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Bratislava - Petržalka 
10. 1. Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie 
0,00-6,30 Poklona Najsvätejšej sviatosti 
s modlitbami jednotlivých skupín veriacich pri 
Relikviári. 
Príchod a privítanie relikvií sv. Terezky, 
posvätenie lupeňov piesne, adorácia v tichu, 
modlitby a osobné uctenie si relikvii. 
7,00 – sv. omša 
8,00-9,30 – uctievanie relikvií, spevy, modlitby 
9,30 – sv. omša, priamy prenos STV, hl. 
celebrant J. Ex. Mons. Stanislav Zvolenský, 
arcibiskup-metropolita 
11,00-12,00 – uctievanie relikvií, spevy, 
modlitby 
12,00 – 13,00 – sv. omša, celebruje J. Ex. Mons. 
Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej 
arcidiecézy 
13,30 – rozlúčka a prevoz relikvií do katedrály 

 
10.1. Dóm sv. Martina 
13,45 – príchod relikvií, privítanie 
14,00-15,00 – Možnosť uctenia si relikvií, 
14,30 – operný spev „Ave Mária“ M. Zajíčková 
15,00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu 
15,15-16,15 – ChorusSalvatoris a OCDS – 
uctenie si relikvií pásmom piesní a básni sv. 
Terézie 
17,00 – svätá omša 
18,00 – rozlúčka a odchod relikvií 
 
Močenok 
10. - 11. 1. Biskupský kaštieľ - Komunita 
Kráľovnej pokoja 
19,00 – príchod relikvií 
19,00 – prednáška o živote a spiritualite sv. 
Terézie 
20,00 – vyloženie Oltárnej sviatosti 
do 24,00 – adorácia s možnosťou osobného 
uctenia relikvií 
od 6,00 – sprístupnenie verejnosti k úcte relikvií 
7,30 – sv. omša, hlavný celebrant Mons. Peter 
Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy 
8,30 – odchod relikvií 
 
Nitra– Dolné mesto 
11. 1. Farský kostol Navštívenia Panny Márie 
9,00 – príchod relikvií, Slávnostné privítanie 
9,30 – Príhovor na tému: Život a spiritualita sv. 
Terézie z Lisieux 

10,10 – Slovno-hudobný radostný ruženec so sv. 
Teréziou z Lisieux 
11,00 – Slávnostná sv. omša, hl. celebrant J. Ex. 
Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny 
biskup 
od 12,00 – tichá adorácia 
13,15 – odchod relikvií 
Relikvie si je možné uctiť počas celého 

programu! 
 
Nitra - Klokočina 
11. 1. Farský kostol sv.Gorazda, Klokočina 
13,30 – príchod relikvií 
15,00 – Korunka Božieho milosrdenstva 
16,30 – rozjímavý ruženec 
18,00 – sv. omša 
19,30 – odchod relikvií 
13,30-19,00 – Možnosť pristúpiť k sv. spovedi 
 
Nitra – Zobor 
11. - 12. 1. Kongregácia služobníc Ducha 
Svätého ustavičnej poklony 
20,00 – príchod relikvií, sv. omša 
do 24,00 – duchovný program so sestrami z 
Rodiny Panny Márie 
0,00 – sv. omša 
do rána – tichá adorácia 
6,45 – sv. omša 
8,00 – rozlúčka s relikviami a ich odchod 

 
Staré Hory 
12. 1. Bazilika Návštevy Panny Márie 
10,00 – príchod relikvií, privítanie, ruženec 
10,30 – sv. omša 
12,00 – rozlúčka s relikviami, požehnanie ruží, 
odchod relikvií 

