aj najdlhší mesiac. Tak
veľmi dlho trvá a tak veľmi pomaly sa vlečie!
Vianoce sú oslava Tvojich narodenín. Je to
môj najobľúbenejší sviatok. Viackrát som už
premýšľal(a) nad Tvojou láskavosťou –
budeš mať narodeniny, ale darčeky
nedostaneš ty, ale my. To nie je fér!
Napríklad sladkosti. December je celý

sladučký -čokoládový kalendár, mikulášska
nádielka a hrnce plné mamičkiných sladkých
krémov, ktoré mi dovolí „vyškrabkať“. No Ty
z nich nemôžeš ochutnať... Chcem, aby si
dostal darčeky, keď sa blíži Tvoj sviatok.
Preto sa Ťa budem snažiť celý tento mesiac
obdarovať tým, čo máš najradšej. Poviem Ti,
že Ťa ľúbim a dám si malú úlohu, alebo sa
pomodlím. Dnes si odopriem jednu
sladkosť. Predstavím si, že ju darujem Tebe.
Ďakujem, Pane za december – najčarovnejší
mesiac v roku.                 (Dominika Čechová)
Zdroj: www.rebrik.sk

Spomíname
Prázdno je otec tam, kde znel Tvoj hlas, iba spomienka na Teba zostáva v nás.

Dňa 1. decembra 2016 uplynulo 10 rokov od úmrtia nášho milovaného
manžela, otca a dedka Pavla Demčáka. S láskou na neho spomínajú manželka
Mária, synovia Peter, Pavol, Martin s manželkami, vnuci Peter, Jakub, Šimon,
Lukáš, Matúš, Martin, Tomáš a Barborka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú modlitbu.
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slovenské lurdy - 

turzovka 2016

Deň piaty – streda 6. júla 2016

A znovu čakáme na druhé jedlo. Ako prvá

dostala Aďa palacinky. Para z nich pekne
stúpala hore, ale po prvom zahryznutí prišla
skoro o zuby. Zvonku boli palacinky horúce a
zvnútra celkom zmrznuté. Zuzka si zasa
objednala hranolky s kečupom. Tie boli
vyprážané v tom istom oleji ako rezne. Za
prvé to bolo riadne cítiť, nemuseli sme ich
ani chutnať a za druhé vyhadzujeme z tejto
porcie veľké kusy spečenej strúhanky.
Obsluha na naše sťažnosti reagovala iba
slovami, že oni nič nevedia, lebo tu iba robia
a nevedia čo sa robí v kuchyni, lebo jedlo iba
roznášajú. Po 45 minútach sme konečne
všetci obslúžení (to nepočítam čas pri
obsluhe s polievkou). Druhý problém nastal
pri blokovaní. Čakáme už 20 minút, lebo
čašník  nevie ako má blokovať polievku.
Vracia nám peniaze. Mňa stál obed 6,50-€.
To som mal polievku, ktorá bola pri
obedovom menu iba za 0,10-€ (myslím, že
ani za viac nestála), grilovaný syr za 4,90-€ a
nealkoholické pivo za 1,50-€. Ceny naozaj
ako vo štvorhviezdičkovom hoteli. Čas, ktorý
nám daroval obsluhujúci personál využívajú
niektorí na obzretie si veľkého pomníka
Juraja Jánošíka na priľahlom kopci. Na úpätí
tohto kopca je vodorovná mramorová
informačná tabuľa, ktorá turistov informuje,
že táto socha znázorňuje Juraja Jánošíka,
kedy žil a pri akej príležitosti postavili tento
pomník. Škoda, že miestna samospráva si
nevšimla konáre tuje, ktoré skoro celý nápis
prekrývajú. Našinec si aspoň domyslí, čo je
tam napísané, ale cudzí turista nemá šancu.
Je tu ešte jedna kuriozita a tou je
dvojvagónový vláčik na kolesách. Používajú
ho na oboznamovaciu cestu po obci pre
turistov. Terchová, toľko ospevovaná, nás

