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Ročník: 13.

Rok: 2020

Číslo: 15

VIANOCE:

Vinšujeme Vám požehnané prežitie

starým mladosť navracajú,

sviatkov Narodenia Božieho Syna

mladým nesmiernu radosť dajú,

Ježiša Krista. a zároveň

do rodných chalúpok deti

vyprosujeme Božou láskou

privádzajú, nepriatelia ku sebe

a požehnaním naplnené dni aj

vľúdne slovo majú, stratení

v novom roku 2021.

synovia tiahnu k svojmu kraju,
prehrmené roky ľudia spomínajú.
Tú najkrajšiu pieseň pery
zaspievajú, to najkrajšie zo sŕdc
ľudia rozdávajú, takú čarovnú moc
len Vianoce majú.
(Andrej Sládkovič)

Christos raždajetsja!
Slavite jeho!
o. Martin s rodinou
o. Miroslav
o. Jozef
o. Marek s rodinou
o. Ján s rodinou
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Ježiš ako najväčší darček týchto dní
(vianočné zamyslenie)
Každý z nás rád dostáva darčeky. Je
nádherné,

niekto

bude dojímať. Nielen preto, že pohľad na

z príbuzných alebo priateľov prekvapiť.

malé bezbranné dieťa prebúdza v nás to

Nemusíme mať žiaden sviatok, ale keď

najlepšie, ale zároveň je narodenie Ježiša

muž prinesie manželke kvety, len tak

viditeľným

z lásky, určite ju poteší. Vianoce sú

nefalšovanej Božej lásky, ktorá vstúpila

spájané

do tohto sveta.

s

keď

nás

darmi.

dokáže

Narodenie Božieho Syna nás vždy

Každý

rok

pred

sviatkami hľadáme, čím by sme potešili
svojich blízkych.

znakom

skutočnej,

Narodením Ježiša dáva Boh najavo, že
o nás nestratil záujem. Je to veľká milosť,

Niekto vyberá darčeky už od leta, iný

ktorá je vždy nová. Aj tohto roku je to

si necháva tieto veci až na poslednú

nová milosť. Pozýva nás prehĺbiť našu

chvíľu. Ale vždy tak konáme, aby sme tým

vieru; vzťah s Tým, ktorý je láskou

druhým priniesli radosť. Rodičia vedia, že

a doprial nám dožiť sa tohto času. Daroval

jednou z najkrajších chvíľ počas Vianoc je

nám život a spolu s ním všetko ostatné, čo

tá, keď si deti rozbaľujú pod stromčekom

potrebujeme.

darčeky. Vtedy vidíme, ako im svietia

Prežime

tieto

sviatočné

dni

očká od vzrušenia i od radosti. Ale ak

zmysluplne, nie povrchne. Hľadajme

hovoríme o obdarúvaní práve na Vianoce,

pravdu a to aj za tú cenu, ak je

je to nielen kvôli našim prejavom lásky

nepríjemná, keď musíme odhaliť hriechy

voči blížnym, ale najmä kvôli veľkej,

v svojom vnútri. Kristus nám neprichádza

zázračnej udalosti, ktorá sa tej noci stala.

robiť výčitky, ale milovať nás a spasiť. Aj

Evanjeliá ju zahalili rúškom tajomstiev.

keď sme Vianoce slávili už veľakrát,

Liturgické
narodenia

prežívanie

Božieho

Syna

sviatkov
nám

chce

ohlásiť, že tým najväčším darom pre tento

uverme, že sú pre nás osobitným darom
Boha, ktorý prichádza k nám, aby
natrvalo ostal v našom srdci.

svet je Dieťa - Ježiš. Boh sa stáva

Nádherne nás k tomu povzbudzuje

človekom, prichádza medzi nás, aby nás

blahoslavená Mária Celeste Crostarosa,

vykúpil z otroctva hriechu a smrti. Boh sa

zakladateľka redemptoristiek: „Boh sa

stáva človekom, aby sa nám stal okrem

narodil pre Teba. Spievaj a zvelebuj Pána

hriechu vo všetkom podobným.

spolu s anjelmi, lebo Boh sa rodí pre
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Teba. Dôveruj mu, ver a dúfaj v Neho.

