ZO ŽIVOTA FARNOSTI
PRÍLOHA RADOŠINSKÝCH NOVÍN

Číslo 5 - DECEMBER 2015

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem.
(Ž 100, 1)

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA
Svätý Rok milosrdenstva, ktorý začína 8.
decembra 2015 slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a zavŕši sa 20. novembra 2016 slávnosťou Krista Kráľa, chceme prežívať vo svetle
Pánových slov: ,,Buďte
milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). To sú slová,
ktoré predniesol Svätý Otec pápež František 13. marca 2015 počas homílie kajúcej
pobožnosti v Bazilike sv. Petra.
Mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva pápež František kladie do stredu pozornosti milosrdného Boha, ktorý pozýva
všetkých, aby sa vrátili k nemu. Stretnutie
s ním nás inšpiruje k čnosti milosrdenstva.
Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení

tzv. Svätej brány. Je to brána, ktorá je
otvorená iba počas Svätého roku. Svätú
bránu majú všetky štyri hlavné baziliky
Ríma: Bazilika sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria
Maggiore. Obrad otvorenia Svätej brány
symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti
Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom ku spáse.
Logo Roku milosrdenstva ukazuje Syna,
ako si na plecia kladie strateného človeka.
Je to obraz, ktorý si veľmi cenila už raná
Cirkev, pretože ukazuje Kristovu lásku.
Z tohto obrazu je jasné, ako sa Dobrý pastier dostáva do priameho kontaktu s telom človeka. Robí to s láskou, ktorá je
schopná zmeniť život. Dobrý pastier nesie
ľudstvo s mimoriadnym milosrdenstvom
na pleciach a jeho oči sa spájajú s očami
človeka. Tento pohľad pozýva všetkých
veriacich k stretnutiu sa s Božím milosrdenstvom. Túžbou Svätého Otca pápeža
Františka je: „aby bolo Jubileum živou

skúsenosťou blízkosti Otca, môcť sa takmer dotknúť rukou jeho nehy, aby sa
upevnila viera každého veriaceho, a aby
sa tak ich svedectvo stávalo čoraz účinnejším“. A jeho prianím je, aby jubilejné
odpustky zasiahli každého ako ozajstná
skúsenosť Božieho milosrdenstva.
,,Ľudstvo nenájde pokoja, kým sa neobráti
k môjmu milosrdenstvu. Žiadam skutky
milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky
ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš
sa tomu vyhýbať, ani sa vyhovárať, ani sa
od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim
blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: a to skutkom, slovom a modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným
dôkazom lásky ku mne“ ( Den. 742). Tieto
Spasiteľove slová nám odovzdala sv. Faustína Kowalská, rehoľníčka z Kongregácie
sestier Matky Božieho Milosrdenstva.
M.Bušíková

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby Jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti.
Sv. Otec František

Ľudové misie
v našej farnosti
Po desiatich rokoch sa v našej farnosti
v týždni od 8. do 15. novembra konali
ĽUDOVÉ MISIE.
Robili ich bratia kapucíni z františkánskej
rodiny v Bratislave–Rači. Na prijatie misionárov sa farnosť pripravovala niekoľko
mesiacov dopredu, a to návrhom loga
misií, zostavením programu, zostavením
a vytlačením letákov s ich programom pre
každú rodinu farnosti, prípravou misijného kríža a osadením novej pamätnej tabuľky s dátumom ich konania, prípravou
a vytlačením pamätných obrázkov pre
účastníkov misií, prípravou nástenky pri
kostole a intenzívnymi modlitbami za ich
zdarný priebeh.
Farnosť navštívili štyria pátri – P. Félix, P.
Ondrej, P. František a P. Jozef, bratia Marián a Peter a sestra Agnieszka. Počas
ôsmich dní hlásali evanjelium o láske Boha, hriechu, spáse v Ježišovi Kristovi, význame viery a obrátenia, jedinom Pánovi
Ježišovi, Duchu Svätom, o cirkvi ako spoločenstve a potrebe premeny života
v zhode s vierou. Misijné kázne veľmi
konkrétne – a vtipne – poukazovali na

