
 
Veľké veci urobil s nami Pán... 

  
 Adventný čas postúpil do druhej 
nedele. Adventný veniec sa o čosi viac 
rozžiaril svetlom druhej sviece a viac nám 
pripomína blížiaci sa Kristov príchod. Do 17. 
decembra má advent charakter očakávania 
druhého príchodu nášho Pána na konci 
sveta (parúzia). Až druhá časť adventu nás 
zvyšnými dňami vyzýva na blízku prípravu 
na stretnutie s Ježišom pri jasliach 
(narodenie). 
  Dôraz neustálej bdelosti a neustá-
leho čakania, počas celého roka, na druhý 
príchod „Syna človeka na nebeských obla-
koch s mocou a veľkou slávou“ je naozaj 
prítomný v dnešných liturgických čítaniach 
(na 2. adventnú nedeľu). Takto advent na-
berá ešte plnší význam. Ide o viac než len  
o smerovanie k trom či maximálne štrnástim 
dňom. Ide o jeden zo základných princípov 
života viery – život v pripravenosti, v defini-
tívnom očakávaní Krista. Advent nám upra-
vuje smerovanie celého nášho života. Koľkí 
si už 26. decembra alebo 2. januára po-
vzdychnú: „A už máme po sviatkoch...“ 
Naozaj kvôli týmto pár dňom je to všetko? 
Toľko hluku, toľko pesničiek, toľko svetiel, 
od novembra vianočne rozsvietených miest, 
60 dní dookola opakujúcich sa reklám... 
Vlastne, z toho všetkého, akoby Vianoce tu 
už boli. 

 
 
 
 Deje sa to len tak? Vianoce bez 
skutočnej prípravy, bez zamyslenia, bez 
pozastavenia sa... Dômyselný spôsob 
Zlého ako vytunelovať Vianoce. A jeho 
perlička: „bronzová, strieborná a zlatá 
nedeľa“ – zameraná na znesvätenie Pá-
novho dňa, hneď trikrát. Toto je skutočný 
obraz súčasného zdeformovaného čaka-
nia na najkrajší deň v roku. Je to naozaj 
veľmi smutné, ak majiteľ obchodu je  
v nedeľu dopoludnia na sv. omši, zatiaľ 
čo jeho obchod je príležitosťou k desiat-
kam, stovkám ťažkých hriechov. Vdova 
dnešného evanjelia vhodila do chrámovej 
pokladnice dve drobné mince. Ježiš ju 
vyzdvihol, že je to viac než všetci, ktorí 
hádzali svoje milodary. Kiežby zodpoved-
ní „veriaci obchodníci“ pochopili, že nie je 
dôležité mnoho získať – mať, ale vedieť 
viac sa obetovať.  
 Milosrdný Bože, veľké veci konáš 
v našich životoch, no my sa tak ľahko 
necháme pomýliť týmto svetom. 
 Buď k nám milosrdný a pomôž aj nám 
prejavovať milosrdenstvo výraznejšie 
práve v tomto nastávajúcom mimoriad-
nom  Svätom roku milosrdenstva 
                                                                 
    Ján Štefanko 

6. 12. 2015  —  19. 12. 2015 

22 

SLOVO NA ÚVOD 



2 

S l o v o  n a  z a m y s l e n i e  

Ježišu, Svetlo najvyššie, daj mi poznať seba a prenikni svojím svetlom moju 
temnú dušu a vyplň sebou priepasť mojej duše.  

                                                                                                    Sv. Faustína 

MODLITBA NA JUBILEJNÝ ROK 
 MILOSRDENSTVA 

 
        Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil,  

aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, 
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.  

Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. 
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil  

Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; 
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; 

dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. 
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal samaritánke,  

ako keby si ich hovoril každému z nás:  
„Keby si poznala Boží dar!“ 

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, 
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä  

cez odpustenie a milosrdenstvo: 
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba,  

svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. 
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,  

a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: 
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil byť očakávaný, 

milovaný a zahrnutý Božím odpustením. 
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,   

aby Jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti 
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením 

prinášať chudobným dobrú zvesť, 
   zajatým a utláčaným zvestovať slobodu 

 a slepým prinavrátiť zrak. 
 