Boží dar, ktorý objavujeme v maličkom

Túži, aby sa jeho radosť zahostila v tvojej

Dieťati.

duši, chce prebývať v tebe a zjednotiť sa
s tebou.“

Vážme si tento dar, ktorý sme tak
nezaslúžene dostali. Vážme si, že Boh sa

Boží Syn je najväčším darom od Boha,

stal človekom a zjavil nám svoju lásku.

ktorým Boh najdokonalejšie zjavil svoju

A nech nás toto poznanie motivuje, aby

lásku voči človeku. Betlehemská udalosť

sme sa stali lepšími ľuďmi. Nájdime

je už stáročia nevyčerpateľnou témou.

v jasličkách odvahu stávať sa darom pre

V nej

tých druhých.

je

skrytá

„hlbina

bohatstva

i múdrosti i známosti Božej“ (Rim 11, 33).
Obdivujeme

Nájdime si počas sviatkov Narodenia

Ježiša

Ježiša

Krista

čas

Krista, že nebeský

i odvahu

trón zamenil za jasle

zastavenie sa v našom

a

spoločenstvo

anjelov,

ktorí

na

uponáhľanom

ho

a nervóznom

vzývali, za zvieratá

Nech

v maštali.

Jeho

kúzlo a čaro týchto

prítulnosť

pokoruje

sviatkov

ľudskú

pýchu,

egoizmus

a sebestačnosť.

aj

živote.
samotné
oživí

v každom z nás túžbu
Svojim

stať sa živým betlehemom. Nech sa aj

príkladom nás učí láske, odpusteniu,

našou zásluhou Ježiš neustále vteľuje

radosti a pokoju. Keď ho v tomto

a znova rodí v čase a na mieste, kde

nasledujeme, zároveň vyjadrujeme svoju

žijeme. Tým pomôžeme nielen sebe, ale aj

radosť z jeho príchodu.

svetu, aby sa všetko obnovovalo v Ježišovi

Každá

liturgická

slávnosť

počas

Kristovi.

liturgického roka nie je iba nejakou

Vyprosujem všetkým nám milostiplné

spomienkou na minulosť, ale v liturgii je

a požehnané prežitie sviatkov Narodenia

prenesený nadčasový rozmer histórie

nášho Pána Ježiša Krista a zároveň želám

vykúpenia. Aj do tohtoročných sviatkov

všetko dobré a pokojné aj v novom roku

narodenia Krista prichádza skutočnosť

2021.

prvých Vianoc.
Keď prídeme k jasličkám v našom
chráme, nanovo objavme ten najväčší

Christos raždajetsja!
Slavite jeho!
o. Miroslav
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Ako anjeli vrátili ľuďom Vianoce
(vianočný príbeh pre potešenie duše)
Blížili sa Vianoce. Anjeli v nebi
pripravovali veľkolepú oslavu, pretože sa

dopustiť!

Musíme

niečo

vymyslieť,

musíme zachrániť Vianoce!“

mal narodiť Ježiško. Dali si záležať, aby na

A od toho dňa rozmýšľali, ako ľuďom

nej nič nechýbalo. Vypekali dobroty,

pomôcť. Posadali si všetci k najväčšiemu

skladali veľkolepé melódie a takmer

nebeskému oknu, aby všetko videli na

všade navôkol sa to skvelo čistotou.

vlastné oči. Pred školou sa bila skupina

Keď však najmenší anjelik začal leštiť

detí. Jeden plačúci chlapček utekal

okná, ktorými sa dalo dovidieť až na zem,

domov, no stratil sa v dave plnom ľudí,

zosmutnel. Niekoľko dní s ním nebolo

ktorí si ho vôbec nevšímali. V obchode si

reči. Ostatní anjeli si všimli smútok v jeho

ľudia nakladali plné koše jedla. Pomedzi

očiach, a tak pátrali po príčine.

regály sa plietli deti v otrhaných šatách

„Čo si taký smutný, braček,“ pýtali sa,

a očami jedli vianočné maškrty. Pohľad

„azda sa netešíš na Vianoce?“ „Teším,“

anjelov sa na chvíľu zastavil na krásnom

odvetil najmenší anjelik, ale ani trochu sa

veľkom dome, v ktorom pri okne smutne

neusmial, ba v očiach sa mu zaleskla

sedeli dve malé deti. Ich rodičia boli ešte

slzička.

v práci, hoci bol už hlboký večer.