rôzne problémy, s ktorými sa veriaci
v živote stretávajú a mnohými radami
podloženými príkladmi zo života poskytli
návod na radostné prežívanie viery.
Súčasťou misií bolo pomazanie chorých,
obnovenie manželských sľubov, obnovenie krstných sľubov, adorácia, náuka pre
ženy a pre mužov, stretnutie s deťmi do
12 rokov a mládeže od 12 rokov. Po každej večernej sv. omši spievali a tancovali
s deťmi ukazovačky, účasť detí na liturgii
sa stále zvyšovala. Po celý čas pátri poskytovali možnosť prijatia sviatosti zmierenia
a navštívili chorých vo farnosti.
V predvečer ukončenia s veľkým úspechom vystúpila pre verejnosť kapucínska
hudobná skupina Kapucíni & Stanley
v miestnom kultúrnom dome, naplnenom
do posledného miesta. V posledný deň
misionári požehnali misijný kríž, na ktorom pribudla tabuľka s dátumom začiatku
a konca ľudových misií a prísľubom duchovnej obnovy o rok. Veriacim neprekážal ani dážď a chladné počasie, naopak
bolo cítiť nadšenie z tohto mimoriadneho
týždňa.
Všetky prednášky navštevovali početní
domáci veriaci a veľa hostí z okolia, napríklad z Bojnej, Nitrianskej Blatnice, Šalgoviec, Ardanoviec, Horných Obdokoviec,
Piešťan, ...

Radostný spôsob vedenia misií sa stretol
s veľmi dobrou odozvou a ako to pátri
misionári povedali – a ako to chceli –
„podpálili“ a oživili ospalú vieru farníkov.
Ďakujeme, kiež ich Pán bohato odmení!
A. Sigetová
Foto: R. Erent
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Poďakovanie...
Drahí otcovia misionári,
každé stretnutie človeka s človekom je
príležitosťou naučiť sa jeden od druhého
niečo nové. Vy ste k nám prišli s posolstvom, že Boh je tu medzi nami, je v každom z nás a že nás nekonečne miluje bez
akýchkoľvek podmienok. Vaše katechézy
nás podnietili k ponoreniu sa do svojho
vlastného vnútra. Boli impulzom a pozvaním k osvieženiu a očisteniu našich vzájomných vzťahov – v manželstve, v rodine, v spoločenstve. Kázali ste o láske a odpustení. Dnešný svet potrebuje veľa lásky.

Len láska dokáže roznietiť dobro a nadanie, ktoré človeku daroval Boh. Dozvedeli
sme sa tiež, že príčinou hriechu je nedostatočná dôvera v Boha a že spásu môžeme získať len vtedy, ak do svojho života
prijmeme Ježiša Krista, aby z nás urobil
takých ľudí, akých nás sám chce mať.
Misie sa končia, ale Kristova misia v nás
pokračuje. Teraz je na nás, aby sme sa
neuspokojili iba s osobným pocitom viery, ale aby sme svoju vieru najmä uskutočňovali v bežnom živote.
Drahí bratia misionári, ďakujeme Vám za
čas strávený medzi nami, za každú svätú
omšu, vyslúženú sviatosť, za každé osobné svedectvo, podnetné myšlienky pod-

farbené humorom aj pesničkami sestričky
Agnešky. Vo vašej prítomnosti sme si neraz povzdychli: „Pane, dobre je nám tu...“
Prosíme, modlite sa za nás, aby sme vo
svojich predsavzatiach vytrvali. Aj my budeme na Vás pamätať vo svojich modlitbách. Nech Vás Pán naplní svojím požehnaním a za všetko štedro odmení, nech
Vám dá dobré zdravie a všetky potrebné
milosti. Ďakujeme tiež nášmu duchovnému otcovi, pánovi dekanovi, za to, že nám
umožnil misie, pozval misionárov a vopred nás na ne pripravoval.
Pochválený buď Ježiš Kristus!

