
 

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie – Petržalka 

Prípravná novéna na návštevu relikvií sv. Terézie z Lisieux 10. januára 2016 

1.1. 2016 

piatok 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému:  Bieda a milosrdenstvo (Terezkin akt obetovania 
sa Milosrdnej láske) 
Celebrant a prednášajúci:  o. Peter MÁŠIK 

2.1. 2016 

sobota 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému:  Svätý rok milosrdenstva vo svetle Terézie z  
Lisieux 
Celebrant a prednášajúci:  o. Juraj VITTEK 

3.1. 2016 

nedeľa 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému: Vzťah sv. Terezky ku kňazom 
Celebrant a prednášajúci: Mons. Jozef HAĽKO 

4.1. 2016 

pondelok 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému: S. Terezka: učiteľka jednoduchosti v duchovnom 
živote 
Celebrant a prednášajúci: o. Ivan BARUS 

5.1. 2016 

utorok 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému:  Terezkin životný dialóg s Kristom  
Celebrant a prednášajúci: o. Martin ŠAFÁRIK 

6.1. 2016 

streda 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému: Sv. Terézia z Lisieux: misie ako obeta lásky 
Celebrant a prednášajúci: o. Jakub RAJČÁNI, SVD 

7.1. 2016 

štvrtok 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému:  Modlitba a dôvera (karmelitánska spiritualita 
sv. Terezky) 
Celebrant a prednášajúci: o. Dušan HRICKA, OCD 

8.1. 2016 

piatok 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému:  Sv. Terezka -  duchovná dcéra sv. Terézie z Avily 
a sv. Jána z Kríža  
Celebrant a prednášajúci: o. Michal Mária KUKUČA, OSB 

9.1. 2016 

sobota 

18.00: modlitba novény                  18.30: sv. omša s homíliou  
19.30: prednáška na tému: Učiť sa žiť v perspektíve večnosti 

(eschatologická dimenzia Terezkinho posolstva a života) 

Prednášajúca: sestra Veronika BARÁTOVÁ, komunita blahoslavenstiev 

 



 

Návšteva relikvií vo farnosti 

9.1.2016 SOBOTA  

18.30  Svätá omša – zakončenie prípravnej novény 

19.30 – 20.30 19.30: prednáška na tému: Učiť sa žiť v perspektíve večnosti 

(eschatologická dimenzia Terezkinho posolstva a života) 

Prednášajúca: sestra Veronika BARÁTOVÁ, komunita blahoslavenstiev 

20.30 -  22.00 Pásmo s modlitbami, piesňami a moderovanou Adoráciou. 

22.30 Vystavenie Najsvätejšej sviatosti k verejnej poklone. Tichá adorácia. 

10.1.2016 NEDEĽA 

00.00 – 6.30 Poklona Najsvätejšej sviatosti s modlitbami jednotlivých skupín veriacich 

v očakávaní príchodu relikvií. 

Príchod a privítanie relikvií sv.Terezky v nočných hodinách, posvätenie 

lupeňov piesne, adorácia v tichu, modlitby a osobné uctenie si relikvii. 

7.00 – 8.00 Svätá omša 

8.00 – 9.00 Uctenie relikvii svätej Terezky , spevy, modlitby. 

9.30 – 11.00 Svätá omša (hlavná, priamy prenos v STV) 

11.00 – 12.00  Možnosť uctenia si relikvii. 

12.00 -13.00  

13.30 

Svätá omša , rozlúčka 

Odchod relikvií 

 


