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Vinšujem vám vinšujem na to  

Božie Narodenie:  Šťastie i zdravie  

a  od Boha požehnanie. 

Pomôž vám ho Pán Boh 

šťastlivo  prežiť, lepšieho sa dožiť: 

hojnejšie, pokojnejšie, v záhrade 

úrodnejšie, v domácnosti svornosť,  

u ľudí priaznivosť. 

V stodole zbožia, ovociny, na pôjde 

klobások, slaniny; i šatstva v truhlici, 

i peniaze v pokladnici. 

To ja vám vinšujem v tom časnom 

živote a potom,  

po všetkej tej časnej dobrote:  

slávu nebeskú a korunu anjelskú. 

 

Želáme požehnané prežitie  

sviatkov Narodenia Božieho 

Syna Ježiša Krista 

a zároveň vyprosujeme Božou 

láskou a požehnaním naplnené 

dni aj v novom roku 2020. 

 

Christos raždajetsja! 

Slavite jeho! 

 

o. Miroslav 

o. Martin s rodinou 

o. Pavol s rodinou 

o. Ján s rodinou 

o. Pavol 

Ročník: 12.        Rok: 2019        Číslo: 24 
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„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2,14) 

 (vianočné zamyslenie) 
 

Slovo pokoj a s ním súvisiace slová sa 

často opakujú v dejinách spásy. Ľudstvo 

po upadnutí do hriechu túži po pokoji. Čo 

vie obohatiť človeka a naplniť jeho vnútro 

i život, ak nie pokoj? 

Počas sviatku Narodenia Ježiša Krista 

si Boh praje, aby sme my, ľudia pokoja 

a dobrej vôle, prijali jeho dar, ktorý 

ohlasujú anjeli: „Zvestujeme vám veľkú 

radosť, ktorá bude patriť všetkým 

ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste 

narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2,10) 

V jasličkách  v Betleheme sa nachádza 

naplnenie pradávnych Božích prisľúbení: 

Slovo sa stalo telom a tým, ktorí ho prijali, 

prinieslo svetlo, pokoj a spásu. Boží Syn 

prichádza medzi ľudí, prijíma ľudský 

osud, aby vydal svedectvo o pravde 

Božieho kráľovstva. 

Vianočné sviatky Narodenia Ježiša 

Krista sú tak sviatkami, kedy sa každý 

z nás osobne musí rozhodnúť, či chce žiť 

v pokoji a láske alebo neistote, strachu, či 

egoizme. 

Keby sme sa pýtali, čo vianočnú noc 

robí tak krásnou, veľkou, je to práve dar 

pokoja, Ježiš, Knieža pokoja. Nečudujeme 

sa, že vianočné spevy, koledy majú tak 

podmanivú melódiu a často opakujúcu 

myšlienku „Dieťa“. Môže dieťa vedome 

a dobrovoľne urážať, vraždiť, nenávidieť, 

vyvolávať konflikty, napätia, hnev? Nie! 

Toto spôsobuje len hriech.  

K sviatkom Vianoc patrí čistá duša. Je 

správne, že keď inokedy nemáme čas či síl, 

tak aspoň na Vianoce, na sviatky 

Narodenia Pána, očistíme si vo svätej 

spovedi svoje srdcia. Ak by sme tak 

neurobili, sami by sme cítili, že sláviť 

vianočné sviatky s hriechom v duši je na 

našu škodu; nepocítime a nestretneme sa 

s pravým zážitkom a obohatením, ktorým 

nás obdarúva Boh. 

Na bránu kláštora neskoro večer ktosi 

zaklopal. Ospalý vrátnik sa pýta 

pocestného človeka: „Čo hľadáš v našom 

kláštore?“ Odpoveď znela: „Hľadám 

pokoj.“ „Ako sa voláš?“ „Som Dante 

Aligieri,“ znela odpoveď pútnika. Bol to 

jeden z najväčších básnikov všetkých čias. 

Vyhnali ho z rodnej Florencie, túlal sa po 

svete a napísal Božskú komédiu, ktorá mu 

získala slávu a taktiež aj pokoj v duši, 

ktorý hľadal. 
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Patríme aj my medzi ľudí, ktorí 

úprimne hľadajú pokoj? Patríme aj my 

medzi tých, ktorým záleží nielen na pokoji 

od zbraní, ale aj na pokoji vo svojej duši 

a dušiach ľudí, s ktorými žijeme? 

