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Advent...

Tohtoročné štvrté číslo nášho far-
ského časopisu SVITANIE sme sa 
rozhodli vydať nie k Vianociam, ako 
bývalo zvykom po minulé roky, ale 
už na začiatok Adventu.

Adventom sa začína liturgický rok, 
v ktorom nám Cirkev pripomína 
a sprítomňuje tajomstvá Kristovho 
života, teda dejiny našej spásy. Prvá 
časť liturgického roka, ktorá sa na-
zýva Advent, nás vovádza do čias 
pred narodením Krista, kedy ľud-
stvo túžobne očakávalo Jeho prí-
chod. Už prvým ľuďom po upadnutí 
do hriechu Boh prisľúbil, že pošle 
na svet Vykupiteľa, ktorý premôže 
diabla a napraví všetko, čo diabol 
zvedením človeka k hriechu po-
kazil. „Nepriateľstvo ustanovujem 
medzi tebou a ženou, medzi tvojím 
potomstvom a jej potomstvom, ono 
ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš 
pätu.“ (Gn 3, 15). Vo všetkých staro-
vekých národoch bola táto myšlien-
ka príchodu Záchrancu, Mesiáša či 
Spasiteľa živá, najživšia však bola 
u Abrahámových potomkov – vo 
vyvolenom Božom ľude, v židov-
skom národe. Toto očakávanie bolo 
živené predpoveďami prorokov Da-

ÚVODNÍK
niela, Micheáša, Izaiáša, Malachiá- 
ša, Zachariáša i správami v knihe 
Genezis a v Žalmoch. Ich slovami 
Boh postupne odhaľoval ľuďom 
svoj nádherný plán spásy pre člove-
ka. Najkrajším a najintenzívnejším 
je však toto očakávanie príchodu 
Božieho Syna od chvíle zvestovania 
v živote Božej Matky – Panny Márie, 
ktorá prisľúbeného Vykupiteľa nosí 
pod srdcom.

Aj my sa prežívaním Adventu chce-
me vžiť do tejto atmosféry napä-
tého očakávania príchodu nášho 
Spasiteľa. Všetci Ho potrebujeme. 
Bez Neho náš život nedáva zmysel 
a rúti sa do beznádeje. Všetci po 
Ňom túžime, či už si to uvedomuje-
me, alebo nie.

Skúsme preto prežiť tohtoročný 
Advent inak ako tie predošlé. Vy-
tvorme si vo svojom vnútri izbičku, 
ktorá bude oázou pokoja a radosti, 
kútikom, kde nedovolíme prenik-
núť hluku, chaosu a zhonu sveta, 
v ktorom žijeme. Nech je to miesto, 
kde budeme sami so sebou a svo-
jím Bohom. Dovoľme Ježišovi po-
čas Adventu premieňať naše vnút-
ro jeho prítomnosťou plnou lásky, 
milosrdenstva, odpustenia a obety. 
Mária povedala pri zvestovaní ÁNO, 
nech sa mi stane podľa tvojho slo-
va a ovocím tohto súhlasu bolo na-
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rodenie sa Božieho Syna – príchod 
spásy pre celý svet. Dokážeme ako 
Mária povedať tiež svoje ÁNO Ježi-
šovi, aby cez nás mohol prísť aj do 
tohto uponáhľaného moderného 
sveta, ktorý si myslí, že len hmotné 
dobrá a zmyslové radosti ho urobia 
šťastným, avšak nachádza v nich 
stále väčšiu prázdnotu? Vytýčme 
si na Advent nejakú konkrétnu du-
chovnú aktivitu, ktorou postupne 
vytvoríme Ježišovi cestu do nášho 
vnútra. Napr. zúčastniť sa počas 
Adventu častejšie sv. omše, možno 
každý deň, prečítať si každý deň 
úryvok zo Svätého písma a zamys-
lieť sa nad ním, usilovať sa bojovať 
s nejakou konkrétnou zlou vlast-
nosťou (hnevlivosť, podráždenosť, 
nervozita, neochota odpustiť, po-
mstychtivosť, ohováranie, zmysel-
nosť, lenivosť či iné), alebo napr. 
vedieť preukázať nejakým konkrét-
nym skutkom pomoc blížnemu. 
Keď toto adventné očakávanie zo-
berieme vážne, verím, že sa živý Je-
žiš stane neodmysliteľnou súčasťou 
aj nášho života a to budú VIANOCE.

Požehnaný adventný čas plný ra-
dostného očakávania a vrúcnej túž-
by po Spasiteľovi zavŕšený jeho prí-
chodom do duše Vám zo srdca želá 

Váš duchovný otec Peter

V nedeľu 25. októbra sa v našej far-
nosti slúžila slávnostná svätá omša 
s vysluhovaním sviatosti birmo-
vania, ktorej  predchádzala ročná 
príprava birmovancov na prijatie 
tejto sviatosti.  Dary Ducha sväté-
ho prijalo z rúk otca biskupa Jozefa 
Haľka 19 birmovancov. Otec biskup 
vo svojom príhovore použil termi-
nológiu blízku mladým ľuďom a po-
vzbudil ich k vydávaniu svedectva 
viery. Počas slávenia sv. omše boli 
birmovanci s previazanými čer-
venými šerpami plní očakávania.   
Predstúpili pred otca biskupa spo-
lu s birmovným rodičom a nahlas 
vyslovili svoje birmovné meno. 
Vkladaním rúk a označením pečate 
Ducha svätého prijali dar nesmier-
nej hodnoty, ktorý je dôležitým kro-
kom v ich duchovnom živote. V ten-
to deň sa stali dospelými kresťanmi, 
naplnení milosťou Ducha svätého 
a jeho darmi. Tie im budú svetlom 
v tmavých uličkách, ťažkých život-
ných skúškach, posilou a nádejou 
v živote.
                              Alena • Foto: autorka

Svetlo v tmavých
uličkách

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
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Červené šerpy a očakávanie. Devätnásť birmovancov, ktorí vydržali a zvládli náročnú 
prípravu, sa teší na ďalšiu udalosť vo svojom duchovnom živote