 
Banská Bystrica 
12. 1.Katedrála sv. Františka Xaverského 
12,30 – príchod relikvií, privítanie Mons. Ján 
Krajčík, dekan-farár 
14,00 – Spoznajme sv. Terezku (P. Dušan Hricko, 
OCD) 
15,00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu 
s myšlienkami sv. Terezky (KGŠM) 
16,00 – Uctime si sv. Terezku (UPC Š. Moysesa) 
18,00 – sv. omša, hl. celebrant J. Ex. Mons. 
Marián Chovanec, banskobystrický diecézny 
biskup, priamy prenos Lumen 
19,00 – rozlúčka a odchod relikvií 
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Detva 
12. - 13. 1. Kláštor - Bosé karmelitánky 
20,00 – príchod relikvií 
20,00 – sv. omša, pri ktorej sestry z 3. rádu 
OCDS zložia večné sľuby 
do 23,30 – vystavené relikvie k verejnej úcte 
7,00 – sv. omša 
8,45 – odchod relikvií 
 
Detva 
13.1. Farský kostol svätého Františka z Assisi 
9,00 – príchod relikvií 
9,30 – modlitba sv. ruženca 
10,00 – sv. omša, hlavný celebrant Mons. 
Branislav Koppal, gen. vikár 
do 12,00 – individuálne uctievanie relikvií 
12,00 – odchod relikvií 
 
Lučenec 
13. 1. Farský kostol Navštívenia Panny Márie 
13,00 – príchod relikvií v procesii do kostola 
spievané litánie k sv. Terézii 
životopis svätej, čítanie svedectiev (pomoc sv. 
Terézie v životoch ľudí) 
katechéza o význame úcty relikvií svätých 
14,00 – 15,45 –  Eucharistická adorácia s 
podnetmi na reflexiu – modlitby sv. Terézie a 
výber z jej diela 
16,00 – modlitba posvätného ruženca 
17,00 – votívna sv. omša ku cti sv. Terézie – SK 
18,00 – votívna sv. omša ku cti sv. Terézie – HU 
litánie k sv. Terézii v maďarskom jazyku 
19,30 – rozlúčka s relikviami a ich odchod 
 
Stará Halič 
13. - 14. 1. Rodina Panny Márie, Farský kostol sv. 
Juraja 
19.00 – Ruženec s meditáciami sv. Terézie z 
Lisieux pred vystavenou Sviatosťou oltárnou 
19.50 hod. Eucharistické požehnanie 
20,00 – príchod relikvií, privítanie relikvií na 
parkovisku pred kostolom 
Svätá omša 
do 22,30 – priestor na osobné uctievanie relikvií 
pre veriacich 
6,00 – radostný ruženec pred vystavenou 
Sviatosťou oltárnou Eucharistické požehnanie 
7,00 – Svätá omša 
8,00 – rozlúčka s relikviami, odchod relikvií 

 

Rožňava 
14. 1. Katedrála Nanebovzatia Panny Márie 
9,30 – príchod relikvií 
10,00 – vyloženie Najsv. oltárnej sviatosti, 
celodenná adorácia do 17,30 hod. 
11,00- 12,00 –  modlitba posv. ruženca a 
pobožnosť v maďarskom jazyku 
tichá adorácia, priestor pre osobné stretnutie a 
modlitby 
15,00- 15,30 – Korunka Božieho milosrdenstva 
16,30-17,30 –  večeradlo v slovenskom jazyku 
17,30 – ukončenie adorácie 
18,00 –  sv. omša – celebruje J. Ex. Mons. 
Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup 
19,00 – odchod relikvií 
 
Košice 
14. - 15. 1. Kláštor - Bosé karmelitánky 
20,00 – príchod relikvií a sv. omša 
cca 21,30 (po sv. omši) – hudobno-literárne 
 pásmo o spiritualite sv. Terezky 
do 24,00 – sprístupnenie relikvií k verejnej úcte, 
podľa potreby dlhšie 
6,00 – odchod relikvií 

 
       Gelnica 

15. 1. Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 
7,00 – príchod relikvií 

pásmo o sv. Terezke 
7,30 – sv. omša 
možnosť osobného uctenia relikvií 
9,00 – odchod relikvií 
 