        Na príhovor Panny Márie, matky milosrdenstva, prosíme o to teba, 
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.  

                                                                                                          Amen. 
 

Na základe ohlásenia Jubilejného roka Milosrdenstva Svätým Otcom Františkom 
 pre slovenské vydanie tejto modlitby nihil obstat  udelil ThDr. Pavol Zvara, PhD. 

 a imprimatur  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. 
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Medailónik svätých  
 

 

Peter Fourier – svätec pre všetkých 
 Veselý je výrok, ktorý nám zostal po svätom 

Petrovi Fourierovi, keď povedal: „Kto sám nie je 
farárom, ani netuší, ako veľmi miluje farár svo-
jich farníkov." Takto sa vyznal z lásky k svojmu 
povolaniu, a to bol farárom 35 rokov v jednej 
farnosti. Vybral si najchudobnejšiu a najzane-
dbanejšiu faru zo všetkých, ktoré mu ponúkali.  

Pochádzal zo severovýchodného Francúz-
ska, z Lotrinska, a narodil sa v  roku 1565. Svoj 
výrok o tom, ako miluje farníkov, napĺňal priamo 
v praxi, takže na pána farára dodnes v Mattain-
courte spomínajú po vyše tristo rokoch. Je prí-
kladom toho, že koho má svet poznať ako svät-
ca, spozná ho, aj keby žil v akejkoľvek nezná-
mej dedine. Svojej milovanej farnosti sa zriekol 
až keď ho (8 rokov pred smrťou) zvolili za gene-
rálneho predstaveného rehoľných kanonikov 
sv. Augustína, do ktorého rádu patril.   

Človek buď svätým je, alebo nie je. A Peter 
bol od detstva vzorným vo všetkom, do čoho sa 
pustil. Keď bol študentom, hovorili o ňom, že 
buď sa učí, alebo sa modlí.     

Jeho viera nevyšla navnivoč. Pozdvihol nie-
len farnosť. Nedávalo mu spať nedôstojné po-
stavenie žien vo vtedajšej spoločnosti. Peter to 
chcel zmeniť možno aj z úcty k Panne Márii.      

Zameral sa na vzdelávací systém. Spolu  
s Alexiou Le Clerc založil ženskú učiteľskú 
rehoľu kanoničiek svätého Augustína – Kongre-
gáciu de Notre Dame. Najdôležitejšou úlohou 
novovzniknutej rehole bolo vzdelávať dievčatá, 
učiť ich čítať, písať, počítať a vyučovať ich  
v kresťanskej náuke. Škola mala pripraviť diev-
čatá pre rodinný a spoločenský život. 

Službu Bohu Fourier cítil ako milosť a veľkú 
radosť, hoci aj on vedel plakať. Plakal nad ne-
šťastnými dušami, ktoré nedokážu život chápať 
ako šťastie milovať Boha. Zomrel v roku 1640 
ako sedemdesiatpäťročný v obci Gray východ-
ne od Dijonu.  

Petra Fouriera vyhlásil za blahoslaveného 
pápež Benedikt XIII. v januári 1730 a za sväté-
ho pápež Lev XIII. v máji 1897.  
 

 
 

 

In: Stanislav Háber (z pripravovanej knihy Svätí 
na každý deň).    
        Ľubica Sinčáková 
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ZÁZRAK MILOSRDENSTVA  
NEPOŠKVRNENĚ POČATIE 

  
 Cirkev dnes uctieva Nepoškvrnené 
Počatie Najsvätejšej Panny Márie. Tento 
sviatok ustanovila preto, aby Bohu spievala 
a ďakovala za tento zázrak. 

       Nepoškvrnené Počatie je výnimkou 
zo všeobecného zákona slabosti a ohra-
ničení, ktoré sa týkajú každého človeka, 
ktorý prichádza na tento svet po páde prvých 
rodičov. Oni boli stvorení nevinní a svätí, boli 
obdarovaní neobyčajnými darmi prirodzený-
mi a tiež nevrodenými, ktoré vnášali harmó-
niu medzi tých prvých. Vytvárali dokonalú 
jednotu zmyslov a ducha, tých dvoch ele-
mentov ľudskej povahy, jednotu korunovanú 
darmi nadprirodzenými, ktoré zaručovali 
lásku a dôvernosť s Bohom. Prví rodičia 
stratili z vlastnej viny, pre seba a pre celé 
svoje potomstvo, privilégiá nevrodených aj 
nadprirodzených darov. 