Slávnostne odetí, vysmiati, uvoľnení. Máme to za sebou, ale život pred sebou.
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Na našu prípravu k prijatiu sviatosti 
birmovania zrejme nikdy nezabud-
nem. Časté stretnutia birmovancov 
a následné testy boli ozaj náročné a 
občas sa to aj odzrkadlilo na našich 
výsledkoch. Hoci som ako začínajúci 
birmovanec nerozumela, prečo naša 
príprava musela byť tak prísna, teraz 
už tomu rozumiem. Počas prípravy 
som sa dozvedela veľa nových vecí 
zo života Pána Ježiša a milosrden-
stve nášho nebeského Otca, no pre-
dovšetkým o potrebe prijatia Ducha 
Svätého, aby nám pomáhal a posil-
ňoval našu vieru na našej púti do ne-
beského kráľovstva. 
Po roku dôslednej prípravy prišiel náš 
veľký deň. Boli sme si istí, že chceme 
prijať Ducha Svätého do nášho srdca 
a Jeho dary do života. A naša túžba 
sa aj naplnila. V nedeľu 25. októb-
ra sme prijali sviatosť birmovania 
prostredníctvom rúk otca biskupa 
Mons. Jozefa Haľka. Počas slávnost-
nej omše som bola zo začiatku trošku 
nervózna, no táto nervozita opadla 
vo chvíli, keď moja birmovná mama 
položila ruku na moje pravé plece a 
ja som s láskou odpovedala: „Amen!“ 
na slová Mons. Jozefa: „Oľga, prijmi 

Kázeň pre naše
mladé srdcia

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Otec biskup Jozef Haľko prehovoril k na-
šim birmovancom ich slovníkom.

znak daru Ducha Svätého“. Od tohto 
momentu som s radosťou, pokojom 
a naplnená Duchom Svätým slávila 
zvyšok svätej omše. 
Týmto by som sa sama za seba, ale 
aj za nás všetkých birmovancov, 
chcela poďakovať nášmu duchovné-
mu otcovi Petrovi Kudláčovi za jeho 
lásku, ochotu, ale aj pevné nervy po-
čas roka našej prípravy. Ďakujeme 
aj Mons. Jozefovi Haľkovi, prostred-
níctvom ktorého sa z nás stali do-
spelí kresťania a za jeho milú kázeň, 
prispôsobenú našim mladým srd-     
ciam. Osobitná vďaka patrí aj našim 
rodičom a farníkom našej obce, ktorí 
nás podporovali svojou modlitbou a 
hlavne Bohu, že nám dal silu vytrvať, 
aby sme sa k nemu ešte viac priblížili.
                Viktória •  Foto: Alena 
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Strecha nášho farského kostola si už žiadala nový náter. 

Toto si musel všimnúť aj ten, kto po 
celý rok o kostol ani nezavadí – stre-
cha na našom farskom Kostole svä-
tého Michala archanjela dostala na 
jeseň nový náter. Má tmavší odtieň 
ako predchádzajúci a vznikol použi-
tím špeciálnej farby na strechy Fest 
B. Päťčlenná partia začala s práca-
mi v septembri, renovácia si vyžia-
dala dve vrstvy náteru. Medené čas-
ti zostali, prirodzene, v pôvodnom 

Tmavšia a ako nová - strecha nášho kostola

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

stave. Zadanie znelo jasne: do bir-
movky musí byť strecha ako nová! 
Podarilo sa. Okrem týchto prác sa 
počas jesene dočkal záchrannej ak-
cie aj Kostol Navštevy Panny Márie 
na cintoríne, vymenili a utesnili sa 
niektoré tabule okien.
                                   Ivana • Foto: autorka
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Dôstojnosť, pokora, ľudskosť. 
Takto sme poznali pána Ondreja Hušeka.

Tá správa nás zasiahla všetkých. 
Ešte pre pár dňami sme ho videli 
vo vernej službe v kostolíku na Hú-
škoch. Jeho neodmysliteľná služba 
miništranta i lektora v jednom patri-
la už ku koloritu svätých omší v tej-
to osade. Rovnako ako spev tetky 
Terézy. Správu sme prijali s pokorou 
a smútkom v duši. Odišiel statoč-
ný človek a kresťan – katolík telom, 
dušou a predovšetkým srdcom. Pri 
príprave tohto čísla Svitania sme 
s bázňou oslovili manželku Ľudku 
Hušekovú s prosbou o napísanie ži-
votopisu pána Ondreja. Pani Ľudka 
s ešte čerstvým a živým smútkom 
v srdci bez zaváhania napísala na-
sledujúce riadky. Bohu vďaka za ne. 
Takisto vďaka nášmu Pánovi za On-
dreja – že sme mohli aj vďaka jeho 
dôstojnosti sláviť sväté omša na Hú-
škoch, ktoré vysluhovali naši kňazi. 
Nech ho náš Pán prijme do večnosti.

  
Môj život s Ondrejom

Ing. Ondrej Hušek sa narodil v roku 
1943 v Borskom Svätom Jure, časť 
Húšky. Vyrastal v rodine s dvoma 
sestrami. Do základnej školy cho-

Odišiel Ondrej Hušek – rodák z Húškov

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

dil na Tomkoch a od piatej triedy 
v Závode, potom na Jedenásťročnú 
strednú školu v Malackách. Každú 
cestu do školy absolvoval pešo ale-
bo na bicykli - viac ako 3 kilometre,  
v lete či v zime. Neskôr chodil na Vy-
sokú školu poľnohospodársku do 
Nitry, kde býval s tromi kamarátmi, 
tiež zo skromných pomerov – ho-
vorili, že ju absolvovali v jedných 
menčestrákoch. 

Po stopách Michelangela

Po škole sa zamestnal v Šaštíne, po-
tom v Malackách. Bytová situácia sa 
zlepšila, keď sa oženil a dostali sme 
podnikový byt. Narodili sa nám dve 
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deti. Práca v poľnohospodárstve ho 
vždy zaujímala: najprv sa venoval 
melioráciám, potom bol projektan-
tom v Agrostave a naposledy pra-
coval na Slovenskom pozemkovom 
fonde v Bratislave.
Rád cestoval a zaujímal sa o histo-
rické pamiatky a agroturizmus. Bol 
veľmi sčítaný a  náboženské pre-
svedčenie ho sprevádzalo po celý 
život. Niekoľkokrát navštívil  Talian-
sko: Rím i toskánsku Carraru, kde sa 
ťaží mramor, z ktorého vznikli nád-
herné sochy Michelangela. V Bul-
harsku a Maďarsku skúmal záhrad-
níctvo a vinohradníctvo. 