Nezatvárame dvere pred Bohom ako 

obyvatelia Betlehema? Tam nemali pre 

Boha miesta. Je 

potrebné si 

uvedomiť, že vo 

svojom srdci 

máme len toľko 

pokoja, koľko 

dávame miesta 

Kristovi vo 

svojom srdci. 

Tak ďaleko sme 

od pokoja, ako 

ďaleko sme od 

Boha. 

Je správne, že túžime mať najprv 

pokoj vo svojom srdci, ak ho chceme dať 

iným. Nehľadajme ho vo svojom okolí, ale 

najprv u seba. Ak v nás nebude hnevu, 

nenávisti, neprajnosti, závisti, lakomstva, 

tak nebudú vojny ani vo svete. Ak 

nezabijeme Boha vo svojom srdci, nebude 

zabíjaný ani v bratoch a sestrách vo svete. 

Počas Vianoc patrí sa prijať podmienky 

pre pokoj, ktoré prináša Dieťa 

v betlehemských jasliach. Sú to láska, 

pravda, spravodlivosť a sloboda. 

Vďaka ti, Dieťa Ježiš, za tento dar 

pokoja, ktorý aj tohto roku nám ponúkaš. 

Nech nás narodenie Krista naplní 

radosťou zo života, pokojom a nádejou do 

všetkého, čo je potrebné prekonať, aby 

sme tak mohli vytvárať jednu rodinu, 

uprostred ktorej je novonarodené Božie 

Dieťa – Ježiš.  

Nech aj 

v našej farnosti 

zavládne 

Kristov pokoj  

a nech sú naše 

srdcia plné 

pokoja, lásky, 

milosrdenstva 

a dobroty. 

Práve pokoj,  

dobrota, láska 

a prajnosť nech sú vlastnosti, po ktorých 

nás budú iní poznať, pretože Boh vstúpil 

do nášho srdca. 

Vyprosujem všetkým nám milostiplné 

a požehnané prežitie sviatkov Narodenia 

nášho Pána Ježiša Krista a zároveň želám 

všetko dobré a pokojné aj v novom roku 

2020. 

 

Christos raždajetsja! 

Slavite jeho! 

 

o. Miroslav 
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Vianočný príbeh 
(vianočná realita vo forme bájky) 

 
Rozrušená straka v lese čudnú správu 

všetkým nesie. Takú správu rapoce, vraj 

neprídu Vianoce. Prekvapená veverička 

vyskočila spoza kríčka: „Čo to táraš 

straka milá, veď som práve vyriadila.“  

Hlavou krúti aj zajkuľa, lamentuje, oči 

gúľa: „Čo tu robíš aké kriky, veď ja 

pečiem medovníky!“  

Medveď kráča po lese túto správu 

neznesie: „Brum, brum, brum, brum, 

čože to máš za novinu, veď ja chystám 

medovinu.“  

Vyfintená pani líška vĺčkovi hneď 

šepce stíška: „No čo kmotre premilý 

zbytočne sme lovili.“  

Zamračený vĺčik skríkne, až sa straka 

vskutku mykne: „Odkiaľ to máš 

klebetnica, od hnevu mi horia líca.“ 

,,Letím z mesta, dediny, odtiaľ mám 

tie noviny. Vraj má každý iba zvadu 

a myslí len na parádu. Preto krásny 

Vianoc čas už nechce prísť medzi nás.“ 

Tak zvieratká hotové, rozbehli sa ku 

sove. ,,Múdra sova, pomôž nám, ako zas 

prísť k Vianociam?“  

„Vianoce sú iba tam, kde je láska 

dobrota. Ak z tých dobrôt nachystáte, 

určite ich privítate.“  

„Lásku dobro nachystať, kde možno 

to dobro vziať?“  

Húta cháska zvieracia, pátra, všetko 

prevracia.  

Tu priletí rovno z neba hviezdička, tá 

vie, čo treba: „Hľadať všade? Chyba, 

chyba! Láska tá len v srdci býva! Ak ju 

v sebe nájdete, Vianoce sú na svete.“ 

 

 

Vianočné darčeky 
(cenná rada ako vnímať prijaté darčeky) 

 

Vianočný čas je aj časom darčekov. 