A hľa, odpoveď Božieho milosrdenstva! 
On predvídal tento pád, túto vinu: bola pod-
riadená novým prameňom jeho milosrden-
stva. Ako sa ono prejavuje? Cez veľké ta-
jomstvá Vtelenia, Vykúpenia a Cirkvi, tajom-
stvá, ktoré ľudstvu zaisťujú spásu a návrat  
k Bohu. A predovšetkým dáva najavo vplyv 
lásky, ktorá je v Bohu, jeho potrebu dávať 
sa, potrebu jemu „prirodzenú“ – slovami 
ťažko vyjadriť ten zákon Božej podstaty. 

Boh najprv pripravuje realizáciu svojich 
nádherných úmyslov: z bahna, do ktorého sa   
ľudstvo ponorilo, vyvádza podivuhodne čistú, 
nepoškvrnenú Pannu Máriu, Slnko vyjde, 
Slovo prijme telo, stane sa Bohom-človekom. 
Aby sa však uskutočnilo toto hypostatické, 
spredmetnené zjednotenie, aby sa stalo 
človekom Slovo, ktoré má zostúpiť, Najsvä-
tejšia Trojica vykoná iný div: utvára pannu 
nepoškvrnenú, čistú, nevinnú a krásnu. 

Niet v nej Božej nekonečnosti, Panna 
Mária je iba stvorením, ale stvorením v celej 
svojej plnosti a kráse, s panenským telom,  
s neporušenou ľudskou prirodzenosťou, bez 

poškvrny, ničím nezakalená, nepremožená. 
V tejto oslňujúcej ľudskej prostote existuje 

plnosťou stvorenej milosti; jej spanilosť obdivujú 
anjeli v nebi a všetci tí, ktorí ju kontemplujú 
bezprostredne mocou videnia lumen gloriae 
(Boh dáva svetlo slávy – lumen gloriae, aby 
sme ho mohli vidieť z tváre do tváre). Iba tá 
schopnosť, ktorá dovoľuje poznávať hĺbky Naj-
svätejšej Trojice, dovoľuje objaviť celú krásu 
Márie. 

Nadšený anjel sa pokloní Panne so slova-
mi „plná milosti“ – plná Božej milosti, plná ľud-
skej milosti. Povie: „Pán s tebou, požehnaná si 
medzi ženami“ (Lk 1, 28). 

To je prvá odplata Boha satanovi, ktorý 
stiahol ľudstvo do hriechu, ktorý zašpinil  
a zmenšil — hoci nezničil — hodnotu božského 
diela. Pozdravujeme úsvit Nepoškvrneného 
Počatia. Slnko ešte nevyšlo, ale prvé jemné 
záblesky jasnejúcej zorničky k nám z diaľky už 
prenikajú. Uctime dnes tento zázrak. 

Pri čítaní z Knihy prísloví (8, 22-35) si 
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uvedomujeme, že už pred vekmi, keď  usku-
točňoval svoje stvoriteľské dielo, Boh nielen 
kontemploval Vtelené Slovo a jeho Cirkev – 
najdôležitejšie dielo a cieľ stvorenia, ale jasne 
videl Nepoškvrnené Počatie a tešil sa z neho. 
Vstúpme aj my do Božej radosti, ktorá volá 
z tých strán Kníh. Boh sa už vopred radoval 
a potešil sa nekonečne, keď sa jeho dielo 
uskutočnilo. Potvrdil totiž svoju moc, moc 
svojej lásky a milosrdenstva. Tešme sa teda 
radosťou Boha.   