Saleziánom na pomoci

Vždy bol ochotný pomôcť, a tak sa 
dostal k lektorstvu najprv pri sv. 
omšiach v Malackách a od roku 
2006 aj na Húškoch. To sme tam už 
bývali – zrekonštruovali sme rodi-
čovský dom za pomoci rodiny a ka-
marátov - dôchodcov.  Po smrti pani 
kostolníčky Márie Huškovej (rod. 
Vachajovej) prebral aj kostolníctvo. 
Zodpovedne bral úlohu kostolníka, 
zapisoval úmysly sv. omší, čistil ex-
teriér aj interiér kostolíka. Pomáhal 
saleziánom, ktorí niekedy ubytová-
vajú vo svojom dome na Húškoch 
účastníkov duchovných cvičení, tá-
borov v lete aj v zime. Bol ochotný    

v hociktorú hodinu - dennú aj noč-
nú - kostolík otvoriť a pripraviť všet-
ko na sv. omšu. V prípade potreby 
v dome saleziánov zakúril, aby ne-
prišli do veľkej zimy. Chlapcov nie-
kedy pozval sledovať športové zá-
pasy, chodili k nám po pitnú vodu 
a dokonca animátori aj u nás plnili 
zadané úlohy - varili guláš, rúbali 
drevo... 

Zemiaky, zatúlané psy i mačky

Koníčkom sa mu stalo pestovanie 
zemiakov - nielen pre seba, ale aj 
pre rodinu a kamarátov. Šľachtené 
semeno sme vozili z Moravy z Mi-
kulčíc a tento rok zasadil až 5 dru-
hov, aby sme zistili, ktoré odrody sú 
najchutnejšie a vyrastú aj v krutých 
húšťanských podmienkach. Takými 
bývajú veľké suchá - vtedy aj s bra-
trancom do úmoru zavlažovali, ale-
bo nečakané dažde, ktoré  často 
znemožnili zber. Každé ráno chodil 
na vychádzky po celom chotári so 
psami, ktorých sme prichýlili - naj-
prv s Ajaxom a teraz s Hafinou. Mal 
obľúbené aj dve mačičky, ktorých  
sa ujal, dal ich sterilizovať a hovo-
ril, že každá má inú povahu. Miloval 
knihy a nikdy neobišiel žiadne kníh- 
kupectvo. Mal prehľad o všetkých 
žánroch a najmä vedel veľmi dobre 
vybrať knihy pre vnúčikov, aj zábav-
né aj poučné.
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V sobotu 26. septembra sa v Ná-
rodnej svätyni, Bazilike Sedem-
bolestnej Panny Márie v Šaštíne, 
uskutočnila Púť za kňazov. Jej 
iniciátorom bolo spoločenstvo 
Modlitby za kňazov, ktoré zmo-
bilizovalo veriacich pripravených 
spoločne modliť sa za kňazov po 
vlaňajšej premiére už druhý raz. 

Púť je súčasťou 40-dňovej reťaze 
modlitieb a pôstu za kňazov, ktorá 
sa začala v deň sviatku Sedembo-
lestnej Panny Márie. Pozvanie puto-
vať prijali asi štyri stovky veriacich 
z viacerých slovenských diecéz. 
Samuel Brečka, vedúci spoločen-
stva Modlitby za kňazov, ktoré sídli 
v Bazilike, v úvodnom slove pred-
stavil poslanie púte –  je ňou pomoc 
kňazom na ceste k svätosti. Po po-
božnosti krížovej cesty za kňazov 
nasledovala moderovaná adorácia 
v podaní sestry Elišky Bielkovej 
z Kongregácie školských sestier sv. 
Františka. 

Obohnaná ohnivým múrom
Homília svätej omše, ktorú celeb-
roval otec arcibiskup metropolita 

Podopierajme ich
modlitbami

Z NAŠICH PÚTÍ
Sen o Svätej zemi
Splnil sa mu veľký sen. Pred dvomi 
rokmi bol na púti vo Svätej zemi 
a na budúci rok si plánoval ešte 
sa tam vrátiť. No zdravie sa začalo 
pomaly zhoršovať. Prejavili sa fuja-
vice, hmly, dažde, mrazy, v ktorých 
sa celý život venoval tvrdej práci, 
a čoraz častejšie musel navštevo-
vať odborných lekárov. Až po smrti 
našej štyridsaťročnej dcéry svoj boj 
vzdal a 14. októbra zomrel zaopat-
rený sviatosťami v Bratislave u Mi-
losrdných bratov. Držala som ho za 
ruku, keď tíško dodýchal. Môj brat, 
ktorý bol pri mne, vtedy povedal: 
„Široko - ďaleko jediný slušný chlap 
a musel tak nečakane odísť.“ 
S láskou a úctou
          Ľudka Hušeková
          Foto: archív rodiny Hušekovcov
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Hlavný celebrantom svätej omše bol otec arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Mons. Stanislav Zvolenský, sa nie-
sla v znamení potreby modliť sa za 
kňazov. „A ja mu budem ohnivým 
múrom dookola, hovorí Pán. A bu-
dem slávou uprostred neho“ (Zach 
2, 9). Čo má spoločné prvé čítanie 
s kňazmi a ich svätosťou? „Ak by sa 
aj čokoľvek stalo, cirkev nikdy ne-
prehrá,“ rozvíjal myšlienku kazateľ. 
„Je obohnaná ohňovým múrom – 
Božou ochranou. Prehrať môžu len 
jednotliví ľudia v nej: vy, ty, ja. Pre-
hráme, ak nebudeme žiť podľa Ježi-
ša Krista. Kňazi sa zasväcujú Bohu, 
ale stále zostávajú ľuďmi. Modlit-
by za nich sú potrebné práve na 
to, aby mali silu nasledovať Krista 
a nepodľahli ľudskej slabosti. Pod-
pierajte nás svojimi modlitbami.“

Ornát i ruženec Svätého otca Jána 
Pavla II.
Po litániách k svätému Jánovi Pav-
lovi II. dostali pútnici možnosť uctiť 
si relikviu krvi svätca, ktorú prinie-
sol otec Marián Meňuš zo Štefano-
va. Pred oltárom bol vyložený aj or-
nát, ktorý mal Svätý otec Ján Pavol 
II. na sebe pri slávení svätej omše 
v Národnej svätyni pred dvadsiati-
mi rokmi počas návštevy Slovenska 
i ruženec, ktorý venoval Bazilike.

Opasok, pancier a obuv
Chvály s MZK bandom vedeným 
kapelníkom Tomášom Kudolánim 
uviedli vystúpenie otca Jána Buca, 
riaditeľa TV Lux. S odkazom na slo-
vá svätého Pavla v Liste Efezanom 
6,10 – 18 dal pútnikom návod, ako 
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Poďakovanie pre otca arcibiskupa – príďte o rok zase!

obstáť v duchovnom boji, ktorý 
modlitby za kňazov sprevádza. „Vy-
zbrojte sa opaskom Božej pravdy, 
pancierom spravodlivosti, obuvou, 
ktorá vám umožní pevne stáť v evan-
jeliu a štítom dôvery Bohu.“ 
Spoločenstvo Modlitby za kňazov na 
záver pútnikov pozvalo na budúco-
ročný tretí ročník púte zjednotenia 
sa v spoločnom úmysle. Za kňazov 
sa budú môcť do Šaštína prísť po-
modliť opäť v priebehu 40-dňového 
Pôstu za kňazov. Termín púte, kto-
rý získava nádych tradície, zverejní 
webová stránka 
www.postaputzaknazov.sk.
                                 