Najstarší anjel hneď pochopil, že sa
muselo

stať

čosi

vážne.

Pritúlil

„Čo urobíme?“ opýtal sa najstarší.

si

„Toto je naozaj vážne!“ „Musíme ľuďom

najmenšieho anjelika k sebe a súcitne sa

dať to, čo im chýba. Musíme im vrátiť

ho opýtal: „Čo sa deje?“ „Videl som, čo sa

NÁDEJ,“ zahlásil ďalší.

robí na zemi,“ začal pomaly rozprávať.

Dali hlavy dokopy a rozhodli sa, že

„Vianoce sú o pár dní tu a ľudia sa vôbec

ľuďom na Vianoce darujú to najcennejšie,

neradujú. Sú nervózni a stále niekam

čo majú v nebi - malého Ježiška. Hoci mu

utekajú. Hádajú sa.

už pripravili krásnu nebeskú izbičku,

Nezaujímajú

druhého

dohodli sa, že jeho narodenie premiestnia

a takmer sa spolu ani nerozprávajú. Ak

priamo na zem. Verili, že keď ľudia uvidia

to pôjde takto ďalej, Vianoce na zemi

jeho bezmocnosť, skromnosť, pokoru;

tento rok nebudú,“ povedal najmenší

keď pocítia lásku, s ktorou prichádza, keď

anjelik a rozplakal sa. „Fíha!“ zvolali

zažijú pokoj, ktorý prinesie, do ich života

ostatní, „to sa nesmie stať. To nemôžeme

sa vráti nádej a s ňou aj radosť.
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Anjeli hľadali dôstojné miesto, kde by
sa mohol Ježiško narodiť. No nedarilo sa

rodinné

okamihy,

spievali

koledy

a objímali sa.

im. Všade totiž nachádzali len tmu, chlad,

Tam, kde vládla nervozita, prišiel

sebectvo a to nebolo vhodné pre Ježiška.

pokoj. Tam, kde sa ľudia hádali, nastalo

Keď si mysleli, že je už všetko stratené,

zmierenie. Tam, kde ľudia žili len pre

zrazu jeden z anjelov zbadal na konci

seba, zrazu prejavili záujem o druhých.

mesta malú maštaľku. V očiach mu

A to všetko nádeji, ktorá prišla všade tam,

zahrala radostná iskra. To je presne to, čo

kde jej otvorili dvere.

hľadali!

„Vidíš to?“ spýtal sa najmenší anjelik,

Do Vianoc ostával už iba jeden deň.

stojac pri okne a pozerajúc na zem.

Anjeli s napätím očakávali, čo sa stane.

„Vidím,“ odpovedal najstarší anjel. „Mám

Odbila dvanásta

radosť. Teraz je všetko tak,

hodina.

Zrazu

ako má byť. Vrátili sme

mesto

ožiarilo

ľuďom nádej. Vianoce tento

veľké

svetlo.

rok predsa len budú!“

A vtedy akoby sa

Všetci anjeli sa pochytali

na chvíľu zastavil

za ruky a začali tancovať.

čas. Mnohí vyšli

Oslavovali

von

Ježiška a zároveň sa tešili,

zo

svojich

narodenie

vyhriatych príbytkov a kráčali za žiarou.

že vidia nádej opäť vládnuť na zemi.