Tešme sa vinšujúc Matke Božej jej rados-
ti. Vedela azda o svojich privilégiách? Možno 
– nie. Ona bola taká pokorná, taká prostá 
a svetlo také čisté, že sotva si uvedomovala, 
že by mohla byť aj zašpinená, ale ostala za-
chovaná. V nebi to istotne vidí a spieva na 
slávu Božieho milosrdenstva. Svätá Terézia 
od Ježiša, svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, 
svätý Ján od Kríža oslavovali toto milosrden-
stvo ako my dnes. V niektorých dňoch zakú-
šame špeciálnym spôsobom váhu Božej mi-
losti v našich dušiach. Spolu s Máriou vyspie-
vajme Bohu našu vďačnosť. Obetujme záslu-
hy svätej omše, aby sme akoby podporili jej 
spev, aby Ona ešte dokonalejšie oslavovala 
Boha a vzdávala vďaky Večnému. 
 

In: O. Maria Eugeniusz Grialou OCD, 
Maryja Matka wszystkich. 

Preklad J. Melková 
 
  

MIMORIADNY SVÄTÝ ROK  
MILOSRDENSTVA 

 
Dňa 8. decembra tohto roku otvorením 

svätej brány v Bazilike svätého Jána v Laterá-
ne (a v ďalších dňoch symbolicky v ďalších 
bazilikách a určených chrámoch v každej 
miestnej cirkvi) začne sa mimoriadny Svätý 
rok milosrdenstva. Otvorenie svätej  brány  
možno považovať za symbolickú ponuku 
cesty ku spáse pre každého človeka.  Svätá 
brána býva otvorená len cez Svätý rok. Jeho 
zakončenie bude 20. novembra 2016 na sláv-

nosť Krista Kráľa.  
V kresťanstve táto tradícia začala v roku  

1300 (Bonifác VIII., 1294 – 1330). Zároveň  bolo 
ustanovené, že Sväté roky budú na začiatku 
každého storočia. Keďže v tomto roku vý-
znamne vzrástla zbožnosť obyvateľstva, za 
pontifikátu nasledujúcich pápežov došlo 
k zmene a druhý Svätý rok sa slávil už v roku 
1350 (Klement VI., 1342 – 1352). Od roku  1475 
boli riadne jubilejné roky vyhlasované už kaž-
dých 25 rokov, aby tento čas milosrdenstva 
mohli prežiť všetky generácie.  

Medzitým však boli aj mimoriadne sväté 
roky, akým je aj tento. Napríklad rok 1933 (1900 
rokov od Kristovho ukrižovania a zmŕt-
vychvstania), potom rok 1983 (1950 rokov od 
týchto udalostí nášho vykúpenia).  

Jubilejný milostivý rok sa spomína pod rôz-
nymi názvami na viacerých miestach aj 
v Starom zákone. Môžeme si o tom podrobnej-
šie prečítať napr. v 25. kapitole Knihy Levitikus 
(aj v Ez 46, 17). 

Kresťanské chápanie jubilejných rokov je 
zamerané na duchovný rozmer. Ponúka odpus-
tenie každému, otvára možnosť obnoviť svoj 
vzťah s Otcom Stvoriteľom, ale aj s ostatnými 
ľuďmi. I v pastierskom liste biskupov Slovenska, 
čítanom na 1. adventnú nedeľu tohto roku, naši 
otcovia biskupi pripomínajú: „Nech nám je vý-
chodiskom postoj Ježiša  Krista: Kristus vyzýva 
byť milosrdnými a ponúka svoj príklad. Ježiš 
milosrdenstvo dáva, ale aj vyžaduje.“ Tento 
duchovný rozmer bližšie môžeme nájsť v 15. 
kapitole Lukášovho evanjelia. 
Zdroj : Internet.                                Ján F. 
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BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Drahý náš duchovný otec Rastislav! 
 
 Sú dni, keď sa obyčajné chvíle menia v jedi-
nečné okamžiky, keď sa sny stávajú skutoč-
nosťou, dni, ktoré zanechajú krásne spo-
mienky. V týchto dňoch slávite 40 rokov svoj-
ho života. Je to vek plný spomienok na roky 
mladosti a životných rozhodnutí, ale aj plný 
otázok a zamyslení, či naše rozhodnutia boli 
vždy správne, čo ešte čakám od života, čo 
zanechám  tomuto svetu. 