    
 Ivana • Foto: Ľudka

Moderovaná adorácia sestry Elišky z Kongregácie školských sestier sv. Františka dala 
priestor na hľadanie odpovedí na mnohé otázky, ktoré nás ťažia v bežnom živote.
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Očakávanie i bázeň. Prídu ľudia do 
Bratislavy? Zopakuje sa masová 
a masívna demonštrácia radosti 
zo života, ktorou pred dvoma rok-
mi všetkých skeptikov i pesimistov 
prekvapili Košice? Pricestujú ľudia 
zo silných katolíckych regiónov, 
ktoré sužuje veľká nezamestna-
nosť, do hlavného mesta? Nebu-
de pochod v liberálnom meste na 
Dunaji blamážou? 

Pokojná, no rázna odpoveď
Všetky otázniky, vyslovené, my-
slené, písané i kričané, dostali po-

Pochodovali sme
za život

Z NAŠICH PÚTÍ
kojnú, no ráznu odpoveď. SME TU 
A CHCEME ŽIVOT. Hlásime sa k živo-
tu v každej jeho podobe. V tej, ktorá 
sa ešte len nesmelo ozýva pod srd-
com matky, k tej, ktorá prosí o jed-
lo, aj k tej, ktorá v bolestiach reka-
pituluje prežité radosti, vzostupy 
i pády.

V nedeľu 20. septembra sme cesto-
vali do Bratislavy oslavovať život. 
Vlakom i na autách, a hoci to nebo-
la zo Závodu žiadna „masovka – čo 
teda byť mohla, keďže sme obec 
veľká, k viere sa hlásia stovky far-
níkov a Bratislava je toť, za rohom 
– v dave sme sa nestratili. Spolu s ti-
síckami účastníkov z Kysúc, Oravy, 
Spiša, Gemera i Hontu sme prežíva-
li šťastie, ktoré nie je samozrejmé 
vo všetkých kútoch sveta. Nikto na 
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Transparenty, pútače, plagáty, vlajky. A predovšetkým ľudia – starí aj mladí, zdraví 
i chorí, zástupcovia všetkých generácií s hlasným spoločným ÁNO životu.

nás nepúšťal prúdy ľadovej vody 
z vodných diel, nik na nás nestrieľal, 
polícia len ticho monitorovala prie-
stor a zabezpečovala bezpečnosť 
účastníkov. Sloboda slova, vierovy-
znania či zhromažďovania tu nebo-

la vždy. Tí starší si dobre pamätajú 
a mladší hádam spozorneli aspoň 
počas nedávneho Dňa boja za slo-
bodu a demokraciu (štátny sviatok 
17. novembra – pozn. autorky). A ak 
nedávali pozor na dejepise, nech 
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odložia na chvíľu smartfón i tablet 
a spýtajú sa mamy, otca, babky, sta-
rečka či krstnej, aké to na Sloven-
sku bolo, keď sa nesmelo cestovať, 
hovoriť nahlas ani slobodne chodiť 
do kostola.

Pomoc tehotným mamám
Tohtoročný Národný pochod za ži-
vot predbehol všetky očakávania. 
Účasťou, pokojom, programom, 
dôstojnosťou a dokonca aj poča-
sím. Odhady hovoria o 70 tisícoch 
účastníkov. Tisícky Slovákov - ro-
dín, študentov, seniorov, verejne 
známych osobností, spoločenstiev 
– prišlo povedať svoje ÁNO ochrane 
ľudského života od počatia po pri-
rodzenú smrť. Súčasne pripomenu-
li, že rodina je založená iba a jedine 

Našli sme sa v dave

manželstvom jedného muža a jed-
nej ženy. Len v takej podobe vytvá-
ra podmienky na prijatie, ochranu 
a výchovu detí. 
Účastníci pochodu žiadali zodpo-
vedných verejných činiteľov: vládu 
SR, poslancov NR SR i prezidenta, 
o ochranu života. Podujatie nad-
viazalo na úspešný prvý Národný 
pochod za život zo septembra 2013, 
charakter ktorého bol radostný, 
plný sviežosti, vitality, empatie 
a úcty voči každému. V Bratislave 
sa tohto roku zvláštna pozornosť 
venovala situácii tehotných mám 
v ťažkostiach a tomu, ako im vieme 
pomáhať. Z pochodu nik neodišiel 
bez informácie, kam sa môže obrá-
tiť tehotná mama v núdzi a ako jej 
vie pomôcť každý z nás. 
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Ak ste pochod premeškali, nezúfaj-
te a už teraz sa môžete pripraviť na 
ďalší. Verejne  vyjadriť svoj názor 
nie je na hanbu. Naopak, je úžas-
nou výsadou a netreba si ju nechať 
vziať. A ak náhodou váhate a vaša 

Zopár dôvodov, prečo ísť na Národný pochod za život: 
• chcem svedčiť o radosti zo života
• snívam o Slovensku, kde pomáhame všetkým, aj mamám a deťom, rodinám
• kde inde sa dá lepšie oslavovať a ďakovať za život a rodinu?  
• chcem sa zapísať do dejín Slovenska
• ja som život dostal, chcem ho pre všetkých
• chcem vystúpiť z prúdu ľahostajnosti
• chcem sa zastať slabých a povedať ÁNO životu
• chcem spravodlivosť pre každého
• chcem pomáhať, vydať svedectvo a mobilizovať k službe životu a rodine
• chcem byť na najväčšom pochode na Slovensku
• teším sa na skvelý program
• stretnem priateľov z celého Slovenska

účasť sa vám zdá byť zbytočná, 
prečítajte si zopár dôležitých dôvo-
dov, prečo ísť na Národný pochod 
za život. Tak o dva roky do videnia 
v dave!
                Ivana • Foto: autorka
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Odišla morálna i odborná autorita. Ján 
Chryzostom kardinál Korec.