naozaj sklamala. Nemáme žiadnu chuť
sledovať ďalšie kuriozity a vzhľadom na čas,
o ktorý nás tento nechutný obed okradol,
pokračujeme o 13:15 ďalej. Obedom sme
stratili 1,5 hodiny. Sadáme na bicykle a
pokračujeme. Pred Zázrivou nás čaká znovu
ďalšie prudké 12% stúpanie. Kopcom dole
opúšťame pohorie Malá Fatra a ideme
dolinou smerom na Oravský Podzámok.
Cesta sa nám stále vlní. A to nielen
vodorovne ale aj zvisle. Údolia a roviny
striedajú kopce a vrchy. Prechádzame obcou
Oravský Podzámok. Dedina so svojou
drevenou architektúrou, pekným upraveným
námestíčkom, záchytnými parkoviskami,
reštauráciami a zámkom pôsobí naozaj veľmi
úhľadne a pekne. Nezastavujeme. Nemáme
meškanie, ale dnes na to nie je priestor. A tak
sa sýtime aspoň pohľadom. Hore kopcom
pokračujeme ďalej. Po dvojhodinovej ceste
na bicykli prichádzame o 15:22 do dediny s
názvom Krivá, ktorá nás po pravej strane víta
malou novo postavenou firmou. Ako prvý
žijúci tvor v tejto obci nás svojim klepotaním
zobákom uvítal bocian na svojom umelo
vytvorenom hniezde na obrovskom
betónovom stĺpe. V strede dediny na malom
námestí je kostol a oproti Základná škola,
dnešný cieľ našej cesty. V strede medzi
oknami pri vstupe do školy je veľká pamätná
tabuľa. Na kríži z čiernej žuly, ktorý rozdeľuje
tabuľu na dve časti sú v zvislej polohe
zapísané roky narodenia a smrti. 1916 -
1955. Na pravej strane je na čiernej
mramorovej doske zlatými písmenami nápis:
„NA PAMIATKU BLAHOSLAVENEJ SESTRE
ZDENKE SCHELINGOVEJ OBETI LÁSKY A
NÁSILIA. ZA KRISTA ŽIVOT POLOŽIŤ! ON
TVOJE PLÁNY MENÍ, V SLUŽBE SI CHCELA
DLHO ŽIŤ! UMIERAŠ VO VÄZENÍ.
KONFEDERÁCIA POLITICKÝCH VÄZŇOV
SLOVENSKA 08/09.

(Peter Tóth)
pokračovanie v nasledujúcich číslach
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František, vzor modlitby

František nám bol pri svojom blahorečení

13. mája 2000 ukázaný ako vzor modlitby.
Samotný kardinál, ktorý ho spolu s
Hyacintou blahorečil, o ňom vtedy povedal:
„Modlite sa ako František!“ Nie je
jednoduché presne povedať, kedy sa vo
Františkovi prebudila láska k modlitbe.
Najskôr však ešte pri spoločných modlitbách
v rodinnom kruhu. Príťažlivosť ticha, v
ktorom sa človek môže stretnúť s Bohom, sa
u neho prejavila pri všetkých zjaveniach, ale
hlavne po ukončení zjavení. Určite
premýšľal nad slovami Panny Márie, že
príde do neba, ale musí sa ešte pomodliť
veľa ružencov. Odvtedy zvlášť vyhľadával
ticho, bol málovravný. Keď chodieval so
stádom na pahorky, modlil sa ruženec za
ružencom. Často ho niekde našli ukrytého,
ako sa na kolenách modlil a premýšľal o
našom Pánovi, ktorý je zarmútený z našich
hriechov. 
Jedného dňa sa ho Lucia opýtala:
„František, čo robíš radšej? Radšej tešíš
nášho Pána alebo obraciaš hriešnikov, aby
sa už žiadna duša nedostala do pekla? On
odpovedal: „Najradšej utešujem nášho
Pána. Nevidela si ako aj naša Pani
zosmutnela, keď hovorila, aby sme
neurážali Pána, ktorý je toľko urážaný? Ale
potom zase myslím aj na úbohých
hriešnikov.“
Keď chodil do školy, hovoril Lucii: „Lucia, ty
choď do školy a ja zostanem tu, pri skrytom
Ježišovi. Je zbytočné, aby som sa učil čítať,
veď čoskoro, tak ako to Panna Mária

