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Radosť

Novinárka Erma Bambeck spomína nasledujúcu udalosť: Raz bola v nedeľu v kostole. Bolo

tam s matkou jedno malé dieťatko, ktoré sa naširoko usmievalo na všetky strany. Ľudia
pociťovali rozpaky, pretože nevedeli, ako sa majú správať. Keď to zazrela jeho matka, rázne ho
upozornila: „Prestaň sa vycierať! Si predsa v kostole!“
Radostní ľudia sú vždy darom. No predsa: formu radosti treba v skutočnosti preverovať. Lebo
poznáme veľa typov radosti. No tá pravá je len jedna. A tá súvisí s evanjeliom. Evanjeliová
radosť je odpoveďou na nájdenie strateného, na znovazískanie toho, čo sa stratilo. Tá
najpodstatnejšia strata, ktorú človek zažil, je vyhnanie z raja. Ježiš ten raj ale vymohol naspäť.
Preto je jeho evanjelium radostnou zvesťou, lebo nám oznamuje, že raj nám je navrátený.
Prečo máme ale smutných kresťanov, aj napriek tomu, že prijali evanjelium, teda radostnú
zvesť? Preto, lebo v skutočnosti ho neprijali. Prijali dar, ktorý nikdy nerozbalili. Alebo ho
založili do zásuvky bez toho, že by vedeli, čo vlastne dostali. Nepochopili totiž podstatu ani
evanjelia, ani svojej biedy.
Pravej radosti je schopný iba človek, ktorého duša je čistá a ktorého cesta má jasný cieľ
smerujúci poza horizont do večnosti. Človek pravej radosti môže pôsobiť občas zamĺklo alebo
unavene. Nemusí sa vôbec nahlas nikdy smiať. No pri tom budete cítiť, že jeho život je šťastný
a dobre zakorenený. Toto je výsledok spolupráce s Božou milosťou.
Pripravme sa v adventnom čase na príchod prameňa našej radosti.

(z www.postoj.sk prebral a upravil Marcel Stanko)
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Má Cirkev svoj vlastný kalendár?

Má. Cirkevný liturgický rok sa nezačína v

januári ako kalendárny rok. Začína sa
koncom  novembra alebo začiatkom
decembra, štyri nedele predtým, ako
slávime narodenie Ježiša Krista na Vianoce.
Táto slávnosť je pre nás taká dôležitá, že sa
na ňu pripravujeme štyri týždne, teda celé
Adventné obdobie, počnúc prvou
adventnou nedeľou 2.12. v tomto roku.
Príprava na Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré
slávime počas Veľkej noci, trvá ešte dlhšie –
40 dní a nazýva sa pôstnym obdobím. Cirkev
nám stanovila liturgický rok, aby sme mohli
oslavovať najdôležitejšie okamihy Ježišovho
života. Okrem nich venujeme pozornosť aj
sviatkom Panny Márie a ďalších svätých.
Sviatky a nedele. 

Nie všetky sviatky sú rovnako dôležité.
Najdôležitejšie sú slávnosti, nasledujú
sviatky a po nich spomienky. V jeden deň
môžeme sláviť napr. pamiatku nejakého
svätca a na ďalší deň zasa sviatok. Nedeľa,
ktorú poznáme ako deň Pána, je
najdôležitejším dňom v týždni, pretože Ježiš
vstal z mŕtvych práve v nedeľu. Z pohľadu
liturgie sa nedeľa začína už v sobotu večer.
Nedele a niektoré slávnosti sú pre nás také
dôležité, že v tieto dni je účasť na svätej
omši povinná pre všetkých katolíkov. Lebo
svätá omša je príležitosťou na stretnutie s
Ježišom v ešte intenzívnejšej forme v
podobe Eucharistie.   

Zdroj: REMERY, Michel: Tweetuj s Bohom
(spracovala Dzurovčinová Jana)
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Jaskyňa