24. októbra odišiel do večnosti Ján 
Chryzostom kardinál Korec. Táto 
smutná správa zasiahla mnohých 
Slovákov, a to bez rozdielu vierovyz-
nania, pretože bol všetkými rešpek-
tovaný a považovaný za prirodzenú 
morálnu autoritu. Osobnosti verej-
ného života ho vo svojich prejavoch 
zármutku označili za velikána, hrdinu 
či svätého muža.
Áno, otec kardinál Korec ovplyvnil 
svojimi postojmi a svedectvom vlast-
ného života ľudí počas totality i po 
roku 1989. V mnohých domácnos-
tiach máme sériu jeho kníh s názvom 
Od barbarskej noci. Náš bývalý pán 

Odišiel Metod 
20. storočia

PREHOVORIL K NÁM

farár Peter Mášik spomínal, že svoje 
povolanie ku kňazstvu objavil pri čí-
taní Korcovej knihy Kristov kňaz. 
Po vypočutí správy o úmrtí otca kar-
dinála som si spomenula na myš-        
lienku z Markovho evanjelia: „Boli 
ako ovce bez pastiera“.  Odišiel ďalší 
veľký človek, otec a pastier... pove-
dala by som, že pre Slovákov bol Me-
todom 20. storočia. Vo svojich mod-
litbách prosme nielen o spásu jeho 
duše, ale aj o dar, ktorý národ potre-
buje v turbulentných časoch: pastie-
rov plných lásky, pravdy a vernosti.
                     Jarka • Foto: archív
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V jednej firme sa raz pripravoval 
dôležitý projekt v spolupráci so za-
hraničnými kolegami. Práca to bola 
zodpovedná a dôležitá, záviselo od 
nej veľa ľudí. Ako to už v takýchto 
prípadoch býva, kde je veľa ľudí, 
tam je aj veľa rozličných nápadov, 
pohľadov na vec a veľa zmätku. 
Asi týždeň pred ukončením prác si 
zrazu vedúca projektu zobrala do-
volenku. Podela sa nevedno kam, 
mobil mala vypnutý, na e-maily 
neodpovedala. V kancelárii nastal 
zmätok, každý bol nervózny, at-
mosféra sa dala krájať nožom. Nič 
iné však nezostávalo, iba trpezlivo 
čakať. Dva dni pred uvedením pro-
jektu sa konečne objavila. Zarazení 
a spravodlivo rozhorčení spolupra-
covníci ani nemali možnosť spustiť 
na ňu svoje hromženie, lebo hneď 
vo dverách ich odzbrojila. S úžas-
nou istotou a neskutočným poko-
jom jednoducho len vyhlásila: „Ide-
me na to, Pán Boh nás povedie...“ 
Iba najbližšia osoba vedela o jej ži-
votnom poslaní a o tom, že sa práve 
vrátila z duchovného cvičenia. Všet-
ko dobre dopadlo. Na pár dní bola 
pre svojich kolegov bláznivá, ne-

Môže byť niečo krajšie?

OTVÁRAME ROK 
MILOSRDENSTVA

V minulom čísle Svitania sme v rub-
rike Zo života farnosti priniesli člá-
nok o rekonštrukcii a posvätení tro-
jice barokových sôch pri hasičskej 
zbrojnici: vľavo sv. Floriána, v strede 
Immaculaty a vpravo sv. Ján Nepo-
muckého. Uviedli sme, že plastiky 
pochádzajú pravdepodobne z konca 
18. alebo začiatku 19. storočia. Na 
článok sme dostali ohlas pozorného 
čitateľa, uvádzame ho v plnom znení:
Dovolím si doplniť malú informáciu 
ohľadom datovania. Martin Hoferka 
v knihe Šaštínsky (vice) archidiako-
nát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 
103, uvádza správu z vizitácie farnos-
ti v roku 1761:
„V susednom Závode mali v jednej 
drevenej ohrádke sústredené všetky 
sochy z obce. Išlo o kamenné sochy 
Nepoškvrneného počatia Panny Má-
rie, sv. Jána Nepomuckého a sv. Flo-
riána, ktoré okolo roku 1748 nechali 
urobiť niekoľkí miestni dobrodinci. 
Nemali však povinnosť ich udržiavať 
a preto do budúcnosti sa malo ta-
kýmto situáciám predchádzať.“
V poznámke č. 499 spomína, že dote-
rajšia literatúra (Zajíček, Vrablec) ich 
datovala na prelom 18. a 19. storočia. 
Pátrovi Gabrielovi Kochovi CR ďaku-
jeme za spresnenie a tešíme sa na 
ďalšie čitateľské podnety a otázky.

Redakcia

AD: Tri sochy
pri hasičskej zbrojnici
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zodpovedná stará dievka. Potom už 
o nej rozprávali len v superlatívoch. 

... že nič nie je nemožné

Žijú medzi nami svoj zasvätený ži-
vot a my často o tom ani nevieme. 
Možno ich stretávate aj u vás v ško-
le či na pracovisku a ani netušíte, 
akí sú výnimoční. Keď s nimi príde 
človek do kontaktu, má pocit, že 
mu Pán Boh práve poslal na pomoc 
anjela a všetko bude v poriadku. 
S odvahou a rozhodne sa doká-
žu postaviť čelom k akémukoľvek 
problému a vy máte zrazu pocit, 
že nič nie je nemožné. Že všetko 
sa dá. Neohúria vás svojou garde-
róbou ani značkovou kozmetikou. 
Ba práve naopak – ich odev je svet-
ský, slušný a skromný. Nečakajte od 
nich svetácku rozšafnosť ani bujaré 
vystupovanie. Ich vystupovanie je 
ľudské, milé a prívetivé.

Pre hladné duše

Zasvätili svoj život službe Bohu, ale 
nežijú v kláštoroch. Zostávajú žiť 
vo svojich rodinách, pokračujú vo 
svojom pracovnom zaradení. Ticho 
a neúnavne šíria učenie evanjelia 
medzi pospolitým ľudom a zveľaďu-
jú tak Pánovu vinicu. Vraví sa o nich, 
že „žijú vo svete“. Sú naplno spoje-

ní s Bohom a naplno uprostred ľudí. 
Rozhodli sa celí oddať službe Bohu 
trošku voľnejšou formou, ale ich 
poslanie je vážne a zodpovedné. 
Také, aké ho poznáme u rehoľníkov 
či kňazov. Aj takto sa dá vykonávať 
duchovné povolanie. Povolanie, 
ktorému zasvätil pápež František 
celý tento rok. Povolanie, ktoré je 
možno potrebnejšie pre blaho ka-
ždého človeka ako pekár či stolár. 
Často máme sýte brucho, ale hlad-
nú dušu. A hladnú dušu možno za-
sýtiť iba Božou láskou a milosrden-
stvom. Začína sa nám Advent, čas 
radostného očakávania narodenia 
Božieho Syna. Najväčší čin Božie-
ho milosrdenstva k nám... Boh nás 
tak miloval, že nám dal Svojho 
Syna...  8. decembra sa nám začína 
Svätý rok milosrdenstva. Nemôže 
byť nič krajšie.
              Anička
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V nedeľu 8. novembra sa v Kultúrnom 
dome Závod uskutočnilo premie-    
tanie druhej série príbehov o Kájovi 
s názvom Mauí chuapec z Radošo-
vec 2. Hlavné detské postavy – Káju 
a Zdeničku – stvárnili Ondrej Chrenka 
a Barbora Kudláčová. 
Dospelí i detskí diváci, ktorí zaplnili 
asi polovicu hľadiska, sa v duchu pre-
niesli do doby pred vyše sto rokmi, 
keď bol život oveľa pomalší, pomery 