prisľúbila, pôjdem do neba. Keď sa budeš
vracať, tak ma zavolaj.“ Deti si pre lepšie
pochopenie sami nazvali Ježiša v Oltárnej
sviatosti ako skrytého Ježiša, lebo ťažko vo
svojom veku ešte chápali, že ho nevidia, že
je „ukrytý“ v bielej hostii. Vo farskom
kostole bývala Najsvätejšia sviatosť pri
vchode na ľavej strane. Františkovo miesto
bolo medzi krstiteľnicou a oltárom a tam ho
vždy aj našli. Rodičia deťom od malička
vštepovali, že keď pôjdu okolo farského
kostola, nech idú pozdraviť Ježiša v Oltárnej
sviatosti. A František tento kostol nikdy
neobišiel, aby nepozdravil skrytého Ježiša.
Keď ochorel a Lucia ho navštevovala, hovoril
jej: „Choď do kostola a odovzdaj skrytému
Ježišovi veľa pozdravov odo mňa. Najviac mi
je ľúto, že už nemôžem pri ňom chvíľku
pobudnúť.“ Zato však, dokedy mu to
choroba čo i len trošku dovoľovala,
nepoľavil v modlitbe sv. ruženca. Keď vládal
udržať ruženček, modlil sa ich denne aj
osem, ale ku koncu života už sotva jeden aj
to s pomocou svojej mamky. Často
pripomínal aj jej, aby nezabúdala na
ruženec a aj na modlitbu, ktorú ich Panna
Mária naučila, pretože on sa ju nikdy
nezabudol pomodliť.
Možno práve modlitba a adorovanie Ježiša
malo vplyv na to, že František bol tolerantný
a mierumilovný. Nehádal sa. Ako keby už v
mladom veku pochopil, že z urážlivých
diskusií sa nerodí svetlo, ale rastie zlá vášeň.
Keď vidíme ako veľmi dnešní ľudia reagujú
tvrdo a zotrvávajú vo svojom pyšnom a
netolerantnom správaní, je potrebné uznať,
že si musíme brať príklad z toho tak
jednoduchého Františka, vždy pripraveného
odpúšťať, žiariaceho vyrovnanosťou a
pokojom a snahou o harmóniu. Najväčším
víťazstvom v živote totiž nie je poraziť iných
ale prekonať sám seba.           (Jana Jenčová)
Zdroj: Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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Exercičný dom sv. Ignáca z Loyoly pozýva na
decembrové duchovné cvičenia

Prešov 29. novembra Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly

v Prešove ponúka nasledovné termíny duchovných cvičení  a
duchovných obnov v decembri 2016.

-  1. – 4. decembra 2016; Pripravovať cestu Pánovi celý život (P. Majerčák, SJ)
- 5. – 11. decembra 2016; Prijať Krista ako svetlo (P. Šuppa, SJ)
- 8. – 11. decembra 2016; Mária, blahoslavená ktorá uverila (P. Beniač, SJ)    

Predvianočné jednodňové duchovné obnovy: 
- 14. december (P. Majerčák, SJ)

- 15. december (P. Beniač, SJ)
- 16. december (P. Šuppa, SJ)
- 17. december (P. Karľa, SJ)

Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080 01
Prešov; telefonicky (051 7460 511; 0948 892 929) v pracovných dňoch od 8.00 do16.00;
emailom: domsj.po@gmail.com. 

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

1. čítanie: Iz 11, 1-10
Žalm: Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Ant.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a
plnosť pokoja naveky.
2. čítanie: Rim 15, 4-9
Evanjelium: Mt 3, 1-12

Krátke zamyslenie na evanjelium: Slová Jána Krstiteľa
znejú tvrdo. Naša pozornosť sa však nesmie upriamiť na postavu snáď zvláštne
vyzerajúceho pustovníka. Pohľad smeruje k obsahu posolstva: “…priblížilo sa nebeské
kráľovstvo”. Nebeské kráľovstvo je opis Božej prítomnosti, ktorá v danom mieste zavládne.
Jánovi neleží na srdci všeobecné teologické konštatovanie o Božej všadeprítomnosti. Boh
Jána vyzval k hlásaniu zvláštneho času milosti, ktorý prichádza. Je to čas, kedy je Boh blízko.
Tento moment okúsi každý, kto pripraví svoje srdce (obrátenie znamená obrátiť sa k Bohu,
ale aj odvrátenie sa od zla). Táto milosť Božieho príchodu sa prejaví v postave niekoho, kto
bude krstiť Duchom Svätým…. Tento text nie je akoby spomienkou na udalosti v dávnych
storočiach. V hre je príchod Pána počas blížiacich sa dní!