Košice 
15. 1. Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho 
10,00 – príchod relikvií 
12,00 – sv. omša, hl. celebrant J. Ex. Mons. 
Bernard Bober, košický arcibiskup-
metropolita 
15,45 – modlitba sv. ruženca 
16,15 – deviatnik 
16,30 – sv. omša 
17,30 – eucharistická adorácia 
19,30 – odchod relikvií 
 
Košice karmelitáni - Lorinčík 
15.-16.1., Bratia bosí karmelitáni 
20,00 – príchod relikvií a privítanie v kaplnke 
20,30 – sv. omša s požehnaním lupienkov ruží, 
priamy prenos TV Lux 
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22,00 – Modlitba posvätného ruženca 
22,45 – animované pásmo spevu s modlitby s 
myšlienkami o sv. Terézii, priamy prenos TV Lux 
24,00 – sv. omša 

svedectvá 
02,00 – Liturgia hodín – Posvätné čítanie 
03,00 – Korunka Božieho milosrdenstva 

Úkon obetovania sa Milosrdnej Láske 
04,00 – Modlitba posvätného ruženca 
06,00 – Ranné chvály 
06,30 – Sv. omša a rozlúčenie sa s relikviami sv. 
Terézie 
07,30 – odchod relikvií 
 
Michalovce 
16. 1. Kongregácia Dcér Božskej Lásky, Kláštor 
sv. Terézie z Lisieux 
9,00 – príchod relikvií do kláštora 
10,00 –  Prenesenie relikvií v procesii do Kostola 
Narodenia Panny Márie k verejnej úcte 
11,00 –  Svätá omša 
12,00 – odchod relikvií 
 
Vranov nad Topľou 
16. 1. Bazilika minor Narodenia Panny Márie, 
Pavlíni 
13,00 – príchod relikvií, Liturgia privítania, 
Litánie 
14,00 – Prezentácia zo života svätice s 
meditačnou hudbou 
14,30 – čas pre rodiny, zbor BambinoLuci 
15,00 – Tichá adorácia, individuálne uctievanie 
relikvie 
17,00 – Vešpery zo sviatku sv. Terézie z Lisieux 
18,00 – Modlitba sv. ruženca 
18,30 – sv. omša 
19,30 – odchod relikvií 
Vranov redemptoristky 
16. - 17. 1. Sestry redemptoristky 
20,00 – príchod relikvií 
20,15 – Moleben k sv. Terezke 

Utiereň + 1. čas 
22,00 – 7,30 – Bdenie pri relikviách (aj pre 
verejnosť) 
7,30 – 3. čas 
8,00 – odchod relikvií 

 
 
 
 

Prešov  
17. 1. Gréckokatolícka katedrála sv. Jána 
Krstiteľa 
9,00 – príchod relikvií 
10,00 – archijerejská sv. liturgia, celebruje J. Ex. 
Mons.  Milan Lach, SJ, pomocný prešovský 
biskup, priamy prenos TV Lux 
11,45 – individuálne uctievanie relikvií 
12,45 – rozlúčka, modlitba 
13,00 – odchod relikvií 
 
Prešov Sekčov 
17. 1. Farský kostol Krista Kráľa 
13,30 – príchod a privítanie relikvií 
13,45 – Životopisný pohľad na sv. Teréziu 
z Lisieux 
14,15 – Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie 
z Lisieux (Hudobno – duchovné pásmo) 
15,00 – Adorácia Eucharistie, spojená 
s Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu 
15,30 – sv. omša  
17,00 – Slávnostný ruženec a litánie k Sv. Terézií. 
17,45 – odchod relikvií 