Nájde sa v ňom každý 
z nás

PREHOVORIL K NÁM

Hlavné detské postavy – Káju a Zdeničku – stvárnili Ondrej Chrenka a Barbora Kudláčová. 

skromnejšie, nároky detí menšie, za 
to však bolo viac úprimnej radosti 
z malých vecí. Kájova jednoduchosť 
a priamosť si podmania snáď každé-
ho. V jeho dobrých úmysloch a neši-
kovnosti sa môže vidieť každý z nás, 
zároveň nám však autori pomáhajú 
nevnímať sa príliš vážne – celé dielo 
je totiž prešpikované jemným humo-
rom. Záhoráčtina, v ktorej je seriál 
nakrútený, mu dodáva na autentic-
kosti. Pre Závodčanov sa dostavili aj 
chvíle hrdosti, keď sa na plátne ob-
javili zábery kostola na cintoríne 
a kostola na Húškoch. 
A aby ste nezabudli, kde je Vaše miesto, 
Kájo vás rád privíta priamo u vás doma. 
  

  
  Jarka • Foto: archív
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Všetkých srdečne pozdravujem a 
prajem pokojný Advent a požehnané 
prežitie vianočných sviatkov. Ja som 
už jedny Vianoce tento rok oslávil. 
Bolo to po mojom príchode do Bosco 
Boys v Nairobi, strediska pre chlap-
cov z ulice. Prežil som tam päť dní a 
to ten posledný bol taký - vianočný.

Som späť, v Keni pri svojich deťoch

LISTY OD TOMÁŠA

Takto sa pripravujú čapaty v Naivash.

Lízanka na Vianoce

Vianočný preto, lebo sa deťom prá-
ve skončil školský rok a Bosco boys 
odchádzali na prázdniny domov. 
Naspäť sa vracajú až 5. januára 
budúceho roku. Pripravili sme si 
„akoby“ štedrovečernú večeru. Ako 
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menu bola sirupová voda, 6 kurčat 
pre 50 ľudí, ryža a „čapaty“. Inak tu 
bežne mávajú na večeru „ugali“. Po 
večeri  sme oslávili aj „Nový rok“ s 
prskavkami, to však nebol dobrý 
nápad, lebo chlapci sa s nimi zača-
li naháňať a hádzať po sebe. Veľká 
väčšina z nich mala v ruke prskavku 
po prvýkrát v živote. Netušili, načo 
tá palička slúži, kým sme im ich ne-
zapálili. Ako darček dostali lízanku 
a každému som kúpil  kenský nára-
mok.

Ako z hororu

Navštívil som tu aj jedného slo-
venského kňaza, ktorému prišli 
pomôcť dvaja dobrovoľníci zo Slo-
venska. Pracujú a snažia sa pomôcť 
tým najchudobnejším z chudob-
ných. To, čo som tam videl, ma až 
zarazilo. Ale doslova. Nevedel som, 
či mám plakať alebo čo. Ide o   časť 
mesta Nairobi, zvanú Pangani. Moh-
li by tam natáčať horory. Nachádza 
sa tam stredisko misionárok matky 

Tomáš s deťmi pri Thomsonovom vodopáde.
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Terezy. Videl som plnú halu tých 
najväčších chudákov. Deti ulice, 
matky s maličkými deťmi i dospelí. 
Videl som v ich očiach neistotu, keď 
zbadali cudzieho človeka. Neskôr 
sa začali osmeľovať, podávali mi 
ruky, hovorili svoje mená a ďako-
vali mi, že som medzi nich prišiel. 
V hale dostali nejaké jedlo a potom 
sa vrátili späť  na ulicu. Zostali len 
tí mladší, lebo u nich je ešte šanca, 
že sa môžu zmeniť. Drvivá väčši-
na z nich je závislá od kadejakých 
drog a hlavne od lepidla. Postup-
ne im odumierajú nervové bunky 
a 25-roční ľudia sú na mentálnej 
úrovni našich škôlkarov. 

„Vianočné posedenie“ v novembri s Bosco Boys, chlapcami ulice v Nairobi

Do školy helikoptérou

V Nairobi žije na ulici asi 30 tisíc detí. 
Aj tam však majú smotánku žijúcu v 
luxusných prepychových palácoch, 
ktorá predstiera, že nič nevidí ani 
nepočuje. Lebo nechce vidieť ani 
počuť. Luxusné štvrte hovoria o ich 
zhýralom živote v prepychu. Majú 
dokonca školu, do ktorej sa deti do-
pravujú helikoptérou. Takéto štvrte 
sú oplotené 6-metrovým elektrickým 
plotom. Nevieme, pred čím sa skrý-
vajú a čoho sa tak veľmi boja.
Po takmer týždni v Nairobi som sa 
presunul na moje staronové miesto 
Naivsha - Centrum svätej Terézie. 
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Je to stredisko pre sexuálne zneu-
žívané a fyzicky týrané  deti. Tu na 
mňa už čakalo 48 detí – hneď začali 
spievať a gratulovať mi k narode-
ninám. Ak mi vypadla nejaká slza, 
akože vypadla, tak to bola slza ra-
dosti z poznania, že tu môžem zase 
byť s nimi.