Mnohí z nás dostávajú darčeky z čistej 

lásky, niekedy sú to úplné maličkosti, 

drobnosti. Dostávame ich od svojich detí, 

rodiny či priateľov. Pamätajme však na to, 

že je to v mnohých prípadoch ten 

najvzácnejší majetok, aký môžeme mať.  

Na hodnotu daru preto vždy 

pozerajme očami toho druhého. Prečo? 

Možno to pre nás nebude na prvý 

pohľad také cenné, drahé, no pre darcu to 

môže byť všetkým, čo nám mohol v danej 

chvíli darovať. A v tom je tá vzácnosť tohto 

darčeku. Darčeku plného lásky.
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Liturgický program 

Liturgický program na sviatky Božieho narodenia 

od 23.12. do 29.12. 2019 
 
 

Pondelok 

23.12. 

 

Desiati sv. mučeníci z Kréty 
 

 

08:00 sv. lit. (csl.)              † Michal, Anna, Michal... 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                † Štefan, Anna, Juraj... 

Utorok 

24.12. 

 

Predvečer Narodenia 
Pána 

 

     zdržanlivosť od mäsa 
 

07:30 Kráľovské hodinky (slov.)                                   
 

15:00 sv. lit. s večierňou (slov.)       * za farnosť                                                                        

22:00 Veľké povečerie s lítijou (csl.)                                            

Streda 

25.12. 

 

Narodenie Pána 
 

prikázaný sviatok, mirovanie 

 

 

07:30 sv. lit. (slov.)                                 * za farnosť                                                                        
    

 

 

09:00 sv. lit. (csl.)                                  * za farnosť  
 

11:00 sv. lit. (slov.)                                 * za farnosť       
                                                                   

15:00 Vianočná akadémia S nami Boh 

Štvrtok 

26.12. 

Zhromaždenie 
k Presvätej 

Bohorodičke  
 

prikázaný sviatok 
 

14:00  Ekumenický 
koncert  v PCO 

 

07:30 sv. lit. (slov.)                                * za farnosť                                                                        
    

 
 

09:00 sv. lit. (csl.)                                  * za farnosť  
   

11:00 sv. lit. (slov.)   * Peter, Inga, Anna, Darina... 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                              * Katarína 

 

Piatok 

27.12. 

 

Sv. prvomučeník 

a archidiakon Štefan 
 

voľnica 

08:00 sv. lit. (csl.)                                       * za farnosť 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                      * za farnosť 

 

Sobota 

28.12. 
 

Svätí 20 000 mučeníci upálení 

v Nikodémii  

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                † Vasiľ, Anna 
 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)          * Marek, Danka, Marko... 

Nedeľa 

29.12. 

 

Nedeľa po 
Kristovom narodení 

 

 

Betlehemské neviniatka 

Prep. otec Marcel, ihumen 
 

hl. 7 

07:30 sv. lit. (slov)                                    * za farnosť                                                                        
    

09:00 sv. lit. (csl.)                                   * za farnosť                                                                        

        

11:00 sv. lit. (slov.)                        * Miroslav s rod. 

 

17.15 Večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                        na úmysel darcu 
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Liturgický program 

Liturgický program Nedeli pred Bohozjavením 

od 30.12. 2019 do 05.01. 2020

Pondelok 

30.12. 

 

Desiati sv. mučeníci z Kréty 
 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                † Ján 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                        * Branislav 

Utorok 

31.12. 
Prep. matka Melánia Rímska 

 

07:30 sv. lit. (csl.)                                      * za farnosť                                     
16.00 Veľká Večiereň 

17:00 sv. lit. (slov.)                                    * za farnosť 
 

23:15 Ďakovný Akatist   

 
 

       
 

 

Streda 

01.01. 

 

 

Obrezanie Pána 
 

 

prikázaný sviatok, mirovanie 

 
 

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.)                             * Štefan s rod.        

Štvrtok 

02.01. 

Sv. otec Silvester, rímsky pápež 

Preprazdenstvo Osvietenia 

 

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

18:00 sv. lit. (slov.)                                              * Jana 
 

Piatok 

03.01. 

Sv. prorok Malachiáš.  

Sv. mučeník Gordios . 

voľnica 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                    * SSR a NSI 

07:30 Kráľovské hodinky (slov.)                                   

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                   * SSR a NSI 

 

Sobota 

04.01. 
 