 
Kežmarok kláštor 
17. - 18.1. Sestry redemptoristky 
20,00 – príchod relikvií 
Liturgia slova, možnosť osobného uctenia relikvií 
Duchovné pásmo – spiritualita sv. Terezky 
21,30 –  slávnostný sv. ruženec obetovaný za 
rodiny a mládež 
možnosť osobného uctenia relikvií 
22,30  –  Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti 
23,00 – radostný sv. ruženec obetovaný za 
kňazov, za všetky Bohu zasvätené osoby a za 
nové duchovné povolania 
01,00 – ruženec svetla obetovaný za obrátenie 
všetkých, ktorí sú ďaleko od Boha, o dar živej 
viery 
03,00 – Hodina milosrdenstva, Modlitba k 
Božiemu milosrdenstvu 
04,00 – bolestný sv. ruženec obetovaný za pokoj 
vo svete a v každom ľudskom srdci 
07,00 – sv. omša s rannými chválami obetovaná 
za všetky prosby prednášané na príhovor sv. 
Terézie 
08,30 – obrad rozlúčky 
08,45 – odchod relikvií 
Kostol bude počas celej noci otvorený. 
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Kežmarok Bazilika 
18. 1. Bazilika minor Sv. Kríža 
9,00 – príchod relikvií, slávnostné privítanie 
9,10 – Svätá omša, po jej skončení adorácia 
Najsvätejšej oltárnej sviatosti 
10,30 – Litánie k sv. Terézii 
11,00 – Hudobno-meditačné pásmo o sv. Terézii 
(počas neho je možné osobne si uctiť relikvie) 
12,00 – odchod relikvií 
 
Poprad 
18. 1. Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie 
13,00 – príchod relikvií 
13,15 –  Modlitby k sv. Terezke 
14,00 – Katechéza o uctievaní relikvii 
15,00 – Hodina milosrdenstva 
15,45 – Svätá omša 
16,45 – Možnosť osobnej úcty 
17,30 – odchod relikvií 
 
Vyšné Hágy 
18. 1. Nemocnica 
18,00 – príchod relikvií, privítanie 
18,10 –  čítanie z myšlienok sv. Terézie z Lisieux 
18,20 – priestor na individuálnu modlitbu a 
uctenie relikvií 
18,45 – spoločná modlitba za jednotu kresťanov 
a pacientov ústavu 
19,00 – odchod relikvií 

 
Liptovský Mikuláš/Okoličné 
18. - 19. 1. Komunita blahoslavenstiev 
19,30 –  očakávanie príchodu relikvií: krátke 
slovo a modlitby* 
20,00 – príchod relikvií, slávnostný sprievod do 
kostola sv. Petra z Alcantary 
svätá omša, možnosť uctenia relikvií 
Slávnostný prenos relikvií do kaplnky Komunity 
Blahoslavenstiev 
Celonočné bdenie s modlitbami chvál, vďaky 
a prosieb s možnosťou uctenia relikvií* 
7,30 – ranné chvály a rozlúčka s relikviami sv. 
Terezky 
8,30 – odchod relikvií 
súčasťou očakávania príchodu relikvií a ako aj 
celonočného bdenia bude – okrem modlitieb, 
slova a spevu, premietanie fotiek z putovania 
relikvií po svete a sprievodné slovo o posolstve 
Terézie. 

 

Ružomberok 
19. 1. Farský kostol sv. Ondreja 
9,00 – príchod relikvií, slávnostný sprievod, svätá 
omša 
10,30 – možnosť uctenia relikvií, program žiakov 
a študentov CZŠ, SZŠ a cirkevného gymnázia 
12,00   – požehnanie „ružových krov sv. Terézie“, 
a pamätných tabuliek, ktoré budú zasadené na 
pamiatku prítomností jej relikvií pri farskom 
kostole, kostole v Baničnom a pri kaplnke na 
Klačne 
12,30   – eucharistická poklona 
14,30   – čas na osobnú modlitbu a uctievanie 
relikvií 
16,00   – Svätá omša: hl. celebrant J. Ex. Mons. 
Štefan Sečka, spišský biskup 
17,30   – modlitby chvál, vďaky a prosieb 
s možnosťou uctenia relikvií 
18,30   – príhovor a slávnostná rozlúčka 
s relikviami sv. Terézie 
19,00   – slávnostný prenos relikvií cez Námestie 
A. Hlinku do kaplnky Komunity sestier Satmárok 
Počas celého dňa okrem času sv. omší bude vo 
farskom kostole možnosť pristúpiť ku svätej 
spovedi. 
 