Z totálneho dna

Na budúci týždeň idem do Kisumu, 
kde sa budem snažiť s Božou po-
mocou pomáhať deťom ulice. Jed-
lom, oblečením, peniazmi na ško-
lu, liekmi, cestovným alebo iným 
spôsobom im pomáhať odraziť sa z 
totálneho dna. Mnohé z týchto detí 
nemajú nikoho na svete. Ďalšie aj 
majú rodičov alebo príbuzných, tí 
ich však nechcú. Mnohé deti boli  
nechcené ešte skôr, než sa stihli 
narodiť. Ten pocit „nechcenosti“ 
v nich prevláda po celý život.  Pre-
to mnohé z nich vidia rýchlu cestu 
k zabudnutiu v lepidle. Myslia si, 
že im to pomôže. Pomôže, ale len 
chvíľu. Lepidlo je však zlá cesta, 
ktorú si vybrali, aj keď je jednodu-
chšia. Treba im ukázať aj inú cestu 
ako sa dá žiť, hoci je to podstatne 
ťažšie.
Týmto by som sa chcel aj všetkým 
srdečne poďakovať za vašu štedrú 
finančnú ako aj duchovnú podporu. 
ĎAKUJEM.
                            Tomáš • Foto: archív T. R.

Čochvíľa sa rozhoria sviece na ad-
ventných vencoch - na veľkom v 
kostole i na menších v našich do-
mácnostiach. Štyri sviečky predsta-
vujú štyri týždne adventu. Svetlo 
symbolizuje Krista, svetlo sveta. Okr-
úhly tvar venca, ktorý nemá začia-
tok ani koniec, symbolizuje večnosť 
Boha, nesmrteľnosť duše a večný 
život nájdený v Kristovi. Šišky, orieš-
ky alebo semienka zdobiace veniec 
sú symbolom života a vzkriesenia. 
Adventný veniec vyjadruje nesmrteľ-
nosť našej duše a nový, večný život 
nájdený v Kristovi.

                - red -
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Prišla na svet 25. Augusta 1905 ako 
tretia z desiatich detí v chudobnej 
a nábožnej roľníckej rodine v obci 
Glogowiec v Poľsku. Pri krste dosta-
la meno Helena. Už v detstve si za-
milovala modlitbu, bola pracovitá, 
poslušná a citlivá na ľudské potre-
by. Do školy chodila necelé tri roky. 
Ako šestnásťročná opustila rodný 
dom, aby si zarobila na živobytie 
a pomohla rodičom. Hlas povola-
nia pociťovala vo svojej duši už od 
siedmeho roka, ale rodičia nesúhla-

Svätá 
Faustína Kowalská

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH
sili s jej vstupom do kláštora. V tejto 
situácii sa Helenka snažila prehlušiť 
v sebe Božie volanie, ale vízia trpia-
ceho Krista a slová výčitky: ,,Doke-
dy ťa budem ešte trpieť a dokedy 
ma budeš zavádzať?“ ju viedli k 
tomu, že sa pokúšala nájsť miesto v 
kláštore. 

1. augusta 1925 prekročila prah 
klauzúry v kláštore kongregácie se-
stier Matky Božieho Milosrdenstva 
vo Varšave. Po niekoľkých týždňoch 
však prežívala veľké pokušenie 
prejsť do inej kongregácie, v kto-
rej by bolo viac času na modlitbu. 
Vtedy jej Pán Ježiš ukázal svoju do-
ráňanú a umučenú tvár a povedal: 
,,Ty mi spôsobíš takúto bolesť, ak 
vystúpiš z tejto rehole. Tu som ťa 
povolal a nie niekde inde, tu som 
pripravil pre teba veľa milostí.“ 

V kongregácií dostala meno Mária 
Faustína. Noviciát si vykonala v Kra-
kove a tam zložila prvé a po piatich 
rokoch večné rehoľné sľuby. Pra-
covala v niekoľkých rehoľných do-
moch kongregácie, najdlhšie v Kra-
kove, Plocku a Vilniuse, kde si plnila 
povinnosti kuchárky, záhradníčky 
a vrátničky. Navonok nič nepre-
zrádzalo jej neobyčajne bohatý my-
stický život. Horlivo si plnila svoje 
povinnosti, verne zachovávala všet-
ky rehoľné predpisy, bola sústre-
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dená, vedela mlčať a pritom bola 
prirodzená, plná pokojnej radosti 
a žičlivej, nezištnej lásky k blížnym. 

Denníček sv. Faustíny
Hĺbku duchovného života svätej 
Faustíny odkrýva jej Denníček. Pán 
ju obdaroval veľkými milosťami: 
darom kontemplácie, hlbokého 
poznania tajomstva Božieho milo-
srdenstva, víziami, zjaveniami, ne-
viditeľnými stigmami, darom pro-
roctva a čítania v ľudských dušiach 
i zriedkavým darom mystického 
sobáša. Takto bohato obdarova-
ná písala: ,,Ani milosti, ani zjave-
nia, ani vytrženia, ani žiadne dary, 
ktorými bola duša obdarovaná ju 
neurobia dokonalou, ale vnútorne 
zjednotenie duše s Bohom... Moja 
svätosť a dokonalosť spočíva v úz-
kom zjednotení mojej vôle s Božou 
vôľou.“  

Zachraňovala duše
Prísny spôsob života a vyčerpáva-
júce pôsty, ktoré si ukladala ešte 
pre vstúpením do kongregácie, tak 
oslabili jej telo, že už v postuláte 
bolo potrebné poslať ju na prelie-
čenie. Po prvom roku noviciátu 
zakúsila neobyčajne bolestné utr-
penie, súvisiace s uskutočnením 
poslania, ktoré dostala od Krista. 
Sestra Faustína obetovala svoj ži-
vot za hriešnikov a z tohto dôvodu 

prežívala aj rôzne utrpenia, aby skr-
ze ne zachraňovala ich duše. V po-
sledných rokoch života narastalo jej 
vnútorné utrpenie, tzv. noc ducha, 
aj telesné bolesti. Postupujúca tu-
berkulóza napadla pľúca i tráviaci 
trakt. Fyzicky celkom vyčerpaná, 
ale duchovne plne zrelá a zjedno-
tená s Bohom, zomrela v povesti 
svätosti 5. októbra 1938. Mala sot-
va 33 rokov. Jej telo bolo uložené 
v hrobke na kláštornom cintoríne 
v Krakove - Lagiewnikách a počas 
informačného procesu v roku 1966 
bolo prenesené do kaplnky. Za 
svätú ju vyhlásil sv. Ján Pavol II. 30. 
apríla 2000.

Pripravil: Pavol • Zdroj: internet
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Sedia majitelia Penty a J&T na bre-
hu Štrbského plesa a chytajú ryby.
Jeden z nich chytí zlatú rybku, 
chvíľku na ňu pozerá a hovorí:
No čo by si chcela, ty chudera?

Ivko vidí prvý raz páva a kričí:
Mama, aha! Rozkvitnutá sliepka!

Lord hovorí sluhovi:
- James, dnes mám chuť pracovať. 
Vajíčko si ošúpem sám.