Zbor sv. 70  apoštolov. 

Prep. otec Teoktist, igumen. 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                † Peter 
 

 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)               * Helena, Anton, Ján... 
 

Nedeľa 

05.01. 

 
Nedeľa pred 
Osvietením 

 
 

Predvečer Osvietenia 
 

hl. 7 

 

 

07:30 sv. lit. (slov.)                                            * Júlia 
    

 

09:00 sv. lit. (csl.)                                 * za farnosť  

        

11:00 sv. lit. (slov.) 1. * Anna s rod.   2. * Ladislav 
  

15:00 Veľká večiereň so sv. vody (slov.)                                                                       

20:00 Veľké povečerie s lítijou (csl.)                                            
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Liturgický program 

Liturgický program sviatky Bohozjavenia Pána 

od 06.01. do 12.01. 2020

Pondelok 

06.01.  

Bohozjavenie Pána 

 
prikázaný sviatok, mirovanie 

 
 

od 13.30 hod.  

Požehnávanie domov  

 

 

07:30 sv. lit. (slov.)                                  * za farnosť 
    

 
 

 

09:00 sv. lit. (csl.)                                   * za farnosť 

              Veľké svätenie vody 
 
                  

 

11:00 sv. lit. (slov.)                                  * za farnosť       

Utorok 

07.01. 

 

Zhromaždenie k prorokovi 

a krstiteľovi Jánovi  

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                               * Juraj 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                            † Michal, Mária 

Streda 

08.01. 

Prepodobný otec Juraj 

Chozebita a prepodobný 

Emilián Vyznávač 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                         * Ľubomíra 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                            † Michal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štvrtok 

09.01. 
Sv. mučeník Polyeukt 

 
 

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

18:00 sv. lit. (slov.)                                  * Anna s rod. 

Piatok 

10.01. 

 

 

Prep. otec Marcián, presbyter 
 

zdržanlivosť od mäsa  
 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)          * Vladimír, Mária, Ivana... 
 
   
18:00 sv. lit. (slov.)         † sr. Jeremija (panychída) 

Sobota 

11.01. 

 

 

Prep. otec Teodóz 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                               
                      

17:00 Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                                      

 

Nedeľa 

12.01. 

 

 

Nedeľa po 

Osvietení 
 

Sv. muč. Tatiana 

 
 

hl. 6 
 

 

ňň                          
 

Zbierka:  

GTF PU + cirk. školy 

 
 

07:30 sv. lit. (slov.)                                

 
09:00 sv. lit. (csl.)                               * za farnosť  
 

 

11:00 sv. lit. (slov.)                           * Mária s rod. 

 
17:15 Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                     
 



24/2019  Farské zvesti 
___________________________________________________________  

 

8 

Liturgický program 

Liturgický program po Nedeli po Bohozjavení Pána 

od 13.01. do 19.01. 2020 
 

 

Pondelok 

13.01. 
Sv. mučeníci Hermyl a Stratonik  

 

06:30 sv. lit. (csl.)       * Mária, Štefan, Jozef s rod. 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                * Justina, Olina s rod. 

Utorok 

14.01. 
Zakončenie sviatku Bohozjavenia 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                              

   

18:00 sv. lit. (slov.)             † Anna, Vasiľ, Michal… 

Streda 

15.01. 

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky 

a Ján Chatrčník  

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                         

Štvrtok 

16.01. 

Poklona reťaziam sv. apoštola 

Petra 

 

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

Piatok 

17.01. 

 

Prepodobný a bohonositeľný otec 

Anton Veľký  

voľnica 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                 * o. Ján s rod. 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                            

Sobota 

18.01. 

Svätý Atanáz a svätý Cyril, 

alexandrijskí arcibiskupi 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                 † Ján 

 
17:00  Veľká večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                                             * Ivan 

 

 
 

Nedeľa 

19.01. 

 
 

 

32. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 

 

 

Prepodobný otec  

Makarios Egyptský 

 
 

hl. 2 
 

 

ňň                          
 

 

 

 
 

07:30 sv. lit. (slov.)                        

 

 

09:00 sv. lit. (csl.)                           * za farnosť  

 

 

11:00 sv. lit. (slov.)              
 