Ružomberok satmárky 
19. - 20. 1. Milosrdné sestry sv. Vincenta 
19,30 – príchod relikvií, slávnostné privítanie, 
príhovor kňaza 
vyloženie Oltárnej sviatosti k adorácii, 
pobožnosť 
20,00 – 21,00 – Spoločenstvo rodín 
21,00-22,00 – Stredná zdravotnícka škola M. 
Schererovej 
22,00-23,00 – Milosrdné sestry sv. Kríža 
23,00-24,00 – CongregatioJesu 
0,00-1,00 – Gymnázium sv. Ondreja 
1,00-2,00 – OrdoVirginum 
2,00-3,00 – Školské sestry sv. Františka 
3,00-4,00 – Spoločenstvo mladých 
4,00-5,00 – ZŠ sv. Vincenta 
5,00-6,00 – Milosrdné sestry sv. Vincenta – 
satmárky 
6,00-7,00 – SJ novici, požehnanie, odloženie 
Sviatosti Oltárnej 
7,00-8,00 – Sv. omša, votívna spomienka k sv. 
Terézie od dieťaťa Ježiša 
8,00 – odchod relikvií 
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Trstená 
20.1. Farský kostol sv. Martina 
9,00 – príchod relikvií, Slávnostné privítanie 
11,00 – možnosť sv. spovede 
12,00 – sv. omša 
po jej skončení rozlúčka s relikviami a odchod 
relikvií 
 
Námestovo 
20.1. Farský kostol sv. Šimona a Júdu 
13,30 – príchod relikvií, privítanie, vystavenie k 
verejnej úcte 
15,00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu 
následne pásmo k sv. Terezke 
17,00 – modlitba sv. ruženca 
18,00 – sv. omša 
19,00 – odchod relikvií 
 
Krivá 
20. - 21. 1. Farský kostol sv. Jozefa 
20,00 – príchod relikvií, oboznámenie so 
životopisom sv. Terézie 
20,30 – sv. omša 
21,30 – uctievanie relikvií, reprodukovaná hudba 
22,00 – hudobné chvály, myšlienky sv. Terézie, 
úryvky zo života 
0,00-6,00 – adorácia Eucharistie, čítanie z 
myšlienok a života sv. Terézie, modlitby sv. 
ruženca 
6,30 – sv. omša 
7,30 – odchod relikvií 

 
Žilina 
21. 1. Katedrála 
9,00 – príchod relikvií 
09.15 – pobožnosť  k svätej Terézii 
09.30 – možnosť súkromného uctenia si relikvie 
11.00 – modlitba misijného posvätného ruženca 
11,45 – odchod relikvií 
 
Žilina Solinky 
21. 1. Farský kostol Dobrého Pastiera 
12,00 – príchod relikvií, slávnostné privítanie 
12,15 – pobožnosť k sv. Terézii z Lisieux 
12,30 – sv. omša ku cti sv. Terézii z Lisieux 
spojená s požehnaním ruží  
13,30 – modlitba sv. ruženca so zamysleniami 
z Denníka 
14,15 – možnosť individuálneho uctenia relikvií 
15,30 – slávnostná rozlúčka, odchod relikvií 

Žilina Vlčince 
21. 1. Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie 
15,45 – príchod relikvií, slávnostné privítanie 
16,00   – pobožnosť  k sv. Terézii z Lisieux 
16,45   – modlitba misijného posv. ruženca 
17,00   – možnosť sv. spovede 
17,30   – sv. omša ku cti sv. Terézie z Lisieux 
18,15   – možnosť individuálneho uctenia si 
relikvií 
19,30 – slávnostná rozlúčka a odchod relikvií 
 