Už nevládla tma. Začali sa topiť ľady,

„Misiu sme splnili,“ prehovoril po chvíli

ktoré zmrazili vzťahy medzi ľuďmi. Hoci

jeden z nich, „ale pred nami je ďalšia.

nik netušil, čo sa deje, vo svojom vnútri

Nesmieme dopustiť, aby ľudia o túto

každý cítil, že sa prepisujú ľudské dejiny.

nádej opäť prišli. Musíme zariadiť, aby

Neznáma

pani

sa

pristavila

pri

Svetlo s nimi ostalo aj po Vianociach.“

plačúcom chlapčekovi a utrela mu slzy

A tak keď sa počas vianočných

z očí. Starší manželský pár s ľútosťou

sviatkov pozrieš na nebo, možno uvidíš

pozrel na hladné deti v chatrnom oblečení

tancovať malých anjelov. A keď budeš

a

ticho,

daroval

najchutnejších

im

plné

tašky

vianočných

tých

možno

začuješ

ich

vianočnú

dobrôt.

melódiu. A keď otvoríš aj svoje srdce,

Radosť vystriedala smútok aj vo veľkom

budeš počuť ich tichú prosbu, aby si

dome. Deti spolu s rodičmi ozdobovali

k sebe domov prijal malého Ježiška.

vianočný stromček. Užívali si vzácne

S ním vstúpi do tvojho domu nádej!
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Liturgický program
Liturgický program na sviatky Narodenia Ježiša Krista
od 21.12. do 27.12. 2020
Pondelok

21.12.
Utorok
22.12.
Streda
23.12.

Štvrtok
24.12.

Sobota
26.12.

Sv. veľkomučenica Anastázia

† Anna, Michal, Helena

Desiati sv. mučeníci z Kréty

Predvečer
Narodenia Pána

Narodenie Pána
prikázaný sviatok, mirovanie
voľnica

Zhromaždenie
k Presvätej
Bohorodičke

Nedeľa po
Kristovom narodení

† Vasiľ, Anna

18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján
† Rudolf (panychída)
† Peter, Katarína

07:30 Kráľovské hodinky (slov.)
15:00 sv. lit. s večierňou (slov.)

* za farnosť

22:00 Veľké povečerie s lítijou (csl.)
07:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

07:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* Klára, Zoltán s rod.

07:30 sv. lit. (slov) * Anna, Peter, Peter, Inga...
09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

Sv. apoštol, prvomučeník
11:00 sv. lit. (slov.)
a archidiakon Štefan

* Peter, Gabriela, Ivana...

18:00 sv. lit. (slov.)

* Helena, Anton, Marta...

hl. 5

6

18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (csl.)

prikázaný sviatok

Nedeľa
27.12.

† Štefan, Danka, Štefan

Sv. mučenica Juliána

zdržanlivosť od mäsa
s pôstom

Piatok
25.12.

07:30 sv. lit. (csl.)
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Liturgický program
Liturgický program po Nedeli po Narodení Ježiša Krista
od 28.12. 2020 do 03.01. 2021
Pondelok
28.12.

Svätí 20 000 mučeníci
upálení v Nikodémii

18:00 sv. lit. (slov.)

Utorok
29.12.

Sv. deti, ktoré dal Herodes

Streda
30.01.

Sv. mučenica Anýzia
Prep. Zótik, presbyter

Štvrtok
31.01.

07:30 sv. lit. (csl.)

povraždiť v Betleheme

Prep. matka Melánia Rímska

† Mária. Ján, Ján
† Michal, Anna, Miroslav...

07:30 sv. lit. (csl.)

† Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

* Miroslav s rod.

07:30 sv. lit. (csl.)

† Marián

18:00 sv. lit. (slov.)

* Dušan, Peter, Helena...

07:30 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

17:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

23:15 Ďakovný Akatist

Piatok
01.01.

07:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

prikázaný sviatok, mirovanie 11:00 sv. lit. (slov.)
voľnica

* za farnosť

Obrezanie Pána

18:00 sv. lit. (slov.)

Sobota
02.01.

07:30 sv. lit. (csl.)

† Mária

Sv. otec Silvester, rímsky pápež
18:00 sv. lit. (slov.)