Z Katolíckych novín 49: Pápežovi sa za
všetkých prihovorila sr. Mary Kileenová,
ktorá už takmer 40 rokov pracuje v slume
Mukuru (okraj hlav. mesta Kene Nairobi –
pozn. red. RN). Na jej práci s chudobnými
sa podieľajú aj veriaci zo Slovenska, ktorí
rozvojové projekty v Mukuru podporujú
cez kolednícku zbierku Dobrá novina.

nie a údržba studní v krajinách Afriky Keňa, Uganda, Etiópia, Južný Sudán, ktoré
trpia aj niekoľkoročným suchom. Zásoby
vody vo veľkých hĺbkach sú, projekty pomáhajú inštalovať ručné čerpadlá, učia
obyvateľov udržiavať a opravovať ich.

Za farnosť ďakovala Daniela Šugrová.

FOTO: R. ERENT (3X), VPRAVO DOLU M. ESCHEROVÁ

VEDELI STE?
Prvým svätým manželským párom
v histórii Cirkvi sa ako manželia stali rodičia sv. Terézie z Lisieux Louis a Zelie Martinovci. Na Námestí sv. Petra ich 18. októbra 2015 kanonizoval pápež František,
bolo to v čase, kedy prebiehala Synoda
o rodine.
Chrám sv. Jakuba v Levoči bol na prvú
adventnú nedeľu počas svätej omše vyhlásený za baziliku minor. Stalo sa tak na
základe rozhodnutia Kongregácie pre Boží
kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne.
Svätý Otec František v rámci 11. apoštolskej cesty v dňoch 26. – 30. novembra
navštívil tri africké krajiny: Keňu, Ugandu
a Stredoafrickú republiku.

DOBRÁ NOVINA – 21. ročník
(u nás 10. ročník)
Prístup k pitnej vode je základným právom každého človeka.
Koledovanie DOBRÁ NOVINA je tento
rok zamerané na pitnú vodu. Téma ročníka je VODA JE ŽIVOT.
Z výnosu zbierky budú podporené viaceré
rozvojové projekty, okrem iného budova-

Ako môžeš podporiť Dobrú novinu:
modlitbou
prijatím koledníkov a príspevkom do
pokladničky označenej logom verejnej
zbierky Dobrá novina
finančným príspevkom na č. účtu
2940457894/1100 (viď letáčik do rodiny)
darcovskou SMS v hodnote 2 eurá na
číslo 877 v tvare DMS DOBRANOVINA
vo všetkých mobilných sieťach do 31.
januára 2016
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PUTOVANIE RELIKVIÍ SV. TERÉZIE Z LISIEUX NA SLOVENSKO
„Chcem prežívať nebo konaním dobra na zemi“ - sv. Terezka.
Na niekoľkých miestach Slovenska si
bude možné uctiť relikvie sv. Terezky.
Jedným z nich je aj RADOŠINA.
Sv. Terezka sa narodila 2.1.1873 v Alencone v severozápadnom Francúzsku ako
najmladšie dieťa z deviatich detí Luisovi
a Zelii Martinovcom. Ako najmladšiemu
dieťaťu bola Terezke preukazovaná veľká
pozornosť a láska. Aj napriek tomu nebola
rozmaznané dieťa. Keď mala štyri a pol
roka, zomrela jej mama. Po smrti matky
našla útočište v náručí sestry Paulíny,
ktorú si zvolila za svoju druhú matku.
Krátko po smrti matky sa presťahovali do
Lisieux. Nové bydlisko sa stalo pre Terezku na viac ako desať rokov miestom pokojného života.
Zažila tu niekoľko významných udalostí:
Mala tajomné videnie, v ktorom videla
zhrbeného a zostarnutého otca so zahalenou tvárou, hoci sa vtedy zdržiaval
v Alencone.
Bola na prvom sv. prijímaní. Terezka na
tento deň spomína, že už nebol pohľadom, ale splynutím. Terézia zmizla ako
kvapka vody, ktorá sa stráca v oceáne.
Terezka si predsavzala neodoprieť milovanému Ježišovi žiadnu obetu a už ako dieťa „zbiera kyticu drobných obetí“ pre Ježiša. Napriek radostiam života zažívala
mnohé útrapy kvôli svojej precitlivenosti.
Odlúčenie od rodiny počas štúdia, vstup
jej sestry Paulíny na Karmel, púť otca so
sestrami do Paríža sa podpísali pod zhoršenie jej zdravotného stavu. Po vstupe
svojej sestry Paulíny do karmelitánskej
rehole pocítila túžbu stať sa karmelitánkou. Boj za vstup do Karmelu bol poznačený viacerými odmietnutiami a prekážkami.