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 11.12. - 17.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Wellová.  
Nácvik detského zboru: Na budúcu sobotu 10.12. bude nácvik detského zboru spojený so

stretkom klasicky o 1330 v pastoračnom centre. A zaujímavosťou bude to, že na stretku budú
piecť perníčky, ktoré potom zavesia na vianočný stromček v miestnosti pre matky s deťmi.
Takže pozývame všetky deti. 
Detská sv. omša a príchod Mikuláša: Detská sv. omša bude v tomto týždni netradične v

pondelok večer v klasickom čase a po nej o 1900 by mal prísť Mikuláš, aby pozdravil deti a
rozdal darčeky. Takže ste všetci srdečne pozvaní. 

Rorátna sv. omša: V utorok pozývam všetkých vás na rorátnu sv. omšu, ktorá bude ráno o 600

za tmy a pri sviečkach. Môžete si doniesť sviečky a lampáše. Zvlášť však pozývam dospelých,
ktorých zároveň pozývam po sv. omši na raňajky na faru. Takže sa tešíme na spoločné
stretnutie.
Zimné kántrové dni: V tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú tzv. zimné kántrové dni.
Záväzný je 1 deň, môžete si vybrať. Úmyslom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín,
duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
FPR: Všetkých členov farskej pastoračnej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v stredu

večer po 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 budúcej nedele a potom vyhlásim, že kedy sa stretneme
ohľadom textov a vysvetlenie systému koledovania.
Chlapci za betlehemcov: Chcem poprosiť všetkých chlapcov, ktorí by boli ochotní robiť počas
Vianoc službu betlehemcov, aby boli takí dobrí sa prihlásiť do budúcej nedele, aby sme už
začali prípravu textov a všetkého k tomu.
Klzisko pre našu farnosť: Pozývam vás na klzisko do novej STD arény tu vo Vranove. Naša

farnosť má rezervovaný čas od 1915 do 2015 každú nedeľu. Všetci ste srdečne pozvaní a
cena sú 2€ na jedného. Prenájom klziska na 1 hodinu stojí 100€, takže veríme, že vyjdeme s
cenou. Zároveň sú tam pozvaní všetci žiaci cirkevnej školy, s ktorou to máme spoločne
objednané. Takže nech sa páči už dnes. 
Rozpis lektorov:
Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 16.00 hod. - rod. J. Fenika, 18.30 hod. - rod. Polákova;
3. adventná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Kľučárova, 10.00 hod. - rod. čechova, 18.30 hod. - p.
Fincický - p. Majerčin. 
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PPoNDELoKoNDELoK 05.12.201605.12.2016 sv. omša: 800 (t) kostol JaA 

sv. omša: 1800 (K)  detská 

Návšteva Mikuláša: 1900

uu toRoKtoRoK 06.12.201606.12.2016
Sv. Mikuláša, biskupa (spomienka) 

sv. omša (rorátna): 600 (t+K) 

Raňajky pre dospelých: 630 na fare

ss tREDAtREDA 07.12.201607.12.2016
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa
Cirkvi (spomienka) 

sv. omša: 1800 (t+K) zo slávnosti 

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 08.12.201608.12.2016
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY
MÁRIE (SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ
SVIATOK) 

sv. omša: 800 (K) kostol JaA 

sv. omša: 1600 (K) 

sv. omša: 1830 (t) 

PP IAtoKIAtoK 09.12.201609.12.2016 sv. omša: 1800 (t) 

ss obotAobotA 10.12.201610.12.2016 sv. omša: 1800 (t) 

NN EDEľAEDEľA 11.12.201611.12.2016

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 (t) 

sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (K) kostol JaA 

LItuRgICKýLItuRgICKý PRogRAMPRogRAM oDoD 05.12.2016 05.12.2016 DoDo 11.12.201611.12.2016

„Počiatkom každého hriechu je pýcha. Pýcha znížila anjelov a podobne kazí všetky Božie
kráľovstvá.” (sv. Izidor Sevillský)


