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A nakoniec… začiatok
B

ol to pre mňa prvý celý kalendárny rok v tejto farnosti a chcem sa na jeho konci poďakovať
za spoločné chvíle s vami. Nebudem pritom menovať, aby som na niekoho nezabudol a už
tento fakt, že by to bolo veľa ľudí, ktorých by bolo treba spomenúť, ma napĺňa úžasom i
radosťou. Neviem presne, kde sa to vo mne berie, ale som skôr pesimista. (Asi vychádzam zo
skúsenosti so sebou.) Preto ma zakaždým milo prekvapilo, keď som natrafil na ochotu a dobrú
vôľu zapojiť sa do čohokoľvek, čo bolo treba - pri práci s deťmi pravidelné nácviky zboru,
detské omše, letný tábor, betlehemské svetlo, pečenie perníkov, samostatnú skupinu tvoria
birmovanci a ich animátori, ich spoločné stretnutia, sv. omše, liturgické služby, karneval, živý
betlehem, ďalej spevácky zbor mládeže i dospelých, rozdávatelia sv. prijímania, lektori,
modlitby mužov, matiek, ruženčiari, začala putovať Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie, farské rady, stavebný výbor, farský časopis a internetová stránka, cykloklub, pečenie
oblátok, upratovanie a výzdoba kostola a neviem, čo a kto ešte… Je toho dosť. Tak teda –
ďakujem.
Iste, všeličo by mohlo byť ináč alebo lepšie fungovať, napríklad by sa zišli miništranti, ale to je
možno ten začiatok, ktorý prichádza vždy s koncom roka. Tak, na nový začiatok!
A ešte – odpustite mi, ak som vás nahneval, pohoršil alebo bezdôvodne neposlúžil. Neviem,
či sa polepším, ale za pochopenie ďakujem.
Marcel Stanko

Sviatok Svätej rodiny
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Tento sviatok sa začal sláviť, v rôznych
krajinách v 18 storočí. Potvrdil ho pápež Lev
VIII. A jeho slávenie rozšíril v celej Cirkvi
pápež Benedikt XV. Pápež Lev VIII. píše:
„Pod ochranou Najsvätejšej Matky a
Svätého Jozefa v úplnej skrytosti, bol
vychovaný Ježiš, skôr než svojím svetlom
osvietil národy. V tejto rodine nepochybne
vládla vzájomná láska, posvätnosť tradícii a
nábožnosti zvykov - jedným slovom všetko,
čo rodinu môže zošľachtiť a ozdobiť, aby sa
mohla stať vzorom našej dobe.“ Svätá
rodina sa v tento deň dáva za
príklad, každej kresťanskej
rodine ako ideál nasledovania.
Väčšina ľudí si myslí, že svätá
rodina, ktorú tvoril Ježiš, Mária
a Jozef, žila v ideálnych
podmienkach. Na väčšine
obrazoch ich umelci zobrazovali
podľa vlastných predstáv. Zdá
sa nám, že sa im žilo ideálne,
veď sa o nich staral sám Boh.
Mária bola jednoduchým dievčaťom, bola
ako ostatné ženy. Tkala, priadla, varila,
nosila vodu. Navonok sa ničím neodlišovala
od ostatných žien. Ale na rozdiel od
rovesníčok, mala čisté srdce a bola zdobená
hodnotnými čnosťami. Jozef je v evanjeliu
predstavovaný ako muž, ktorý sa často
zamýšľal nad udalosťami. Možno mal inú
predstavu ako prežije svoj život, ale keď mu
Pánov anjel oznámi: „Jozef, syn Dávidov,

neboj sa prijať Máriu za svoju manželku...“,
Jozef uverí Bohu. Ak si myslíte, že žili
bezstarostne, že sa nemuseli trápiť a
namáhať o každodenný chlieb, ste na
omyle. Samotné narodenie Ježiša bolo v
maštali, útek do Egypta, návrat do Nazareta,
každodenná namáhavá práca, neuznanie
ľudí atď. To boli ich problémy a ťažkosti.
Rozdiel medzi nami a nimi je v tom, že oni
stále svoje problémy riešia pred Bohom a s
Bohom. Nech sú nám obaja vzorom na ceste
k poznaniu Boha. Vo svätej rodine panovala
chudoba, ale prekypovali šťastím a
pokojom. Tajomstvo rodinného
šťastia nie je blahobyt, ale
vzájomná láska. Jozef a Mária boli
upriamení na Ježiša a iba pre neho
žili. Rodičia si aj dnes musia
uvedomiť, že nestačí dať dieťaťu
iba život, ale je potrebné dať mu
kresťanskú
výchovu.
Dobre
vychované deti budú vo svojom
živote rozmnožovať dobro, a zle
vychované deti budú vyvárať peklo už tu na
zemi sebe i okoliu. Tento typický rodinný
sviatok, najlepšie prežijú naše rodiny v
spoločnej modlitbe, rozhovoroch, v
podelení sa so zážitkami a skúsenosťami,
aby sme vyjadrili to, čo pápež Ján Pavol II.
často zdôrazňoval, že rodina je svätyňou
lásky.
Zdroj: JURKO, Jozef. Rodina, domáca cirkev
(spracovala Dzurovčinová Jana)

Požehnanie domov v čase
sviatku Zjavenia Pána
(Pre súkromné požehnanie laikmi)

Tradícia

požehnania domov má veľký
duchovný význam. Toto požehnanie môže
vyslúžiť aj laik - v rodine otec, alebo mama.
Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená
svieca - symbol Krista a postoj veriaceho
človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a
lásku.
„Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva
život a ktorej prameňom je Otec. Jeho
požehnanie je zároveň slovo i dar (po
latinsky bene-dictio, po grécky eu-logia,
doslovne „dobro-rečenie“).
Ak sa tento výraz aplikuje na človeka,
znamená adoráciu a odovzdanie sa svojmu
Stvoriteľovi vo vzdávaní vďaky.“
(Katechizmus katolíckej Cirkvi – č.1078)

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom
bývame.
I s duchom tvojím.
Z Panny–Matky sa zrodil Pán,
ktorého anjel zvestoval,
a v lone matky skrytý Ján
radosťou nad ním zaplesal.
On nepohrdol jasľami,
pokorne leží na sene;
o trošku mlieka prosí ten,
čo živí všetko stvorenie.

S radosťou za dar Božieho Syna velebme
nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje
prosby:
l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako
človek, aby sme sa my mohli stať Božími
deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho
dobrého Boha.
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine
vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha
i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými
učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám
priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v
tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i
pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za
všetko vďační.
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť
trpiacim a chudobným a uzdravoval si
pokorných srdcom, chráň nás od prílišných
starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a
núdznych.
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal
Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti,
prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi
svojich spravodlivých v nebi.
A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil
náš Pán Ježiš Kristus:
Otče náš, ktorý si na nebesiach...
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Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša
(2, 1-12):
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom

Betleheme narodil Ježiš, prišli do
Jeruzalema mudrci od východu. A hľa
hviezda, ktorú videli na východe, išla pred
nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo
dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa
zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s
Máriou, jeho matkou, padli na zem a
klaňali sa mu. Potom otvorili svoje
pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a
myrhu.
(Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor ...)

Dajme si znak pokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste
prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a
sestrami tvojho Syna; posilňuj naše
spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej
rodine žili vo svornosti a láske. Bože,
ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom,
požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú,
aby sme ti ako domáca cirkev prinášali
duchovné obete: zlato lásky, myrhu
utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista,
nášho Pána. Amen.
(Otec/matka pokropí požehnanou vodou
prítomných i celý dom, pričom povie:)
Táto požehnaná voda nech nám
pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho
Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom
a zmŕtvychvstaním.

(Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:
20 C + M + B 19
To znamená: Christus mansionem benedicat
(Kristus nech požehná náš príbytok)
Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o
pomoc a ochranu: Zdravas Mária... ;
Pod tvoju ochranu sa utiekame...
Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a
požehnanie nech spočíva na ňom a nech
napĺňa všetkých nás.
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

Viac tu:
http://oratkosastin.webnode.sk/products/p
ozehnanie-domov-v-case-sviatku-zjaveniapana-pre-sukromne-pozehnanie-laikmi-/

1. čítanie: Sir 3, 3-7. 14-16 alebo 1 Sam 1, 20-22. 24-28
Ž: 128, 1-2. 3. 4-5 alebo 84, 2-3. 5-6. 9-10
Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po
jeho cestách.
Alebo: Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane.
2. čítanie: Kol 3, 12-21 alebo 1 Jn 3, 1-2. 21-24
Evanjelium: Lk 2, 41-52
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Krátke zamyslenie na evanjelium:
Stretávame Ježiša ako dieťa vyrastajúce v konkrétnej rodine, s konkrétnymi rodičmi. Táto
príhoda nesie náznak pubertálneho osamostatňovania. Ide ale tiež o ukážku, ako Boh vie
pracovať i v tom, čo mnohí dospelí odsúdia ako „pubertu“. Ani rodičia, ani dieťa v puberte
nie sú Bohu vzdialení, neznámi, stratení. Ježiš ako Boží Syn, má k nebeskému Otcovi veľmi
blízko a zároveň je so svojimi rodičmi v úzkom kontakte. Rodina je miestom nášho
osobného dozrievania ako vo vzťahu k blízkym, tak vo vzťahu k Bohu. Niekedy je to veľmi
ťažké, napriek tomu je to krásne.
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.

Muž, ktorý chcel stretnúť
Boha

K

Zdroj: Bruno Ferrero: Vždy príde ďalší deň

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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edysi dávno žil jeden obyčajný chudobný
človek. Bol to dobrý manžel, láskavý otec,
veľkorysý sused, počestný sedliak. A jeho
manželka a deti ho zahŕňali láskou. Napriek
všetkému sa tento muž nazdával, že osud je
k nemu tvrdý. Ustavične sa sťažoval na svoj
život. Márne sa manželka usilovala
povzbudiť ho: „Boh vie, čo robí, ver mu!
„Máš pravdu. Boh vie, prečo je to tak.
Môžem urobiť len jedno: vyhľadať ho a
opýtať sa ho na to.“
Tak sa jedného dňa spravodlivý otec rodiny,
ktorý nikdy neprekročil hranicu svojej dediny,
vybral hľadať Boha. Raz večer pocítil v hrdle
ľadové ostrie noža. Bol to zbojník s
plamenným pohľadom. „Daj mi peniaze!
Okradol som už deväťdesiatdeväť ľudí a ty si
stý!“
Úbohý muž vytriasol batoh a vrecká a
roztraseným hlasom riekol: „Ak chceš, vezmi
si všetko, len ma nechaj ísť po svojom.
Chcem sa stretnúť s Bohom a opýtať sa ho,
prečo býva slušný človek tak často chudobný
a darebák zas bohatý.
Zbojník zmenil postoj a povedal: „Žiadam ťa
len o jednu láskavosť. O jedinú. Keď nájdeš
Boha, opýtaj sa ho, či si človek, ktorý
deväťdesiatdeväťkrát prepadol svojho
blížneho, ale nad stým sa zľutoval, ešte
zaslúži jeho odpustenie.“
Muž to prisľúbil a pokračoval v ceste. O
niekoľko dní ho zahalil prach, ktorý zvíril
pyšný kôň. Jazdec v prepychovom odeve sa
opýtal zaprášeného pútnika. „Kam ideš?“

„Hľadám Boha,“ povedal trochu vystrašený
muž.
„Musíš mi urobiť jednu láskavosť,“
pokračoval tichým hlasom boháč. „Keď
stretneš Boha, nezabudni mu povedať, že
som veľmi bohatý, ale aj veľmi nábožný a
dobrý. Opýtaj sa ho, či mi za to v nebi
neprichystá dobré miesto.“
Pútnik mu to prisľúbil a pokračoval v ceste.
Zrazu mu cestu skrížila čudná postava. Bol to
starček, či skôr muž, ktorého vek sa nedal
určiť, vychudnutý a v chudobným handrách.
„Zastav sa a trochu si oddýchni,“ povedal
starček.
Muž cítil ako ho zahalila láska, ktorá sálala z
tohto starca a zastal.
„Som ten, koho hľadáš,“ riekol mu s
úsmevom starček. Dobre sa na mňa pozri:
stvoril som všetko a nevlastním nič.
Dokonca, ako vidíš, aj ty si bohatší ako ja.“
Pútnik padol na kolená a vylial si srdce,
porozprával mu o všetkých svojich
pochybnostiach a otázkach, čo ho trápili.
„Ty si bohatý, veľmi bohatý,“ riekol mu Boh a
s láskou ho objal okolo pliec. „Dal som ti iné
bohatstvo, bohatstvo srdca, ktoré boháč
nemá, lebo ani nevie, že niečo také jestvuje.
Vďaka nemu sa vieš rozhorčiť, keď vidíš
nespravodlivosť sveta. Ušetril som ťa pred
bremenom majetku, ktoré človeka kazí a
zaslepuje mu srdce i ducha. Dal som ti
odvahu hľadať ma a tiež možnosť nájsť ma.
Teraz ti dám posledné bohatstvo. To
najvzácnejšie – radosť z prijatia toho, čím si.
A teraz sa vráť domov a ži v pokoji. Cestou
domov povedz boháčovi, že miesto v mojom
srdci si nekúpi za zlato. A zbojníkovi, že som
mu odpustil, lebo našiel správnu cestu.
Choď, keď príde čas, prídem si po teba a
zostaneme navždy spolu.“
Starček zmizol ako závan pokojného,
sviežeho vetríka.

Benefičný koncert pomôže rodinám, ktoré zasiahla vojna na
Ukrajine

K

ošice 26. decembra (TK KBS/TASR) Pomôcť rodinám s
deťmi, ktoré prišli o domov počas vojnového konfliktu na
Ukrajine, má aj tento rok benefičný koncert Terasa pre
Ukrajinu. Ako informoval Dominik Béreš z košickej mestskej časti Západ, vystúpi na ňom
takmer sto účinkujúcich. Získaný príspevok
má každoročne rastúcu tendenciu, vlani sa
vyzbieralo 3750 eur. Benefičný koncert
Terasa pre Ukrajinu sa uskutoční v nedeľu
(30.12.) od 18.00 h v Spoločenskom
pavilóne v Košiciach.
Vatikánsky Ako uviedol koordinátor projektu pomoci
rozhlas slávi 75. výročie prvého Ukrajine a manažér organizácie Úsmev ako
dar Radoslav Dráb, za výťažky z uplynulých
vysielania v slovenčine
koncertov
sa
podarilo
celoročne
atikán 24. decembra (RV) Tohtoročné prevádzkovať napríklad kuchyňu a práčovňu
Vianoce sa spájajú so 75. výročím v ubytovni Zakarpatie, ktoré slúžili denne
historického momentu, keď na vlnách viac ako 40 rodinám. "Umožnili sme im tak
Rádia Vatikán po prvý raz zaznela variť, uskladňovať potraviny v chladničkách,
slovenčina.
Vianočné
rozhlasové či prať v dvoch práčkach, ktoré pri tomto
posolstvo pápeža Pia XII. prečítal 25. počte rodín bežali takmer nonstop. Posledný
decembra 1943 slovenský minorita prof. rok bol však náročný najmä na opätovnú
Alexander Chrappa. Mierová výzva integráciu týchto rodín do reálneho života
Svätého Otca zaznela uprostred hlbokého hlavne z pohľadu zdravotnej starostlivosti,
utrpenia Druhej svetovej vojny s cieľom keďže na Ukrajine neexistuje systém
priniesť do temnôt slovo nádeje verejného zdravotného poistenia a rodiny k
prameniacej z viery v Boha a zároveň nám často prichádzajú so značne
jasne naznačiť, že vytúžený mier sa musí podlomeným zdravím a vyčerpaním,"
zakladať na spravodlivom rešpektovaní povedal.
práv všetkých národov bez ohľadu na ich Muzikálový
program
vianočného
veľkosť či mocenskú pozíciu.
charitatívneho koncertu je inšpirovaný
Na podnet vtedajšieho substitúta príbehom Antoina de Saint-Exupéryho,
Štátneho sekretariátu Mons. Giovanniho chýbať nebudú ani koledy v netradičnom
Battistu Montiniho, neskoršieho pápeža hudobnom spracovaní. "Po minuloročnom
sv. Pavla VI., sa vianočné rozhlasové rozprávkovom príbehu O dvanástich
posolstvo pápeža Pia XII. vysielalo okrem mesiačikoch bude aj tento rok príznačné
iných rečí aj po slovensky. Bolo to presne putovanie za víťazstvom, pravdou a láskou.
25. decembra 1943 o tretej popoludní, Aj Malý princ vo svojej podstate putuje za
keď preklad posolstva prečítal páter poznaním skutočných hodnôt, o čom je aj
Alexander Chrappa OFM Conv., profesor samotné posolstvo Vianoc a narodený malý
pastorálky a liturgie a vtedajší rektor Ježiško.
Teologickej fakulty Seraficum v Ríme.
Zdroj: www.tkkbs.sk (spracovala Anna Sabolová ml.)
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V

V čASE OD

31.12.2018

DO

06.01.2019

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 6.1. - 12.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Vardžíková.
Bl. sr. Zdenka: V závere sv. omše zajtra popoludní si pripomenieme aj blahoslavenú sr. Zdenku.
Silvester: Privítajme rok 2019 spolu s Ježišom v Oltárnej sviatosti. Pozývam vás na poklonu
31.12. o 2330 v našom farskom kostole.
Úplné odpustky: Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky pri verejnej pobožnosti zúčastní
na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
Lipovec: Dnes popoludní o 1600 nás folklórny súbor Lipovec srdečne pozýva do nášho
farského kostola na vianočný koncert „Poďme všetci do Betlema“. Z tohto dôvodu nebude
popoludňajšia pobožnosť. Na koncert si môžete priniesť sviečky opatrené krytom na spoločné
spievanie piesne Tichá noc.
Roznášanie sv. prijímania chorým bude na slávnosť Panny Márie Bohorodičky na Nový rok
1.1. dopoludnia. V prípade nemožnosti navštíviť chorých, prosím príbuzných, aby nás
informovali v sakristii.
Prvý piatok: Chorých, ktorí sa spovedajú pravidelne na prvé piatky, navštívim v piatok 4.1.
dopoludnia. Ak by boli nejaké zmeny, dajte vedieť do štvrtka v sakristii.
Požehnanie vody a domov: Na slávnosť Zjavenia Pána požehnáme vodu, ktorou následne
požehnajme svoje príbytky. Prineste si vhodné nádoby. Pri tej príležitosti si môžete za
príspevok 2 € na rozvoj Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom vziať aj
samolepku s trojkráľovým motívom a modlitbou požehnania domu. Ak ide o nový dom (byt),
prestavbu, zmenu bydliska alebo chcete požehnanie domu kňazom, nahláste sa v sakristii.
Zimný štadión: V dnešnú nedeľu korčuľovanie nebude, máme program v kostole.
Rozpis lektorov:
Nový rok: 08.00 hod. - rod. Bankovičova; 10.00 hod. - rod. Slivkova;
Zjavenie Pána: 08.00 hod. - rod. Jenčova; 10.00 hod. - J. Gromina, J. Sabol.

Kontakty
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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.

LiTURGiCKý PROGRAM OD

P ONDELOK

06.01.2019

1600 na odčinenie urážok a rúhaní
proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

01.01.2019 Sv. omša:

slávnosť
Panny
Márie Sv. omša:
Bohorodičky – prikázaný sviatok

S TREDA

DO

31.12.2018 Sv. omša:

Siedmy deň oktávy Narodenia
Pána

U TOROK

31.12.2018

02.01.2019 Sv. spoveď:

800 za farnosť
1000 ZBP Štefan Kokoruďa (85 rokov)
1700
1800 ZBP Dávid Dzurovčin (18 rokov)

Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Nazianského, biskupov a učiteľov
Cirkvi

Sv. omša:

Š TVRTOK

1700 + poklona Sv. Oltárnej
Sv. omša:
1800 za uzdravenie Veroniky a Božie
požehnanie pre jej rodičov

03.01.2019 Sv. spoveď:

Najsvätejšieho mena Ježiš
(ľubovoľná spomienka)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

P iATOK

04.01.2019 Sv. spoveď:

Prvý piatok v mesiaci

S OBOTA

Sv. omša:

05.01.2019 Fatimská sobota: 700

Prvá sobota v mesiaci

N EDEľA

1700
1800 + Mária Sotáková

800 za ctiteľov BSJ a členov Ruženc.
bratstva
00
Sv. omša (JaA): 18 ZBP rodina Dravecka a Čechova
Sv. omša:
800 za farnosť
Sv. omša:

06.01.2019

Druhá NeDeľa Po NaroDeNí PáNa
ZJaVeNIe PáNa (sláVNosť)

Sv. omša:
Sv. ruženec

1000 ZBP Ján Dobranský (70 rokov)
1430 + výmena tajomstiev

„Každý deň pokladaj za jeden život.“ (Lucius Seneca)
VYDÁVA
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