1. So vstupom pätnásťročnej nesúhlasil
ujo (brat matky).
2. Superprior nesúhlasil pred dosiahnutím
dvadsaťjeden rokov.
3. Biskup odmietol tiež vstúpiť v pätnástich rokoch do karmelitánskeho kláštora,
odporúčal Terezke vykonať púť do Ríma,
aby sa jej upevnilo jej povolanie.
O dva týždne po návšteve Ríma dostala
Terezka správu, že biskup jej povoľuje
vstup do karmelitánskeho kláštora. Terezka ako karmelitánka žila neustále v Božej
prítomnosti a právom mohla opakovať
slová: „Boh žije a ja stojím pred jeho tvárou“ (porov.1 Kr.17,1; 1 Kr.18,15). V deň
obliečky prijala meno sestra Terézia od
Dieťaťa Ježiša a sv. Tváre. Bola prvou
sestrou v Karmeli v Lisieux, ktorá si vybrala toto zasvätenie a obetovala sa milosrdnej Láske.
„Pochopila som, že Láska obsahuje všetky
povolania, že Láska je všetko, že zahŕňa
všetky časy a všetky miesta..., slovom, že
je večná. Vtedy som v radosti zvolala: Ó,
Ježišu, moja Láska...konečne som našla
svoje povolanie, mojím povolaním je Láska... (Rkp.B,3v).
Terezka pochopila, že živý Boh, ktorý napĺňa nebo a zem a súčasne prebýva v najhlbšom vnútri nášho srdca, musí byť
predmetom našich myšlienok a našej lásky. Terezka nás pozýva objaviť v sebe to,
čím oplýva každé dieťa - otvorenosť, dôvera a láska voči druhým. Na tejto ceste
nasledujeme Ježiša Krista. Terezka tesne
pred svojou smrťou povedala sestre Agnese: „Chcem prežívať svoje nebo tak, že
budem konať dobro na zemi.“
Zomrela 30.9.1897 ako 24-ročná. V roku
1923 ju pápež Pius Xl. vyhlásil za blahosla-

venú a o dva roky neskôr spolu s Františkom Xaverským za blahoslavenú patrónku
misií. 19.októbra 1997 ju pápež Ján Pavol
ll. vyhlásil za učiteľku Cirkvi. (Súbor. dielo
Sv. Terézia z Lisieux - Príbeh mojej duše,
Lúč 1997.)
Od r. 1899 začali prichádzať do karmelu
listy opisujúce zázraky. Sestry niektoré
publikovali v rôznych vydaniach Príbehu
mojej duše od r. 1898. V r. 1910 Karmel
v Lisieux vydal knihu Dážď ruží, v ktorej je
opísaných 125 zázrakov. Počas 16 rokov
v 7 zväzkoch tejto knihy sa opísalo 3252
rôznych omilostení z piatich svetadielov.
V opisoch zázrakov a milostí pokračovalo
revue Anales de sainte Thérése do roku
1992, kedy štafetu prevzalo revue Thérése de Lisieux. Z udalostí, ktoré nasledovali
po Terezkinej smrti, vidíme, že jej prísľuby
z neba sa napĺňajú. Od roku 1994 relikviár
s jej ostatkami putuje po celom svete. Doteraz je to vyše 50 krajín všetkých kontinentov. Terezka pritiahla veriacich i neveriacich, veriacich iných vierovyznaní. Svedectvo o týchto udalostiach prináša kniha
Guy Ganchera: Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta..., ktorá vyšla vo vydavateľstve Komunity Kráľovnej pokoja
v Radošine.
Na Slovensku privítame relikvie sv. Terézie z Lisieux v dňoch 10. - 24. januára
2016.
V Radošine budeme mať príležitosť pokloniť sa relikviám v kaplnke Komunity
Kráľovnej pokoja 22.1.2016.
Viac informácii na www.terezka.kkp.sk.
Mária Vlasáková
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Sediace zľava: Lívia Motolová (Kršáková), Alena Jančovičová (Vičanová), Božena Antalíková
(Krošláková), Zuzana Pavlovičová, Henrieta Ozimáková (Močková), Jana Beňová, Mária Detková, Magdaléna Lesayová
Stredný rad: František Škoda, Anton Stískal, Elemír Balážik, Dušan Jantula, Elena Kršková
(Slobodová), Oľga Ozimáková (Pánska), Mária Krajčírová, Gabriela Valovičová (Gábrišová),
Alena Hertelová (Balážiková), Mária Miháliková (Gábrišová)
Zadný rad: Ján Kolník, Juraj Helbich, Roman Macháč, Jozef Chromý, Miloš Blahuš, Vladimír
Frťala, Vladimír Repka, Zdenko Lesay, Jaroslav Antalík, Jozef Vlasák, Arnold Štefkovič, vdp.
Havran, Michal Barát, František Herák, Ladislav Krajčír, Mária Jakubičková (Rojková), Jaroslav
Šugra, Pavol Krajčír
Foto: R. Erent