Kysucké Nové Mesto 
21. - 22. 1. Farský kostol sv. Jakuba 
20,00 – príchod relikvií za zvuku zvonov 
20,10 – obrad privítania relikvií, zbor 
20,30 – Požehnanie miesta ružoveho záhonu a 
sochy 
20,45 – Prosby ku sv. Terezke spojené s 
kladením ružových lupeňov 
– Čítanie z diela sv.  Terezky 
21,00- 6,45 –  Celonočná adorácia pred 
vystavenou Sviatosťou oltárnou 
– doprovod zboru 
7,00 – Sv. omša, formulár o sv. Terezke 
8,00 – odchod relikvií 
 
Turzovka 
22. 1. Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 
9,00 – príchod relikvií, privítanie sv. Terézie pri 
bráne nádvoria kostola 
9,05 – sprievod do kostola – Relikviár nesú 
farníci za odprevádzania hasičov, malé deti 
s kvetinkami 
9,10 – V kostole organ a spevácky farský zbor 
9,15 – príhovor správcu farnosti , pripadne aj 
člena farskej rady 
9,30 – čítanie zo života sv. Terézie 
9,45 – sv. omša 
10,30 – Korunka Božieho milosrdenstva 
10,45 – Litánie k sv. Terézii 
11,00 – pásmo mladých k sv. Terézii 
11,15 – meditácie, myšlienky sv. Terézie 
11,45 – rozlúčka, sprievod k autu 
12,00 – odchod relikvií 
 
Trenčín – sídlisko Juh 
22.1. Farský kostol sv. Rodiny 
14,00 – príchod relikvií, privítanie, litánie ku 
všetkým svätým 
15,00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu 
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16,00 – Modlitba posvätného ruženca 
17,00 – Modlitba chvál 
18,00 – Svätá omša 
19,00 – odchod relikvií 
 
Radošina 
22. - 23. 1. Biskupský kaštieľ - Komunita 
Kráľovnej pokoja 
20,00 – príchod relikvií 
20,30 – život a spiritualita sv. Terézie, prednáška 
21,00 – vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti 
do 7,00 – celonočná adorácia s možnosťou 
individuálneho uctenia relikvií 
7,30 – sprievod do Farského kostola 
8,00 – sv. omša vo Farskom kostole, celebruje J. 
Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup 
9,30 – rozlúčka s relikviami, odchod relikvií do 
Trnavy-katedrály 
 
Trnava – katedrála 
23. 1. Katedrála sv. Jána Krstiteľa 
10,30 – príchod relikvií, Obrad prijatia 
11.00 –  Pásmo o živote sv. Terézie, katechéza 
o význame uctievania relikvií 
12.00 –  Svätá omša, hlavný celebrant J. Ex. 
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup 
13.30 – Katechéza o význame uctievania relikvií 
– osobné uctenie relikvií 
15.00 – Eucharistická adorácia – Korunka 
k Božiemu milosrdenstvu 
16.00 – Katechéza o význame uctievania relikvií, 
svedectvo povolania 
17.00 – Procesia do Františkánskeho kostola 
Program od 15.00 hod bude osobitne venovaný 
a sprevádzaný rehoľníkmi Trnavskej arcidiecézy, 
ktorým sa tento moment ponúka ako púť 
vďačnosti za povolanie v Roku zasväteného 
života a v mimoriadnom Roku milosrdenstva. 
 
Trnava františkáni 
23. - 24. 1. Trnava - Františkáni 
okolo 17,30 – príchod relikvií v procesii z 
Katedrály 
18,00 – sv. omša 
19,00 – vešpery 
19,30 – Význam a hodnota relikvií v Cirkvi – 
prezentácia 
20,00 – Hudobná animovaná meditácia nad 
myšlienkami Terezky 
21,30 – Lectio divina 

23,00 – Eucharistická adorácia s piesňami Taizé 
24,00 – Záverečné požehnanie 
8,00 – odchod relikvií 
 
 
 
páter Branko Tupý 
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina-Močenok 
0903449964, kkp@slovanet.sk 
  

 