Jedného beduína, prenasledovali zúriví

nepriatelia. Utekal do drsnej púšte, plnej
ostrých skál. Bežal, bežal, až kým nepočul, že
dupot koní prenasledovateľov je stále slabší,
až úplne zaníkol.
Až potom sa poobzeral. Dostal sa do
hrôzostrašnej rokliny, nad ktorou vyčnievali
žulové stĺpy s vyvretými sivočiernymi
čadičovými vežičkami. A tu na veľké
prekvapenie zbadal akýsi krkolomný chodník,
ktorý sa tiahol roklinou.
Vydal sa po ňom a o chvíľu sa ocitol pred
vchodom do hlbokej tmavej jaskyne.
Váhavým krokom vstúpil do tmy.
„Len poď ďalej, bratku,“ povzbudzoval ho
láskavý hlas. Beduín v prítmí zbadal

pustovníka, ako sa modlí.
„Ty tu žiješ?“ opýtal sa beduín.
„Ako vidíš.“
„Ako môžeš žiť v tejto jaskyni, sám,
chudobný, ďaleko od všetkých?“
Pustovník sa usmial.
„Ja nie som chudobný. Mám veľké poklady.“
„Kde,“
„Pozri sa tam,“ a pustovník ukázal na malú
štrbinku na boku jaskyne. „Čo vidíš?“
„Nič.“
„Naozaj nič?“
„Iba kúsok neba.“
„Kúsok neba. Nie je to úžasný poklad?“
Čítal som poviedku o jednom väzňovi z
nacistickej éry. V liste upokojoval svoju rodinu
jednoducho preto, že bol preložený z cely,
ktorá mal štyri holé múry, do cely, v ktorej bol
na jednej strane otvor, cez ktorý mohol ráno
vidieť belasé nebo a v noci nejakú hviezdu.
Preňho to bol veľký poklad.
My máme celú nebeskú klenbu. A pozeráme
sa na televíziu.
Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vôňa ruže

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

1. čítanie: Jer 33, 14-16
Ž: 25, 4-5b. 8-9. 10+14
Refrén: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
2. čítanie: 1 Sol 3, 12 – 4, 2
Evanjelium: Lk 21, 25-28. 34-36
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Možno až neuveriteľne blízko vedľa seba sa v liturgii
nachádza vstup Ježiša do sveta a koniec časov. Slávenie Vianoc, na ktoré sa pripravujeme,
je pripomienkou začiatku Ježišovej záchrany. Jeho druhý príchod je synonymom konca
sveta. Obidve skutočnosti spolu úzko súvisia! Ježiš prišiel preto, aby každý človek mohol
prísť k Bohu na konci svojho putovania. Ba čo viac, aby celý svet napriek zasiahnutiu zlom
mohol byť premenený k oslave Boha. Ježiš nepotrebuje ľudí vystrašiť. Ale túži ukázať, aké
zásadné veci sa odohrávajú pod rúškom obyčajného života. Každý život je významný, každá
udalosť dejín má svoju dôležitosť. Beda tým, ktorí sú ľahostajní, ale rovnako beda tým, ktorí
sú zmietaní kadejakými falošnými úkazmi či konšpiračnými teóriami. Strach sám osebe nie
je dobrý radca.    (podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.
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Tour de Morava

Sobota 4. augusta 2018 – deň „1“

Po dobrom a viac ako hodinovom

oddychu o 11:15 odchádzame. Cesty sú v
pohode, akurát nás trápi trochu vysoká
teplota. Je 38°C. A pri rozohriatom
asfaltovom koberci ešte viac. Prechádzame
dedinami Dolní Němčí, Hluk – zaujímavý
názov, ale zaujímavá aj dedina. Prichádzame
do centra dediny a tu sa cesta poriadne
rozširuje. Kto si pamätá starý Vranov nad
Topľou, alebo Hanušovce nad Topľou – je to
niečo podobné, akurát že v novom šate a
poviem Vám je to krásne. Začnem z ľavej
strany. Sú tu obytné domy, tak ako je to na
Morave skoro všade zarovno s chodníkom.
To znamená – nie plot, záhradka a tak dom
– ale chodník a rovno dom a vedľa neho
vstupná brána do dvora. Potom je široký
chodník, za ním asi päť metrový pás zelene
so stromami predelený prístupovou cestou
ku každému domu. Nasleduje cyklochodník,
za ním ďalší pás zelene a kvetín so stĺpmi
verejného osvetlenia a až za ním je široká
cesta. Na druhej strane je to to isté, akurát
tam chýba cyklochodník. Na ceste je nový
asfalt, chodníky sú robené zo zámkovej
dlažby a iba prístup k domom je z mačačích
hláv – kamenné kocky. To znamená, že takto
dedina vyzerala už po stáročia a teraz sa iba
inovovala. Využívame možnosť prepravy po
cyklochodníku. Je to bezpečnejšie pre nás a
pohodlnejšie pre vodičov na ceste. V strede
dediny odbočujeme doprava. 
Za chvíľu opúšťame cyklochodník a
vraciame sa späť na cestu. Zatiaľ žiadny les.