07:30 sv. lit. (slov.)

Nedeľa
03.01.

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)

Nedeľa pred
Osvietením
hl. 6

† Mária (panychída)

* Ľubomíra
* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* Marek, Danka, Marko...

18:00 sv. lit. (slov.)

* na úmysel darcu
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Liturgický program
Liturgický program na sviatky Bohozjavenia Pána
od 04.01. do 10.01. 2021
Pondelok
04.01.

06:30 sv. lit. (csl.)

Zbor sv. sedemdesiatich
apoštolov

18:00 sv. lit. (slov.)

* Anna s rod.

07:30 Kráľovské hodinky (slov.)
Utorok
05.01.

Streda
06.01.

Predvečer Osvietenia
zdržanlivosť od mäsa
s pôstom

Bohozjavenie Pána
prikázaný sviatok, mirovanie

15:00 sv. lit. s večierňou (slov.)
* za farnosť
Veľké svätenie vody (slov.)
20:00 Veľké povečerie s lítijou (csl.)
07:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)
Veľké svätenie vody

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)
Štvrtok
07.01.

Zhromaždenie k prorokovi

Piatok
08.01.

Prep. otec Juraj Chozebita

Sobota
09.01.

Nedeľa
10.01.

06:30 sv. lit. (csl.)

a krstiteľovi Jánovi

18:00 sv. lit. (slov.) * Juraj, Ľubomíra, Ľubomíra
06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa

† Mária (panychída)

06:30 sv. lit. (csl.) † Štefan, Mária, Štefan, Mária

Sobota po Osvietení
Sv. muč. Polyeukt

18:00 sv. lit. (slov.)

Nedeľa po
Osvietení

07:30 sv. lit. (slov.)

Náš otec sv. Gregor,
nysský biskup
hl. 7
ň
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18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján

† Michal (panychída)

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* Samuel, Antónia, Tadeáš...

18:00 sv. lit. (slov.)

* Jozef
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Sviatky Teofánie
(liturgické prežívanie sviatkov)
Kresťania v prvých troch storočiach
slávili Bohozjavenia Pána, ktorý v sebe

Zhromaždenie

k

presvätej

Bohorodičke

obsahoval sviatok Narodenia Pána a aj

(26. december)

Bohozjavenia.

Východná

Cirkev

si

po

veľkých

sviatkoch spomína na nasledujúci deň na
Narodenie Ježiša Krista

osoby, ktoré zohrali významnú úlohu

(25. december)

v udalostiach sláveného tajomstva.

Kresťania chceli sláviť narodeniny

Už v prvých storočiach sa veriaci

svojho Pána a keďže nebol známy presný

zhromažďovali na druhý deň po sviatku

dátum jeho narodenín, vybrali si 25.

Narodenia Pána, aby sa poďakovali Panne

december. Bol to deň, ktorý bol v Ríme

Márii za jej syna Ježiša Krista.

oslavovaný ako deň zimného slnovratu.

Nie sú presné svedectvá o tom, kedy sa

Keďže slnko od tohto dňa naberalo novú

sviatok

silu, bol tento deň vhodný na oslavu

Bohorodičke stal všeobecne známym.

Kristovho

Ježiš

Niektorí otcovia vo 4. storočí vo svojich

Kristus bol vo Svätom Písme označovaný

homíliách na sviatok Narodenia Pána

ako „slnko spravodlivosti“ (Mal 4, 2)

spomínajú aj Presvätú Bohorodičku.

narodenia,

pretože

Zhromaždenie

k Presvätej

a „svetlo sveta“ (Jn 8, 12).
Zavedenie sviatku Narodenia Krista

Sv. prvomučeník Štefan

sa uskutočnilo v 4. storočí, presnejšie

(27. december)

okolo roku 330.