Vo svojom rozhodovaní o životnom povo-
laní ste prijali volanie Pána a stali ste sa 
rehoľníkom, stali ste sa kňazom. Koľkokrát 
ste si položili otázku, či Vaše rozhodnutie bo-
lo správne? Kapucín Crispino Lanzi  o kňa-
zovi povedal: „Kňaz je ničím a je všetkým! 
Prečo? Lebo je to úbohý človek so všetkými 
ľudskými slabosťami a je všetkým, lebo má 
moc od Krista. Príbeh Kristových apoštolov 
sa opakuje v každom mužovi, ktorý si uvedo-
mí povolanie ku kňazstvu. Boh každého 
kňaza povoláva vo chvíli jeho osobných de-
jín. Je to voľba, ktorú Boh urobil od večnosti. 

Aj my, veriaci farnosti, ktorú spravujete, 
chceme sa pripojiť k blahoželaniam. Sme 
radi, že ste sa dožili tohto pekného jubilea 
v našom kruhu. Uisťujeme Vás, že Vaše 
rozhodnutie prijať kňazské povolanie bolo 
správne, že ste skutočným ohlasovateľom 
Kristových právd.   

 
 

Istý kňaz rozpráva svojmu priateľovi: 
„Vieš, nedávno sme sa po niekoľkých rokoch 
stretli s naším svätiacim biskupom. Hádaj, čo 
nám povedal, aby nás povzbudil? Predstav 
si, prirovnal Cirkev ku kolesu z bicykla. Je 
tam plášť, duša, špice, ráfik, náboj. Tým ná-
bojom  je Kristus. Plášťom sú veriaci. Špicom 
sú kňazi. Ak nie je špic správne vycentrovaný 
s nábojom a ráfikom, na ktorom je plášť  
s dušou, často sa stane, že bicykel má os-
mičku. Aj kňaz, pokiaľ nie je vycentrovaný na 
Krista, môže pomýliť ľudí. Ak ľudia zabudnú, 
že duša a plášť patria k sebe, ako aj ľudia 
majú za svoj stred Krista a majú obiehať 
okolo Krista, aj im sa stane, že v živote do-
stanú osmičku a majú problém ísť priamym 
smerom. 

Vieme, že aj Vy rád jazdíte na bicykli. Pra-
jeme Vám, aby ste boli dobrým špicom na kole-
se Kristovej Cirkvi, aby ste viedli  ľudí okolo 
Kristovho náboja a aby ste seba aj svojich ve-
riacich viedli stále správnym smerom.  

K Vašim 40. narodeninám Vám vyprosuje-
me hojnosť Božích milostí, darov Ducha Sväté-
ho a v modlitbách Vás zverujeme pod ochranu 
našej Vranovskej Matky. 

 
 
 

 

Drahí naši duchovní otcovia  
o. Ondrej Kentoš  

a o. Andrzej Kucharski ! 
  
 Dňa 30. novembra bol sviatok svätého 
Ondreja, apoštola. Pri príležitosti sviatku Vášho 
nebeského patróna Vám dodatočne srdečne 
blahoželáme k meninám a vyprosujeme najmä 
dobré zdravie, hojnosť Božích milostí, plnosť 
darov Ducha Svätého, aby ste boli vytrvalí a 
svätí v kňazskej a rehoľnej službe pod ochra-
nou Vranovskej Panej.  
 
           S úctou Vaši farníci z Vranova – Sever. 
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N i e k t o r é  p a m ä t n é  d n i  