Cesta vedie pomedzi polia. Žiadny tieň. Sem
tam nejaký strom, alebo kríky. Ináč nič. A
slnko nás skúša. Prechádzame dedinou
Kunovice. Tu sa znova napájame na
cyklochodník. Miestami je super. Využívame
miestne komunikácie, poľné cesty
prerobené na cyklochodníky, niekde je
lepšie zosadnúť z bicykla a niekde by bolo
radšej ísť na horskom. Stratil som úplne
prehľad kde vlastne sme. Mali by sme
prejsť, Uherským Hradištěm a tak Velehrad.
My prechádzame po cyklochodníkoch a
cyklocestách, ktoré sú úplne mimo hlavných
trás, prechádzame okolo Múzea lietadiel v
dedine Kunovice, cez most ponad rieku
Morava, po bočných uliciach úplne
obchádzame Uherské Hradiště po ľavej
strane až zrazu vychádzame na cestu pred
Velehradom. 
Cesta pomaly stúpa a za chvíľu okolo
rybníka prichádzame do Velehradu. Neviem
akú navigáciu použili Matúš s Ferom, ale
vyhli sme sa všetkým nebezpečným
miestam. 13:20 prichádzame do Velehradu.
Tu sa končí asfalt a začínajú mačacie kocky.
Tie z nás vytrasú aj včerajšie jedlo, ktoré
sme konzumovali ešte doma. Matúš nás
naviguje do reštaurácie na obed.
Prechádzame okolo kláštorného komplexu.
Obchádzame ho aj po jeho pravej strane. Za
chvíľu okolo trojičného stĺpu schádzame z
cesty a odbočujeme doprava a chodníkom
prichádzame na dvor Hotela Mlýn. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   
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Naše vzácne Katolícke

noviny

Kniha Kazateľ hovorí, že všetko má svoj čas!

Po nežnej revolúcií sa aj nám laikom v
pokročilom veku otvorili brány na katolíckych
školách a mohli sme si plným priehrštím
vychutnávať za čím nás srdce tiahlo aj za
totality, ale boli sme tlačení iba na technické
smery.
Keďže hlavným predmetom skúmania pri
písaní mojej bakalárskej práce boli Katolícke
noviny, venovala som im pozornosť od
samého začiatku ich vzniku s cieľom,
stanoveným v jubilejnom roku 2000, sledovať
ich prítomnosť v našej spoločnosti odrazila
na vývoji našej spoločnosti a hlavne rodiny,
počas nasledujúcih piatich rokoch.
Najstaršie náboženské periodikum u nás
prešlo dlhým historickým vývojom a urobilo
naozaj obrovskú službu nášmu ľudu pri šírení
viery a kresťanských hodnôt v slovenskom
národe. Na ich tvorbe sa podieľalo množstvo
ľudí, pričom každý z nich svojou mierou
prispel k napĺňaniu ich poslania pri šírení
evanjeliového posolstva. V priebehu
vychádzania sa vystriedali tlačiari, menila sa
často periodicita, vnútorný obsah, formát a
grafická úprava. Základná programová línia
duchovne povzniesť pospolitý  slovenský ľud
a zapojiť ho po boku dobovej slovenskej
inteligencie do boja za svoje práva a rovnako
obrana Cirkvi pred liberálnymi prúdmi zostala
nemenná. Rodili sa do ťažkého obdobia.
Národná a náboženská tematika sa bytostne
prelínali a spolu boli aj potláčané. V úsilí o
záchranu jazyka, národnej identity a
kresťanskej viery sa najviac angažovali kňazi.
Dňa 7. novembra 1849 vyšlo v Pešti prvé číslo
týždenníka Katolícke noviny s podtitulom pre
obecný ľud, ktorý neskôr znel pre dom a
cirkev. Zodpovedným redaktorom bol Šimon
Klempa, ktorého neskôr vystriedal Ján Palárik