 

 

                                                         
 

17:15  Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                                                                         
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Slepý pastierik 
(vianočný príbeh pre potešenie duše) 

 
 

 

Noc čo noc strážia betlehemskí 

pastieri svoje stáda, nuž bdejú pri nich 

aj vo Svätú noc.  

Sedia okolo vatry, obdivujú krásne 

hviezdy, čudujú sa, aká tichá a velebná 

je táto noc a rozprávajú sa: „Taká noc 

bude, keď sa narodí prisľúbený 

Mesiáš!“ „Hej, len keby už čím skôr 

prišiel na svet a prijal nás za sluhov! 

Akiste bude bohatým kráľom, nuž ani 

nám pri ňom zle nebude.“ 

Najbližšie pri vatre sedí slepý 

pastierik. Má anjelskú tvár aj dušu čistú, 

nevinnú, len jedna bolesť ho sužuje, že je 

od narodenia slepý. Nevie, akej farby je 

slniečko, akej obloha. Nikdy nevidel tvár 

svojej mamičky a otecka, všetko okolo 

neho je v hlbokej, prehlbokej tme. 

Počúva pastierov a myslí si: „Pastieri 

chcú od Mesiáša bohatstvo, ale ja som 

aj s chudobou spokojný. Najbohatší je 

ten, kto miluje Boha a kto mu verne 

slúži. Ja by som len o to prosil Mesiáša, 

aby mi uzdravil oči.“  

Vatra dohasína, pastieri si líhajú. 

Len slepý pastierik ešte sedí, 

o Mesiášovi rozmýšľa. Zrazu o polnoci 

zahorí nad krajinou nebeská žiara. A div 

-divúci, prvý ju vidí slepý pastierik! 

Vyľakaný skočí na rovné nohy a budí 

spiacich pastierov. „Vstávajte, chlapi, 

vstávajte!“ „Čože sa robí, vlk ide?“ , 

šomrú rozospatí pastieri. „Kdesi horí, 

pozrite!“  

A naozaj, nad pastierskou jaskyňou 

pri Betleheme horí najjasnejšia žiara 

a okolo lietajú anjeli. A hľa, nebeskí 

duchovia letia aj k nim a hovoria: 

„Nebojte sa, zvestujem vám veľkú 

novinu, narodil sa prisľúbený Mesiáš. 

Nájdete ho v maštaľke v malých 

jasličkách!“  

Nebeská radosť premkla srdcia 

pastierov. Nik nechce ostať pri 

ovečkách, všetci sa ponáhľajú 

k maštaľke. Ba ani ovce a psy 

nezostávajú v košiari, aj ony idú 

pozdraviť Ježiška. Psy skáču, ako len 

vládzu, ovečky sa prekopŕcajú po 

medziach. Neodvážia sa však vojsť do 

maštaľky, klaňajú sa Ježiškovi len od 

dverí.  

Uveličení pastieri prichádzajú 

k jasličkám. V jasličkách leží Ježiško, 

okolo hlavičky má nebeskú žiaru, 

tvárička sa mu ligoce sťa slniečko.  
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Panna Mária napráva slamu okolo 

neho, chlp sena mu kladie k nožičkám, 

skladá si šatku z hlavy, prikrýva ho, 

spieva mu: „Spi, Ježiško, spi!“  

Okolo jasličiek je plno anjelov. 

Klaňajú sa Ježiškovi, bozkávajú mu 

nôžky, ticho hľadia na Matku Božiu, či 

jej netreba pomôcť. Ale Panna Mária sa 

len sama stará o Ježiška, lebo vie, že 

matkine ruky nenahradia ani anjeli.  

Pastieri si kľakajú k Ježiškovi 

a pokorne sa 

mu klaňajú. 

Spievajú mu 

pastierske 

piesne, hrajú 

na gajdách, 

tancujú. A keď 

vidia chudobu, 

v akej sa 

Mesiáš narodil, už si nežiadajú 

bohatstvo, ale sami utekajú domov po 

dary. Prinášajú baránka, holubičku, 

mlieko, chlieb, ovocie, teplý kožuštek!  

„Ježiško, prijmi naše skromné dary 

a hľaď na naše úprimné srdce, nie na 

našu chudobu!“  

Panna Mária natešená odkladá dary, 

Ježiško sa na pastierov milo usmieva 

a naťahuje k nim ručičky, akoby ich 

chcel požehnať. Milo a veselo bolo okolo 

Ježiškovej chudobnej kolísky a nebeská 

radosť rozohriala srdcia šťastných 

pastierov.  