Štefan bol grécky hovoriaci Žid. Podľa

Zavedením sviatku Narodenia Ježiša
Krista

chcel

rímsky

ľud

preukázať

Skutkov apoštolov bol jedným z prvých
diakonov, plný Svätého Ducha hlásal

Ježišovi Kristovi božskú poctu v ten deň

Božie

a na

znameniami a zázrakmi. Veľrada ho za

tom

mieste,

na

ktorom

sa

slovo,

ktoré

preukazovala božská pocta slnku. Prvým

jeho aktivitu

motívom bolo osláviť Ježiša Krista ako

a dala ukameňovať.

víťaza nad pohanstvom a druhým bolo
osláviť narodenie
vteleného Boha.

Ježiša Krista ako

Úcta

sv.

potvrdzoval

nespravodlivo
Štefana

je

odsúdila
najstaršia

spomedzi všetkých mučeníkov. Nie je
známy deň jeho smrti, ale keďže jeho úcta
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sa viaže k Narodeniu Pána, nakoľko ako

Sväté Bohozjavenie

prvý učeník mal veľmi blízky vzťah

(6. január)

k Ježišovi Kristovi.

Sviatok Svätého Bohozjavenia nášho

Východ a aj Západ so začiatku slávili

Pána,

Boha

a

Spasiteľa

Ježiša

jeho pamiatku 26. decembra. Keď sa v 7.

Krista patrí teda medzi najstaršie sviatky,

storočí

keďže

na

Východ

ujal

sviatok

sa

začal

Zhromaždenie k

sláviť

už
2.

Presvätej

koncom
storočia

a začiatkom

Bohorodičke,

3. storočia.

spomienka

sv.

Počas

Štefana

sa

sviatku

začala sláviť 27.

Bohozjavenia

decembra.

sa

spomína

a oslavuje krst
Obrezanie

Ježiša Krista

Pána

v Jordáne.

(1. január)
V Starom

Bohozjavením
zákone

bola

obriezka

sa nazýva preto, že pri krste sa zjavila

ustanovená Bohom na znak zmluvy Pána

Presvätá Trojica: Otec hlasom z neba, Syn

s Abrahámom a jeho potomstvom (Gn 17,

bol pokrstený a Svätý Duch zostúpil

10-14).

v podobe holubice.

Ježišova obriezka je znakom jeho
podriadenosti

Zákonu;

zároveň

oprávňovala

zúčastňovať

sa

Niekedy sa tento sviatok nazýva aj

ho

Osvietenie, čo súvisí s krstom, keďže krst

na

(resp. iniciačné sviatosti) sa v byzantskej

náboženskom kulte Izraela. Pri obriezke
dostal meno Ježiš (Lk 2, 21).

tradícii často označuje ako osvietenie.
Jedným

z

teologických

aspektov

Na Východe sa tento sviatok stal

sviatku Bohozjavenia je aj posvätenie vôd

známym a rozšíreným až v 8.-9. storočí.

(a celého kozmu), a preto aj my konáme

Až z tohto obdobia sú totiž prvé zmienky

posvätenie vody. Ježiš Kristus posvätil

v byzantských

o sviatku

vody pri svojom vstupe do rieky Jordánu,

Obrezania Pána, ktorý sa slávil spolu so

my posvätením akoby nechávame Ježiša

spomienkou na sv. Bazila Veľkého –

znovu vstupovať do vody, ktorá napája

jedného z najväčších cirkevných otcov.

všetko živé.
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Urbi et Orbi
(obzretie sa za pápežským požehnaním)
Istotne mnohí z nás budú

počas

Veľkonočnú

nedeľu

a

na

Vianoce.

sviatkov Narodenia Krista sledovať aj

Existujú však aj výnimočné udalosti, ako

požehnanie Urbi et Orbi, ktoré udeľuje

napr.

pápež.

inaugurácii, v jubilejných rokoch...

Čo vlastne znamená toto požehnanie
a aký bol jeho vývoj?

po

voľbe

Požehnávanie

pápeža,
mesta

po

jeho

a sveta

bolo

bežnou praxou už oddávna, a to štyrikrát

„Urbi et Orbi" (z latinčiny doslova

do roka z rôznych rímskych bazilík:

znamená mestu a svetu) je posolstvom

Z Baziliky sv. Petra na Veľký štvrtok

pápeža, ktoré je priamo určené mestu

a

Rím

Paschu, z Lateránskej baziliky na

a všeobecnej

slávnosť

cirkvi.