6. decembra 1745  – pred 570 rokmi umrel ostrihomský arcibiskup, prímas Imrich Esterházi, 
     prof. Trnavskej univerzity, zakladateľ bratislavského kláštora alžbetínok. 
6. decembra 1913  – vyšiel tlačou prvý zväzok Svätého písma, ktorý pripravil Spolok svätého 
     Vojtecha. 
7. decembra 1870  – pred 145 r. umrel. Ján Palárik, spisovateľ, redaktor časopisu  
  Cyrill a Method. 
7. decembra 1897  – nar. sa ThDr. Ambróz Lazík, titulárny biskup apijský, apoštolský   
    administrátor trnavský, náboženský spisovateľ (um. r. 1969).  
7. decembra 1961  – pred 54 rokmi umrel Boží služobník biskup Mons. Michal Buzalka,                       
     rektor seminára, redaktor Katolíckych novín.  
8. decembra 1864  – pápež bl. Pius IX. vydal encykliku Quanta cura aj Syllabus errorum,  
    ktorým odsúdil 80 bludov modernistov ako nezlučiteľných s katolíckou 
  náukou.  
8. decembra 1869  – pred 146 rokmi začal sa Prvý vatikánsky koncil (trval do 18. júla 1870). 
8. decembra 1875  – pred 140 rokmi sa nar. ThDr. Karol Kmeťko, arcibiskup, náboženský                       
  spisovateľ. 
8. decembra 1965  – Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie pred 50 rokmi skončil  
    sa Druhý vatikánsky koncil (začal sa 11. októbra 1962). 
11. decembra 1830  – pred 185 rokmi narodil sa Franko Víťazoslav Sasinek, profesor teológie,                       
     historik, publicista. 
13. decembra 1545  – pred 470 rokmi začal sa Tridentský všeobecný cirkevný snem (trval 18 
    rokov; po 10-ročnom prerušení sa skončil 4. decembra 1563). 
14. decembra 1591  – pred 424 rokmi umrel sv. Ján z Kríža, karmelitán, učiteľ Cirkvi. 
14. decembra 1893  – umrel Ján Blaho, kňaz, zakladajúci člen MS a predseda SSV.  

Úmysly Apoštolátu modlitby na december 
* Aby sme všetci mali skúsenosť s Božím milosrdenstvom, veď Boh sa nikdy neunaví    
odpúšťať. 
*Aby rodiny, najmä tie, čo trpia, našli v Ježišovom narodení znak pevnej nádeje. 
* Aby sme slávnosť Narodenia Pána prežívali radostne a s vďačnosťou za všetky milosti 
prijaté počas uplynulého kalendárneho roka. 
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KRSTY: Tatiana Horváthová   POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI:  
Mária Kentošová (81)  
Mária Cehlarová (87) 
 

HUMOR 
 
V kaviarni som videla chlapíka, ktorý sedel pri 
stole, nepozeral sa do telefónu, tabletu ani do 
notebooku. Len pil kávu. Bol to asi psychopat.  
 
 
 
 
 

Keď Fero prišiel v Hornej Lehote na futbal, 
bežala už desiata minúta. 
Karol sa ho pýta: „Prečo ideš tak neskoro?“ 
„Nevedel som sa rozhodnúť, či pôjdem do kos-
tola, alebo na futbal,“ odpovedá Fero. „A tak 
som si hodil mincu.“ 
„Ale to ti nemohlo trvať tak dlho,“ čuduje sa 
Karol. 
„No,“ odvetí Fero váhavo, „musel som si ju 
hodiť 35-krát.“ 

Kalendárium pripomína     
6. 12. – Ne: 2. adventná nedeľa  
               Mikuláš, biskup 
7. 12.  – Po: Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi; spomienka 
8. 12.  – Ut: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok; slávnosť 
               Začiatok mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva 
9. 12.  – St: Sv. Ján Didak; ľubovoľná spomienka 
               Sv. Peter Fourier 
11. 12. – Pi: Sv. Damaz I. pápež; ľubovoľná spomienka 
12. 12. – So: Panna Mária Guadalupská; ľubovoľná spomienka 
               Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka 
13. 12. – Ne: 3. adventná nedeľa – Nedeľa radosti. Misijný deň detí 
               Sv. Lucia, panna a mučenica; spomienka sa tohto roku nesvätí 
14. 12. – Po: Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi; spomienka 
16. 12. – St: Sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz 
17. 12. – Št: Začína sa II. časť adventného obdobia 

OZNAMY 
1. V nedeľu dňa 13. decembra 2015 pri sv. omši o 11.00 hod. v našej bazilike bude 
slávnostné otvorená symbolická Brána milosrdenstva pri príležitosti začiatku mimoriad-
neho Roku milosrdenstva. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať generálny vikár Mons. 
Pavol Dráb. 