Sediace zľava: Ľubomíra Vadrnová (Doležalová), Magda Soblahovská (Vadrnová), Emília
Pšenková (Mokrišová), Jarka Houkalová (Vičanová), Elena Lukačovičová (Glosová), Mária
Šišková, Zdenka Jánošová, Klára Mesárošová (Karasová)
Stredný rad zľava: Jozef Masrna, Miloš Bílik, p. uč. Ján Kolník, Jozef Michler, Helena Valková
(Žureková), Mária Galbavá (Kriváková), Mária Kiková (Kollárová), Marián Jánoš, Marta Masrnová (Valachová)
Vzadu zľava: Štefan Rolinec, Ľubomír Gálik, Jaroslav Šugra, Tibor Pikna, Vladimír Valo, Marián Skovajsa, Maximilián Ondrejka, Jozef Varga, Dušan Kováčik, Vladimír Lesay, Ladislav
Helbich, vdp. Havran, Božena Bartošeková (Machovičová), Adela Ševčíková (Gábrišová),
Pavol Šugra, Želmíra Valábiková (Hankeová), Mária Briganová, Eva Michalátová (Močková),
Ľubomír Helbich, Eva Galanková (Bíliková), Magdaléna Halmová (Jančovičová), Mária Kusá
(Ondrejková)
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OZNAMY
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 12/2015—1/2016
Všeobecný: Aby sme všetci mali skúsenosť s Božím milosrdenstvom, veď Boh sa nikdy neunaví odpúšťať.

Úmysel KBS: Aby sme slávnosť Narodenia Pána prežívali radostne a s vďačnosťou za všetky milosti prijaté počas uplynulého kalendárneho roka.

Všeobecný: Aby úprimný dialóg medzi mužmi a ženami vyznávajúcimi rozličné náboženstvá priniesol pokoj a spravodlivosť.
Misijný: Aby sa prostredníctvom dialógu a bratskej lásky za
pôsobenia milostí Ducha Svätého prekonali rozdelenia medzi kresťanmi.
Úmysel KBS: Aby kresťania vedeli prijať prisťahovalcov
s úctou a so štedrosťou, rozpoznávajúc v každom obraz Boha.

ADORÁCIA

SPRÁVY ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Misijný: Aby rodiny, najmä tie čo trpia, našli v Ježišovom narodení znak pevnej nádeje.

V Radošine na prvý piatok od 15. hod. do 17. hod.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
Denne okrem nedele pol hodiny pred sv. omšou vo farskom kostole.
K prvému piatku:
• V Radošine v pondelok od 16.30 do 18.00 hod., v stredu po rannej sv. omši, v piatok od 15.00 do 15.45 hod.
• V Behynciach v utorok od 15.30 do 17.00 hod.
• V Bzinciach vo štvrtok od 16.00 do 17.00 hod.
Farská knižnica informuje: Otváracie hodiny farskej knižnice zriadenej v priestoroch obecnej knižnice na Obecnom úrade v Radošine sú:
streda od 13.00 do 16.00 hod.