Nanebovstúpenia

Samotné posolstvo
obsahuje:
1.

slávnostné

a z Baziliky

Santa

Maria

Maggiore

vyhlásenie,
2.

Pána

slávení
biblické

sviatku
Zosnutia

a tradičné vysvetlenie

Bohorodičky.

sviatku,

Prvýkrát

3. načrtnutie aktuálnych svetových
problémov (vojny, chudoba...),
sviatku do konkrétnych skutkov,
Apoštolské

požehnanie

s plnomocnými odpustkami.

v 13. storočí.
Tradícia bola prerušená na viac ako
pol storočia v roku 1870, keď bol Vatikán
násilne obsadený a pápeži sa stali
väzňami vo vlastnom dome. V tomto čase
udeľovali

Do roku 2013 boli súčasťou posolstva

Každoročne dáva pápež požehnanie
Urbi et Orbi počas bohoslužby na

požehnanie

len

zvnútra

vatikánskej baziliky.

aj pozdravy v národných jazykoch, čo bolo
zrušené pápežom Františkom.

sa

pápež prihovoril veriacim vo Vatikáne už

4. pozvanie ľudí, aby premietli obsah
5.

pri

Prechod z interiéru do exteriéru nastal
na Paschu v roku 1933, kedy pápež Pius
XI.

udelil

požehnanie

z balkóna

na

priečelí Baziliky sv. Petra.
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Čo patrí k podstate týchto dní
(vianočné príbehy na zamyslenie)
Darčeky v komore

Dieťa Ježiš prináša svetlo

Poštár zazvonil dvakrát. V ruke držal

Pred

Vianocami

roku

1965

meste

prišlo

veľký, krásne zabalený balík so zlatou

v americkom

stuhou. „Ďalej,” ozval sa hlas zvnútra.

k poruche elektrárne, ktorá spôsobila

Poštár vošiel do zanedbaného domu, do

počas

izby, v ktorej bolo plno prachu a málo

elektrickej

svetla. V kresle

hlavnom

v

veľkej

energie.

výpadok

Mesto

zostalo

zaplavené tmou.

sedel starček.

Tisícky cestujúcich boli

„Pozrite sa,
aký

prevádzky

uväznené

krásny

v tuneloch

a vlakoch. Tisícky zostali vo

vianočný

výťahoch

darček!”

poschodiami. Čo však veľmi

povedal poštár.

prekvapilo

„Ďakujem,

postoj obyvateľov mesta.

položte ho na

medzi
mnohých,

bol

Okrem niekoľkých, ktorí

zem.” „Vy si ho ani neotvoríte?” pýtal sa

sa rozčuľovali a využívali situáciu, bol to

poštár začudovane. „Je na ňom napísaný

prekvapujúci záujem ľudí o druhých.

lístok,

Lujzy

Navzájom si pomáhali prekonať situáciu,

s manželom.” „Áno, ale nikdy tam nie je

do ktorej sa dostali. Bolo možné počuť

pozvanie, nikdy tam nie sú slová: Príď na

spev vo vlakoch a v tmavých chodbách

Vianoce k nám”, či Poďte sa pozrieť,”

mrakodrapov.

že

je

to

dcéry

dodal starký unavene a vstal z kresla.
Zaviedol poštára do komory, ktorá bola
plná vianočných darčekov z minulých
rokov.

Ležali

nedotknuté,

zabalené

s blýskavými stuhami.

Prekvapilo, že počas tejto nehody
takmer nejestvovala zločinnosť.
Toto zatmenie a blízkosť Vianoc
pomohli

ľuďom

objaviť

dimenziu,

o ktorej dovtedy nevedeli, že je v nich.

„Prečo ste si ich neotvorili?” pýta sa
poštár. „A načo?” povedal smutne starec.
„Niet v nich lásky.” Sú veci, ktoré sú
vzácnejšie ako darčeky.
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