Na morskú pláž vylezie z vody potá-
pač a nesie v náručí obrovskú perlu.
- Kde ste to vzali? divia sa ľudia na 
pláži.
- Tam dole na dne je ich plno, vy-
svetľuje šťastný potápač.
Ľudia sa hneď nahrnú do obchodu s 
potápačskými potrebami a vykúpia 
všetky skafandre a kyslíkové bomby.
- Teda, pán vedúci, to bola zase 
dnes tržba, však? - hovorí preda-
vačka.
- Áno to bola, - prikývne vedúci, -  
ostatne, ako vždy keď sa brat prejde 
v skafandri po pláži s tou sklenenou 
guľou.

Existujú tri typy ľudí:
Ľudia, čo vedia počítať a ľudia, čo 
nevedia.

Keď kľačím pred Tebou
Keď kľačím pred Tebou, v srdci svo-
jom radosť mám. 
Ó, Mária, pani naša, svieť mi na ces-
te v tmách.

Ref.: Ave Maria, gratia plena. Domi-
nus tecum, benedicta tu.

Pani naša dobrá, ty vieš ako ťaží žiaľ, 
horké slzy, ľudský nevďak, svieť mi 
na ceste v tmách.

Kvapka
Zo všetkého, čo máme, odteraz 
nám nepatrí nič  
prinášame plody Zeme, ktoré Ty 
rozmnožíš.  
Tu sú naše ruky, použi ich pre svoj 
plán,  
aby si svetu vždy dával chlieb, ktorý 
darúvaš nám.  
 
Len kvapku malú si vložil do mojich 
rúk,  
len kvapku malú si teraz pýtaš späť á...  
Táto kvapka v tvojich rukách sa na 
hojný dážď zmení,
čo celú zem zúrodní.

ZASMEJME SA S CHVÁLOU NA PERÁCH
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FARSKÁ MATRIKA

Sviatosť krstu prijali
Ema Eliášová   * 07.07.2015  krst: 26.09.
Hugo Horváth   * 14.07.2015   26.09.
Eliška Palkovičová  * 23.08.2015   26.09.
Sofia Vašková   * 01.06.2009   26.09.
Valéria Vašková   * 11.08.2012   26.09.
Zora Kozárková   * 10.08.2015   11.10.
Sebastián Štetina  * 20.07.2015   18.10.

Manželstvo uzavreli
Stanislav Saloň  a  Ľubica Diviaková   26.09. 
Jozef Valent  a  Radka Vinceková   10.10. 
Mário Bartoň  a  Lenka Zemánková        (Húšky) 15.10.  
Radoslav Marušinec a  Monika Studeničová   24.10. 

Do večnosti sme vyprevadili
Anna Zelenková, rod. Birešová  † 15.09.  pohreb: 19.09. 
Ján Baláž    † 16.09.     21.09.
Terézia Majzúnová, rod. Eglová  † 22.09.     24.09.
Michal Milan Drahoš   † 23.09.     26.09. 
Jozef Gajda    † 19.10.     22.10.

Sviatosť birmovania 25. októbra prijali
Priezvisko a meno     Birmovné meno

Baláž František  Anton
Dian Patrik  Pavol
Eglová Michaela Mária
Figurová Petra          Katarína Sienská
Hajdin Dávid  Michal
Chvátalová Jarmila Klára
Kičin Timotej  František
Kochová Kristína Terézia
Knotková Michaela Izabela

Priezvisko a meno     Birmovné meno

Krajčír Matúš  Lukáš
Lenghartová Hana Terézia
Lisická Viktória  Oľga
Meszárošová Zuzana Mária
Móriková Mária  Sabina
Ničová Veronika Veronika
Pavelka Matúš  Jozef
Uhrincová Renáta Anna
Vrablecová Kristína Jana
Žáková Kristína  Anna
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Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Najsvätejšej Trojice v Malackách

Novéna k�Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie
na začiatku Svätého Roku milosrdenstva a príprava na veľké Fatimské jubileum zjavenia 2017

Téma novény: BOLESTNÝ RUŽENEC

29.11. – 7.12.2015, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách

Nedeľa 29.11.
16.00 Adventný koncert, organizuje mesto; požehnanie mestského adventného venca a zapálenie 
prvej sviečky na adventnom venci spolu s primátorom mesta
17.45 Bolestný ruženec
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, celebruje J. E. Mons. František Rábek diecézny biskup 
Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
Téma: Bolesť a utrpenie v živote kresťana premenené na obetu

Pondelok 30.11.
17.45 Bolestný ruženec (farnosť Plavecký Štvrtok)
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, celebruje ThLic. Rudolf Uher, SJ, provinciál Jezuitov
Téma: Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum

Utorok 1.12.
17.45 Bolestný ruženec (farnosť Kuchyňa)
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, celebruje ThDr, Ing, Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK
Téma: Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu

Streda 2.12.
17.45 Bolestný ruženec (farnosť Láb)
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, celebruje doc.ThLIC. Miloš Lichner SJ, D.Th., dekan TF TU
Téma: Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť

Štvrtok 3.12.
17.45 Bolestný ruženec (farnosť Gajary)
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, celebruje Mons. ThLic. Marán Gavenda, PhD, pápežský prelát
Téma: Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil

Piatok 4.12.
  8.00 - 17.45 Adorácia v kaplnke Božieho milosrdenstva
  8.00 Sv. omša – cirkevná škola
12.00 Sv. omša – cirkevná škola
15.00 Ruženec Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou Oltárnou v kaplnke Božieho milosrdenstva
17.45 Bolestný ruženec (Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky)
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, celebruje Mgr. Milan Bubák, SVD
Téma: Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný

Sobota 5.12.
12.00 Pobožnosť krížovej cesty
17.45 Bolestný ruženec (farnosť Lozorno)
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, 
           celebruje ThLic., Ing. Peter Mášik
Téma: Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
22.00 Mládežnícka sv. omša, 
           celebruje Vdp. Ján Sitár, kaplán v Bratislave, farnosti Blumentál
23.00 Celonočná adorácia (6.45 ukončenie adorácie a požehnanie)

Nedeľa 6.12.
17.45 Bolestný ruženec (farnosť Malé Leváre)
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, 
           celebruje Mons. Ján Formánek, pápežský prelát
Téma: Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž

Pondelok 7.12.
17.45 Bolestný ruženec (farnosť Malacky)
18.30 Pobožnosť novény a sv. omša, 
          celebruje J. E. Mons. Jozef Haľko, 
          pomocný biskup, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy
Téma: Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný

Zasvätenie farnosti a mesta Malacky a celého Malackého dekanátu 
Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie


