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Ročník: 13.

Rok: 2020

Číslo: 14

Obrátenie potrebujeme všetci
(z myšlienok pápeža Františka)
„Chodil (Ján Krstiteľ) po celom okolí

No skúsme si položiť otázku: „Je

Jordána a hlásal krst pokánia na

naozaj pravda, že v rozličných situáciách

odpustenie hriechov.“ (Lk 3, 3).

a okolnostiach

A my sa azda opýtame: „Prečo by sme
sa mali obrátiť? Obrátenie sa týka toho,

života

máme

v

sebe

Ježišovo zmýšľanie? Je pravda, že cítime,
ako cítil Ježiš?“

kto sa z neveriaceho stane veriacim,

Napríklad, keď sa nám udeje nejaká

z hriešnika sa stane spravodlivým, ale

krivda, či nejaká konfrontácia, dokážeme

my to nepotrebujeme, my sme už

reagovať bez zášte a odpustiť zo srdca

kresťanmi!“

tomu, kto nás prosí o odpustenie? Aké je

Môžeme sa takto spytovať. Čiže sme

to ťažké? Keď sme pozvaní deliť sa

v poriadku. A toto nie je pravda. Keď

o radosti a bolesti, vieme úprimne plakať

takto rozmýšľame, neuvedomujeme si, že

s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi?

práve

sme

Keď máme vyjadriť našu vieru, vieme to

kresťania, že sme všetci dobrí, že sme

urobiť s odvahou a jednoduchosťou, bez

v poriadku, práve z tohto predsudku sa

toho, aby sme sa za evanjelium hanbili?

musíme obrátiť. Z takého presvedčenia,

A takto si položme ďalšie otázky! Nie sme

že koniec koncov sme na tom dobre

v poriadku...

a nepotrebujeme nejaké obrátenie.

obrátiť, mať to zmýšľanie, ktoré mal Ježiš.

z

tohto

predsudku,

že

Vždy

sa

potrebujeme
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Hlas

Jána

Krstiteľa

ešte

kričí

Pavol. Ak nám Pán Ježiš zmenil život,

v dnešných púšťach ľudstva. Aké sú

a mení

nám

ho

zakaždým,

keď

dnešné púšte? Uzavreté mysle a tvrdé

prichádzame k nemu, ako by sme mohli

srdcia.

necítiť vášnivú túžbu dať ho spoznať tým,

A ten hlas nás provokuje klásť si

ktorých stretávame v práci, v škole,

otázku, či skutočne kráčame správnou

v susedstve, v nemocnici, na miestach,

cestou, či žijeme život podľa Evanjelia.

kde sa zhromažďujeme? Ak sa pozrieme

Dnes rovnako ako vtedy, napomína nás

okolo seba, nájdeme ľudí, ktorí by boli

slovami

proroka

ochotní začať alebo

Izaiáša:

„Pripravte

nanovo nastúpiť na

cestu Pánovi!“ Je to

cestu viery, keby

nástojčivé

stretli

otvoriť

pozvanie
si

srdce

kresťanov

zamilovaných

do

a prijať spásu, ktorú

Ježiša. Nemali by

nám Boh neúnavne

sme a nemohli by

predkladá,

sme byť my tými

takmer

s tvrdohlavosťou,

kresťanmi?

Nuž,

pretože chce, aby sme všetci boli slobodní

nechám na vás túto otázku: „A som

od otroctva hriechu. Ale text proroka

naozaj zamilovaný do Ježiša? Som

tento hlas rozširuje, predpovedajúc, že

presvedčený, že Ježiš mi ponúka a dáva

„každý človek uvidí Božiu spásu.“

spásu? A ak som zamilovaný, musím ho

Spása sa ponúka každému človeku

dávať spoznať druhým!“

a každému národu, nikoho nevylučujúc.

Musíme teda byť odvážni: znižovať

Vždy sa musíme chopiť tejto ponuky

kopce pýchy a rivality, zaplniť jamy

spásy. Boh chce, aby boli všetci ľudia

vyhĺbené

ľahostajnosťou

spasení skrze Ježiša Krista, jediného

vyrovnať

chodníky

prostredníka (porov. 1 Tim 2,4-6).

a našich kompromisov.

A preto každý z nás je povolaný dávať
spoznať

Ježiša

lenivostí

Nech nám pomáha Panna Mária,

nepoznajú. Ale toto nie je robenie

bariéry a prekážky, ktoré bránia nášmu

prozelytizmu. Nie, je to otvorenie dverí.

obráteniu, čiže našej ceste v ústrety

„Beda

Pánovi. Jedine on, jedine Ježiš môže dať

som

ho

našich

ktorá je Matka a vie ako to robiť, zrúcať

keby

ktorí

apatiou,

ešte

mi,

tým,

a

nehlásal

evanjelium!“ (1 Kor 9,16), vyhlasoval sv.
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„Nezabudli ste poslať list?“
(prežívame čas Filipovky)
Muž v náhlivosti dopíja kávu a chystá
sa do práce.

Prežívame milostivý čas Filipovky
a pripravujeme sa na narodenie Božieho

Manželka ho prosí: „Môžeš mi cestou
na pošte podať list?“ „Áno.“ „Ale určite,

Syna. Nezabudnime práve na túto pravú
podstatu týchto dní.

nezabudni.“ „Neboj sa....“

Božie slovo nás na mnohých miestach

Muž sa ponáhľa, má plnú hlavu

povzbudzuje, že výsledkom príchodu

plánov. Zrazu sa ho okoloidúca pani

Ježiša Krista na zem a jeho prijatia ľuďmi

spýta: „Pane a nezabudli ste podať na

bude dokonalá radosť, istota a pokoj.

pošte list?“ „Hm... Hm... Nie, nie,

Hodnoty, ktoré tak veľmi často úpenlivo

ďakujem,“ pohundre viac-menej pre seba

hľadáme

a ponáhľa sa ďalej.

Hodnoty, ktoré chceme prežívať nielen

Onedlho podobná otázka od staršieho
pána: „Pane, nezabudnite na ten list...“

veľakrát

nenachádzame.

počas sviatkov Narodenia Božieho Syna,
ale aj v našom každodennom živote.

Začuduje sa, a rýchlym krokom sa uberá
do práce.

a

Ak sa aspoň trochu posnažíme v tomto
prípravnom období, Boh nás za naše

Po chvíli ho zastaví školáčka: „Ujo už

úsilie a námahy odmení splnením Jeho

ste podali list na pošte?“ „Áno, áno

prísľubov. Jedno príslovie hovorí: Milosť

samozrejme.“ „Tak potom si môžete

predpokladá prirodzenosť! Aby mal čo

strhnúť ten lístok z kabáta.“

Boh požehnať, posilniť a rozmnožiť

Muž zahanbene siahne na chrbát a na
kúsku

papiera

pripomeňte

číta:

môjmu

v našich životoch, keď príde síce ako malé

„Prosím

vás,

Dieťa,

manželovi,

aby

potrebujeme v čase Filipovky budovať

nezabudol poslať list.“

ale

aj

ako

skutočný

Boh,

a opravovať v svojom vnútri tú lepšiu
stránku našej ľudskej prirodzenosti.

Príhoda, ktorú možno poznáme aj

Obdobie Filipovky nech teda nie je pre

z nášho života. Veď ako často sa stáva aj

nás

nám,

a nepríjemným

časom

povinnostiam a aktivitám zabúdame na

predovšetkým

požehnaným

niektoré veci? Ako často nám kvôli

prípravy na dôstojnú oslavu veľkého

maličkostiam uniká to podstatné?

a svätého dňa Kristovho narodenia.

že

kvôli

mnohým

našim

iba

ďalším

nepopulárnym
pôstu,

ale
časom
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Chráňme seba a aj iných
(pravidlá a usmernenia pre bohoslužby v našom chráme)
❖ vstup

do

areálu

povinne

❖ úcta ikon a kríža má byť v tomto

s rúškom, ktoré je nutné aj správne

čase iba náznaková, bez uctievania

nosiť,

bozkom alebo dotykom,

❖ zákaz vstupu ľuďom s príznakmi
respiračných ochorení, teploty alebo ak sú
v karanténe,

prijímanie

sa

zvážia svoju účasť na bohoslužbách,
❖ povinnosť aplikácie dezinfekcie
rúk pri vstupe do chrámu,
❖ rešpektovanie

spôsobom na ruku,
obrázky, ružence...,
❖ pri východe z chrámu dodržiavať
predpísané odstupy,
❖ priestor

striedavého

na

súkromnú

modlitbu, mimo času konania sv.
liturgií, bude aj naďalej k dispozícii.

Štedré srdce – plné dlane
(zbierka na sv. Mikuláša pre deti v hmotnej núdzi)

4

podáva

❖ nenechávať v laviciach knižky,

❖ ľudia z rizikových skupín nech

sedenia,

❖ sv.
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Liturgický program
Liturgický program po 26. nedeli po Päťdesiatnici
od 30.11. do 06.12. 2020

Pondelok
30.11.

Utorok
01.12.

Streda
02.12.

Štvrtok
03.12.

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal (panychída)

06:30 sv. lit. (csl.)

1. † Mária, Pavol

2. † Peter, Anna, Michal, Elvíra

Sv. prorok Nahum

Sv. prorok Habakuk

18:00 sv. lit. (slov.)

† Anna, Juraj, Štefan...

06:30 sv. lit. (csl.)

† Anna

18:00 sv. lit. (slov.) † Juraj, Alžbeta…(panychida)
06:30 sv. lit. (csl.)

† Jozef, Mária, Oľga...

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján, Helena

06:30 sv. lit. (csl.)

* SSR a NSI

Svätý prorok Sofoniáš

Piatok
04.12.

Sv. veľkomučenica Barbora

Sobota
05.12.

Prepodobný a bohonositeľný otec

zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

07:30 sv. lit. (csl.)

1. † Ján
2. † Miroslav, Mária

Sáva Posvätený
18:00 sv. lit. (slov.)

27. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
06.12.

† Ondrej

07:30 sv. lit. (slov.)
09:00 sv. lit. (csl.)

† Vladimír
* Antónia

* za farnosť

Sv. Mikuláš Divotvorca,
arcibiskup lykijskej Myry

11:00 sv. lit. (slov.)

* Natália

Online prenos cez internet
hl. 2
18:00 sv. lit. (slov.)

* na úmysel darcu
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Liturgický program
Liturgický program po 27. nedeli po Päťdesiatnici
od 07.12. do 13.12. 2020

Pondelok
07.12.

Utorok
08.12.

Streda
09.12.

Štvrtok
10.12.

Piatok
11.12.

Sobota
12.12.

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal (panychída)

07:30 sv. lit. (csl.)

* Marianna

16:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

prikázaný sviatok. mirovanie 18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

Počatie Presv. Bohorodičky
sv. Annou

06:30 sv. lit. (csl.)

Prepodobný otec Patapios

† Ladislav, Ján

18:00 sv. lit. (slov.) * Pavol s rod., Jana, Irena…
Sv. mučeníci Ménas, Hermogenés

06:30 sv. lit. (csl.)

† Anna

18:00 sv. lit. (slov.)

† Anna, Michal

06:30 sv. lit. (csl.)

* Miroslav

a Eugraf

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik
18:00 sv. lit. (slov.)
zdržanlivosť od mäsa

Prepodobný otec Spiridon
Divotvorca, trimiluntský biskup

Nedeľa sv. Praotcov
Nedeľa
13.12.

† Mikuláš

Sv. Ambróz, milánsky biskup

1. † Mária
2. † Martin (panychída)

07:30 sv. lit. (csl.)

* Miroslava

18:00 sv. lit. (slov.)

† Helena, Ján, Mária, Ján

07:30 sv. lit. (slov.)
09:00 sv. lit. (csl.)

* na úmysel darcu

* za farnosť

Sv. muč. Eustratios, Auxencius,
Eugen, Mardarios a Orest

11:00 sv. lit. (slov.)

* Martina s rod.

Online prenos cez internet
hl. 3
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Liturgický program
Liturgický program po Nedeli sv. Praotcov
od 14.12. do 20.12. 2020

Pondelok
14.12.

Utorok
15.12.

Streda
16.12.

Štvrtok
17.12.

Sv. muč. Tyrsos, Leukios, Filemon,
Apollónios a Kallinik

06:30 sv. lit. (csl.)

18:00 sv. lit. (slov.) † Helena, Katarína, Michal...
06:30 sv. lit. (csl.)

Prepodobný otec Patapios

18:00 sv. lit. (slov.)

† Dušan (panychída)

06:30 sv. lit. (csl.)

† Michal, Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

† Anna

06:30 sv. lit. (csl.)

* Ján

Sv. prorok Daniel

Sv. muč. Sebastián a jeho spoločníci

* rod. Mauriova

06:30 sv. lit. (csl.)

† Vasiľ, Anna, Ján, Ivana

18:00 sv. lit. (slov.)

1. † Martin

zdržanlivosť od mäsa

Sobota
19.12.

* Miroslav

Sv. hieromuč. Eleuterios

18:00 sv. lit. (slov.)

Piatok
18.12.

* Miroslav

2. † Mária (panychída)
07:30 sv. lit. (csl.)

* Tatiana, Anna s rod.

Sv. mučeník Bonifác
18:00 sv. lit. (slov.)

* Oľga s rod.

07:30 sv. lit. (slov.)

* Anna

Nedeľa sv. Otcov
Nedeľa
20.12.

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

Predprazdenstvo Narodenia Pána
11:00 sv. lit. (slov.)
hl. 4

* Karolína

Online prenos cez internet
18:00 sv. lit. (slov.)

* na úmysel darcu
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Svätý Mikuláš divotvorca, arcibiskup
(6. december v liturgickom kalendári)
Zo života sv. Mikuláša je málo
konkrétnych

na

mori

a záchrana

pútnikov z Egypta) sa stali príčinou

v Myrách (v súčasnosti mesto Izmir

rýchleho a všeobecného šírenia jeho úcty.

v Turecku) a účastníkom I. Nicejského

Táto úcta sa významne zväčšuje najmä od

koncilu (r. 325), na ktorom bránil učenie

vybudovania

chrámu

o Kristovom božstve v spore s Áriánmi.

Mikuláša v

Carihrade v

Traduje sa, že na tomto koncile sa tak

Z Byzancie sa jeho úcta rozšírila do celého

rozčúlil, že udrel Ária po tvári. Za tento

sveta. Veľkú úlohu pri rozširovaní úcty

bol

hneď

Bol

búrky

biskupom

čin

údajov.

utíšenie

na

počesť

sv.

6. storočí.

zbavený

svätého Mikuláša zohrali aj

cirkevnej hodnosti biskupmi

slovanskí apoštoli svätí Cyril

na koncile. Hneď po tomto

a Metod.

akte však mali biskupi videnie,

Veľmi dôležitou udalosťou

kde videli Mikuláša, ktorý mal

pri šírení úcty sv. Mikuláša bolo

po svojej pravici Ježiša Krista

prenesenie jeho ostatkov do

s evanjeliom

Bari

a po

ľavici

v Taliansku.

Talianski

Bohorodičku s omoforom. Po

kupci pokladali Mikuláša za

tomto

veľkého patróna námorníkov

videní

vrátili

Mikulášovi jeho funkciu.

a moreplavcov.

Sv. Mikuláš zasvätil celý svoj život
skutkom

telesného

Po

mohamedánskej

invázii v Myry (od roku 1034) sa kupci

a duchovného

rozhodli telesné ostatky sv. Mikuláša

milosrdenstva. Práve táto črta jeho života,

uchrániť pred zneuctením a preto ich

množstvo skutkov (pomoc boháčovi,

preniesli do Bari. Tam boli (9. mája 1087)

ktorý schudobnel a chcel zo svojich dcér

uložené v chráme sv. Jána Krstiteľa

urobiť neviestky; zachránil tesne pred

a neskoršie boli prenesené do nového

smrťou troch nevinných mužov) a veľké

chrámu,

zázraky (utíšenie búrky na mori; zjavenie

Mikulášovi. Mesto Bari sa tak stalo

sa vo sne talianskemu kupcovi s pšenicou,

centrom úcty sv. Mikuláša.

zasvätenému

práve

sv.

aby otočil loď k Myrám, kde bo veľký

Okrem 6. decembra a 9. mája je

hlad; zjavenie sa vo sne cisárovi a sudcovi,

v byzantskom obrade aj každý štvrtok

pri nespravodlivom zajatí vojvodcov;

zasvätený sv. Mikulášovi.
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Legendy zo života sv. Mikuláša
(najznámejšie a najrozšírenejšia legendy o sv. Mikulášovi)
Život sv. Mikuláša je však okrášlený
množstvom

legiend.

Ponúkame

vám

niektoré najznámejšie z nich.

legenda

urobila

modlitbe ožili aj zabití študenti.
Záchranca pútnikov na mori
Ďalšou povesťou je príbeh o troch

Legenda o troch dcérach
Táto

Zakrátko na to zločincov odhalili a po jeho

zo

sv.

námorníkoch,

ktorí

sa

plavili

po

Mikuláša svätého patróna detí, známeho

rozbúrenom mori a takmer prišli o život.

po celom svete.

Keď úpenlivo prosili svätého Mikuláša

Jeden

občan

dcéry. Keďže

z

prišiel

Patary
o

mal

všetky

tri

svoje

peniaze, nemali veno a preto im nemohol

o pomoc, zjavil sa im silný muž, ktorý vzal
kormidlo

pevne do

rúk,

premohol

víchricu a zasa zmizol.

nájsť ženíchov. A to bola vtedy veľká

Neskôr v chráme v Myre spoznali

hanba. Rozhodol sa, že z nich urobí

námorníci svojho záchrancu, na ikone

neviestky. Keď sa to dozvedel sv. Mikuláš,

svätého Mikuláša.

vzal mešec zlata a počas troch nocí, pod
rúškom tmy, ich tajne vložil do okna
domu. Zmenil tak osud dievčat, ktoré sa
mohli napokon šťastne vydať.

Legenda

o

lodiach

vezúcich

pšenicu
V čase veľkého hladomoru pristáli
v prístave v Lýkii lode z Alexandrie

Legenda o vzkriesení študentov

naložené obilím. Svätý Mikuláš sa zjavil

S legendou o vzkriesení študentov sa

lodníkom a poprosil ich, aby dali časť

spája sv. Mikuláš ako patrón školákov

nákladu

a študentov. Jednej noci chceli traja

zdráhali, pretože náklad mali presne

putujúci študenti prenocovať v jednom

odvážený, niesli zaň zodpovednosť a báli

hostinci. Hostinský a jeho žena si mysleli,

sa prípadného trestu. Napokon im však

že by mohli mať pri sebe nejaký majetok,

časť predsa len dali. Keď sa doplavili do

a tak ich zavraždili ich a mŕtvoly ukryli

Konštantínopolu, zistili, že nič z nákladu

v sude.

im nechýba a obilie, ktoré Mikuláš rozdal

Onedlho však šiel okolo iný pocestný svätý Mikuláš - a požiadal o nocľah.

hladujúcim.

Spočiatku

sa

hladujúcim, vystalo ešte na ďalšie dva
roky a aj na zasiatie.
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Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou
(8. december v liturgickom kalendári)
O udalosti počatia Bohorodičky sv.

okamihu

jej

počatia

od

poškvrny

Annou nám evanjeliá nič nehovoria.

dedičného hriechu. Toto učenie viery

Sviatok sa vyvinul na základe tradície

slávnostne definoval pápež Pius IX. dňa

a učiteľského úradu Cirkvi.

8. decembra 1854.

Udalosť počatia opisuje apokryfné
Jakubovo protoevanjelium: „V mestečku

Prvé

zmienky

o tomto

sviatku

pochádzajú z 5. storočia. Samotný rozvoj

Nazaret žili zbožní,

a šírenie sviatku sa stali

chudobní manželia

aktuálnymi až v

Joachim

a Anna,

storočí. V 9. storočí bol

pochádzali

sviatok známy v celom

ktorí

z Dávidovho rodu.

8.

byzantskom cisárstve.

Boli starí a nemali

Čo vlastne znamená

deti. To sa v tej dobe

tento sviatok, zhrnul vo

chápalo ako Boží

výklade tohto sviatku

trest

pápež

za

hriechy.

Pius

IX.:

Manželia sa preto vrúcne modlili k Bohu,

„Preblahoslavená Panna Mária v prvom

aby im požehnal dieťa. Sľúbili, že ho dajú

okamihu svojho počatia bola zvláštnou

na výchovu do chrámu. Ich prosby boli

milosťou a výnimkou od všemohúceho

vyslyšané. Narodila sa im dcéra, ktorú

Boha z ohľadu na zásluhy Ježiša Krista,

pomenovali Mária“.

Spasiteľa

Pretože si Boh vyvolil Pannu Máriu za
matku Spasiteľa sveta, uchránil ju už od

ľudského

pokolenia,

zachovaná čistá od všetkej poškvrny
prvotnej viny...“

Keď mi niekto...
(výsledok formovania vo Filipovke)
Keď mi niekto podrazí nohy, poviem si - keď som už na kolenách, je čas na modlitbu.
Keď mi niekto trhá srdce na kusy, poviem si - keď už je na kusy, je čas rozdať ho.
Keď mi niekto rozbije sny, poviem si - keď už sú preč, je čas vstávať.
Keď mi niekto zničí môj svet a aj mňa, poviem si - je čas sa znovuzrodiť.
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Odkaz sv. Mikuláša
(vylúštite v osemsmerovke nádhernú životnú múdrosť )
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ABRAHÁM * ADAM * BOH * FILIŠTÍNCI * GOMORA * HARAN * CHLIEB *
JERUZALEM * KANAÁN * KRÁĽ * LOT * MELCHIZEDECH * OBETA*
PALESTÍNA * PASTIER * POŽEHNAŤ * PREDOBRAZ * SÁLEM * SÁRA
*SODOMA * STÁDO * SYNOVEC * ŠÍLO * ŤAVA * VÍNO
Výsledok tajničky pozostáva zo 48 znakov:

,

.
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Modlitba za Slovensko
(modlitba za odvrátenie pandémie koronavírusu)
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás

Vlej

do

našich

otupených

uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne

a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky

prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa

Obraciame sa na teba v našej núdzi
a utrpení,

spôsobenými

a prosíme

pandémiou

ťa

nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto

o záchranu tela i duše

naše

chorých,

príhovor Sedembolestnej

silu

o múdrosť,

a lásku

prosby

aj

na

pre

Matky tvojho Syna, ktorú

všetkých, čo sa o nich

si nám dal za patrónku.

starajú,

o nádej

S jej pomocou sa chceme

a dôveru pre tých, čo

stávať jedni pre druhých

sa

bratmi

cítia

o rozvážne,

ohrození,

a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj

riešenia pre tých, čo majú politickú

v príhovor našich vierozvestcov, svätých

zodpovednosť v rozličnom stupni.

Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa

nám,

a

sestrami

spravodlivé

Pomáhaj

starostlivé

a

aby

sme

si

z nášho ľudu, svätého Gorazda.

uvedomovali, že sme chorí a ohrození

Nech nám vyprosujú uvedomenie si

nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe

sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko

i k blížnemu, stali sme sa sebeckými,

ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za

bezohľadnými, dali sme sa zotročiť

nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije

mamonou a nemravnosťou.

a kraľuje na veky vekov. Amen.
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