KATECHÉZA
Sviatosť krstu: Rodičia, ktorí žiadajú o krst svojho dieťaťa, si dohodnú
termín krstu a katechézy pred ním s kňazom osobne, alebo telefonicky (038 5398281, 0905 345869). Sviatosť krstu sa udeľuje jedenkrát
v mesiaci, a to v tretiu nedeľu mesiaca.
Sviatosť manželstva: Snúbenci aspoň tri mesiace pred plánovaným
termínom sobáša prídu na farský úrad a žiadajú o udelenia sviatosti
manželstva.
Príprava dospelých na prijatie sviatostí: Príprava na prijatie sviatosti
krstu dospelých, prípadne iných sviatostí, trvá dva roky.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI
DECEMBER 2015
6. Druhá adventná nedeľa
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie

slávnosť

13. Tretia adventná nedeľa
20. Štvrtá adventná nedeľa
24. Vigília Narodenia Pána
25. Narodenie Pána

slávnosť

26. Sv. Štefan, mučeník

sviatok

27. Sv. Rodina, Ježiš, Mária, Jozef

sviatok

28. Sv. Neviniatka—mučeníci
Sv. Silvester I.—pápež, ďakovná pobožnosť na
31.
konci kalendárneho roka

sviatok

26. septembra bola sv. omša za jubilujúcich šesťdesiatnikov.
Počas októbra sa každý deň modlili veriaci svätý ruženec
pol hodiny pred sv. omšou, v ostatných dňoch o 18. hod.
V nedele popoludní sa modlili stavovský ruženec – 1. nedeľu deti, 2. nedeľu matky, 3. nedeľu muži, 4. nedeľu chorí.
Päťdesiatnici poďakovali za život vo svätej omši 17. októbra.
V nedeľu 25. októbra bola detská sv. omša.
Vo sviatok Všetkých svätých bola v popoludňajších hodinách na cintoríne pobožnosť za duše v očistci so zasväcujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a Litániami
k všetkým svätým. Keďže bola nedeľa a pekné počasie, na
cintoríne sa zhromaždilo veľa veriacich.
Od 30. októbra sa pred sv. omšami a v iné dni o 17. hod.
modlili veriaci deviatnik k Duchu Svätému za zdarný priebeh ľudových misií.
30. novembra bol na križovatke obce zavesený banner
oznamujúci konanie ľudových misií.
V týždni od 26. októbra roznášali dobrovoľníci program
ľudových misií do domácností a pozývali občanov k účasti
na nich.
V priebehu novembra začali animátori s deťmi pripravovať koledovanie Dobrá novina.
29. novembra sa začal nový liturgický rok, bola prvá adventná nedeľa.
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra sa začal Rok milosrdenstva vyhlásený Svätým Otcom Františkom. Vo svätej omši sa čítal pastiersky list Sv.
Otca k tejto mimoriadnej udalosti.
Od 9. decembra sa slúžili ranné sväté omše – roráty.
V kostole boli nainštalované kahance na osvetlenie týchto
svätých omší. Pre deti nachystala rodina Briganová
a Gorylová agapé.
13. decembra boli koledníci DN na vysielacej svätej omši
v Nitre. Konala sa v katedrále sv. Emeráma, na ktorej bola
otvorená svätá brána pri príležitosti Roka milosrdenstva
a pre koledníkov diecézy ju slúžil Mons. Peter Brodek.

JANUÁR 2016
1. Panna Mária Bohorodička

slávnosť

6. Zjavenie Pána

slávnosť

10. Krst Krista Pána

sviatok

25. Obrátenie sv. Pavla , apoštola

sviatok

Očakávame
Koledovanie Dobrá novina 25.12.2015

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV OD 18. DO 25. JANUÁRA.

Jasličková slávnosť 27.12. 2015
Ďakovná pobožnosť 31.12.2015

RANNÉ SVÄTÉ OMŠE—RORÁTY BUDÚ OD 9. DECEMBRA O 6.30 HOD.