a ten neskôr odovzdal vedenie Dr. Andrejovi
Radlinskému. V Katolíckych novinách boli
uverejňované mravoučné príspevky, úvahy,
výklady, básne, podobenstvá, rozprávky,
životopisné zlomky a periodikum malo aj
svoje pravidelné rubriky ako Vestník cirkevný,
Školské správy a iné. 
„Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem kto si...“
Táto múdrosť je v dnešnej dobe, keď knižné
pulty a novinové stánky sú zaplnené
bulvárom, nanajvýš aktuálna. Služba
kresťanskému Božiemu slovu a riadne
používanie jazyka predstavuje totiž kultúrne
korene našej spoločnej Európy a tvorí základ
kresťanskej civilizácie. Služba Božiemu Slovu
je obzvlášť naliehavá v čase, keď s obavami
sledujeme ostrý stret kresťanstva so svetskou
morálkou.
Exemple trahunt. Príklady priťahujú.
Vstupom do manželstva a založením si
vlastnej rodiny som po vzore starých rodičov
a mojich rodičov pokračovala v tradícií
odoberania Katolíckych novín. Stali sa
neoddeliteľnou súčasťou rodinného života a
teším sa na každé nové číslo doručené v
stredu. Som matkou troch detí a zvlášť počas
materských dovoleniek, v čase stereotypných
činností, som ocenila ich dostupnosť a
hodnotu. Na stránkach Katolíckych novín
vychádzali na pokračovanie mnohé dôležité
Cikrevné dokumenty akou bola aj pápežská
Exhortácia Jána Pavla II. – Familiaris
Consortio, ktorú som si vždy  preštudovala,
vystrihovala a odkladala. Netušila som, že sa
týmto dokumentom budem zaoberať celé
neskoršie štúdium. 
Blíži sa advent, kedy máme viacej duchovne
pookriať a môžeme aj s Katolíckymi
novinami, ktoré môžeme aj ako vianočný
darček predplatiť naším blízkym. Z úcty k  ich
ťažkému  zrodu, bohatej histórií a k práci
vykonávanej jednotlivými redaktormi by
nikdy nemali zostať v kostole nepovšimnuté.

(Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: vlastná bakalárska práca



st
ra

na
 6

Prezidenta Kisku prijme 14. decembra na audiencii
pápež František 

Bratislava 28. novembra (TK KBS/TASR) Prezident SR

Andrej Kiska bude mať 14. decembra audienciu u pápeža
Františka vo Vatikáne. Pri tejto príležitosti prezident odovzdá pápežovi dar, ktorý bude
pozostávať zo štyroch vianočných gúľ vyrobených ľuďmi zo sociálne znevýhodnených
skupín, informovali z Kancelárie prezidenta SR.
Dar pre pápeža budú vo štvrtok (29. 11.) vyrábať rodiny so zdravotne hendikepovanými
deťmi v košickom centre Liberta a žiaci základnej školy v Spišskom Hrhove, na ktorej
študujú aj Rómovia. "Tretiu guľu vytvoria deti a mladí dospelí v piatok 30. novembra v
detskom domove v Turzovke. Štvrtú guľu vytvoria ľudia bez domova v bratislavskom centre
Resoty Antona Srholca v čase, ktorý bude spresnený," doplnili z Kancelárie prezidenta SR.
Andrej Kiska bude mať 13. decembra pracovnú návštevu Talianska. Hlavným bodom cesty
bude rokovanie s prezidentom Sergiom Mattarellom (Zdroj: TASR).

ZAEX prináša knihu o živote kňaza, ktorý zapísal Novénu odovzdanosti

Bratislava 26. novembra (TK KBS) Vo Vydavateľstve ZAEX vychádza kniha poľskej

novinárky, publicistky a prekladateľky Joanny Bątkiewiczovej-Brożekovej o živote kňaza,
ktorý zapísal modlitbu odovzdanosti Ježišu, ty sa postaraj – na Slovensku známu ako
Novéna odovzdanosti. Páter Dolindo Ruotolo (1882 – 1970) bol mystik so zvláštnym
pohľadom na ľudskú dušu. Napísal viac ako 220 000 immaginette – obrázkov s prorockým
slovom nasmerovaným na konkrétnu osobu. 
Páter Pio k nemu často posielal kajúcnikov. Páter Dolindo bol hrdinsky verný Cirkvi, aj keď
pre nespravodlivé obvinenia opakovane čelil Posvätnému ofíciu. Dlhé roky nemohol
spovedať a slúžiť sväté omše. V súčasnosti prebieha jeho beatifikačný proces. Táto kniha
pravdepodobne zapôsobí a pohne každého, kto sa k nej dostane. Zapáli srdce láskou k
Bohu a obetovaniu všetkého bez výnimky.
Robert Skrzypczak, poľský teológ a autor úvodu k tejto knihe, čitateľa hneď na začiatku
varuje: „Autorka knihy je zlodejka. Ukradne vám každú voľnú chvíľu. Prečo? Pretože od
svedectiev o neapolskom kňazovi sa nedá odtrhnúť. A po prečítaní knihy vo vás zostane
dojímavá túžba spoznávať pátra Ruotola čoraz väčšmi…“ Kniha Ježišu, ty sa postaraj.
Dolindo Ruotolo – život a zázraky má imprimatur bratislavského arcibiskupa Mons.
Stanislava Zvolenského.
Predvianočný knižný trh obohatí aj knižka Mirky Blahovej Adventné príbehy (nielen) pre
deti. Autorka pútavým a deťom blízkym spôsobom rozpráva 24 príbehov postáv z Biblie,
ktoré (nielen) deťom pomôžu zamyslieť sa nad tým, čo sa odohralo predtým, kým Pán Ježiš
prišiel na tento svet ako človek. Obe knihy si záujemcovia môžu zakúpiť v predajniach
kresťanskej literatúry.

Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)



vv čASEčASE odod 03.12.2018 03.12.2018 dodo 09.12.201809.12.2018
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 9.12. - 15.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Kriváková.      
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu

o 1330 v pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Roráty: V adventnom období budeme mať možnosť v utorky zúčastniť sa na rorátnych svätých

omšiach o 600 a len pri sviečkach. V najbližší utorok pozývam zvlášť dospelých, aj na raňajky
na faru po omši.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
omše na rok 2019: Keďže sa blíži koniec roka, môžete v sakristii nahlasovať úmysly sv. omší na
budúci rok. Týka sa to predovšetkým prvého výročia úmrtia ale i okrúhlych životných jubileí.
Nejubilejné úmysly sa zapisujú mesiac dopredu, a to v pondelok po tretej nedeli v mesiaci po
večernej sv. omši. Úmysly zapisuje výlučne kňaz.

Zimný štadión: V nedele máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 1615 do 1715.
Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú osobu.
Zodpovedná osoba bude určená.
PoMoC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko -
Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných,
terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzinárodnej pomoci tejto krajine. Viac
na stránke www.pomocpresyriu.sk alebo v bezplatnom časopise ACN prípadne na www.acn-
slovensko.org. 
Rozpis lektorov:
2. adventná nedeľa: 08.00 hod. - p. Baranová, p. Sabolová; 10.00 hod. - p. H. Uhlíková, p. I.
Grominová.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.

Z farskej matriky
Vmesiaci november prijal sviatosť krstu: Igor Uchaľ

a rozlúčili sme sa s: Katarínou Slovákovou
Sobáše neboli žiadne.
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PPoNdELoKoNdELoK 03.12.201803.12.2018
Sv. Františka Xaverského, kňaza
(spomienka) 

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1800 + Jozef Gromina (2. výročie)

Poklona Sv. Olt.: 1845

UU toRoKtoRoK 04.12.201804.12.2018 Sv. omša: 600 ZBP Irena; 
ZBP Lucia (35 rokov) s rodinou  

SS tREdAtREdA 05.12.201805.12.2018 Sv. spoveď: 1600

Sv. omša: 1800 + Štefan Šanta 

(detská) a Martin Čeľovský, kňazi 

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 06.12.201806.12.2018
Sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná
spomienka)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Poklona Sv. Olt.: 1600 spojená so sv. spoveďou
Sv. omša: 1800 + Mária (nedožitých 90 rokov) 

a Mikuláš  Sotákoví 

PP IAtoKIAtoK 07.12.201807.12.2018
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa
Cirkvi (spomienka)
Prvý piatok v mesiaci

Sv. omša (JaA): 700 za ctiteľov BSJ 
a členov Ružencového bratstva        

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1800 za farnosť 

SS oBotAoBotA 08.12.201808.12.2018
Nepoškvrnené počatie Panny
Márie (slávnosť) – prikázaný
sviatok 

Sv. omša: 800 Štefan Lipovský, ml. (10. výročie) 

Sv. omša: 1000 ZBP Helena (80 r.) a Jakub (22 r.)

NN EdEľAEdEľA 09.12.201809.12.2018

2. ADVENTNÁ NEDEĽA (BIBlIcKÁ

NEDEĽA)

Sv. omša: 800 ZBP Mária Straková s rodinou

Sv. omša: 1000 ZBP Katarína (60 rokov) 

Sv. ruženec:     1430

LItURGICKÝLItURGICKÝ PRoGRAMPRoGRAM odod 03.12.2018 03.12.2018 dodo 09.12.201809.12.2018

„Cesta na vrchol vedie vždy do kopca.“ (neznámy autor)