Slepý pastierik si len teraz 

uvedomuje, aký zázrak sa s ním stal: on 

vidí! I padá na kolená k samým 

jasličkám, Ježiškovi bozkáva nôžky, 

kropí mu ich radostnými slzami: 

„Ježiško môj dobrý, ďakujem ti, že si ma 

uzdravil. Akože sa ti odmením? Hľa, 

nemám nič, len svoje srdce a dušu, nuž 

darujem ti ich oboje. Chcem ti verne 

slúžiť, chcem byť 

tvojím naveky!“  

Vyberá 

z pastierskej kapsy 

fujaru, na ktorej si 

vyhrával na paši - 

to bola jeho 

najväčšia potecha. 

Prikladá si ju 

k ústam a vyhráva Ježiškovi najkrajšiu 

pieseň, akú vie. A hľa, Ježiško radostne 

ťapká ručičkami a sladko sa usmieva, 

potom pomaly priviera svoje nebeské 

očká a pri zvukoch nežnej pesničky 

zaspáva... 

Pastieri vstávajú a vracajú sa 

k ovečkám. Matka Božia ich odprevádza 

ku dverám. Ovce sa už dávno vrátili na 

salaš, ani jediná v košiari nechýba. Kým 

sa vrátili pastieri, strážili ich anjeli, 

potom odleteli do neba. 
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Čo pre teba znamenajú Vianoce 
(príbeh na zamyslenie) 

 

Kedysi dávno zvolali zvieratká snem. 

Líška sa spýtala veveričky: „Čo pre teba 

znamenajú Vianoce?" 

Veverička odpovedala: „Pre mňa 

znamenajú Vianoce krásny stromček 

ozdobený množstvom žiariacich sviečok 

a cukrovinkami, ktoré mám tak veľmi 

rada.“ 

Líška sa pripojila so svojou 

predstavou: „Pre mňa, samozrejme, 

nesmie chýbať voňavá pečená husička. 

Bez pečienky by to ani neboli skutočné 

Vianoce.“ 

Do debaty sa pridal medveď: 

„Vianočka! Na Vianoce musím mať 

obrovskú sladkú vianočku!“ 

Straka si zasnene povzdychla: „Podľa 

mňa sú na Vianoce najdôležitejšie krásne 

a ligotavé šperky a ozdoby. Na Vianoce 

sa predsa musí všetko ligotať.“ 

Pozadu nechcel ostať ani vôl: „Všetci 

sa mýlite. Vianoce robí Vianocami až 

šumivé šampanské. Ja by som ho vypil 

hoci aj dve fľaše!“ 

Somárik, ktorý to už nemohol vydržať, 

sa rýchlo zmocnil slova: „Ach, vari ste sa 

všetci zbláznili? Veď na Vianociach je 

najdôležitejší Ježiš! Azda ste na to už 

zabudli?“ 

Vôl sa zahanbil, sklopil svoju veľkú 

hlavu a zabučal: „A vedia to vôbec ľudia?“ 

Vieme o tom? 

 

Infocentrum 
(aktuality a informácie) 

 

22.12. 2019     Predvianočná spoveď 

Sviatosť zmierenia (spoveď) budeme pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista 

vysluhovať v našej farnosti v nedeľu (22.12. 2019) od 15:00 hod. 

 

24.12. 2019     Betlehemské svetlo 

Na štedrý deň budú skauti aj tohto roku rozdávať betlehemské svetlo v našom farskom 

chráme, v čase od 08:00 do 13:00 hod. 

 



24/2019  Farské zvesti 
___________________________________________________________  

 

12 

25.12. 2019     S nami Boh 

Pozývame všetkých stráviť čas v spoločenstve pri počúvaní (aj spievaní) kolied 

a duchovného slova, na sviatok Narodenia Božieho Syna Ježiša Krista, v stredu (25.12. 

2019) o 15:00 hod. v našom farskom chráme! 

V programe s názvom S nami Boh  vystúpia zbory, ktoré pôsobia v našej farnosti, ďalej 

Bosoročky, Lelija, Zornica, Mikuláš a Natália Petrašovskí! Zároveň vystúpia aj deti 

z Dobrej noviny. 

Budeme radi, ak nás svojou účasťou podporíte a aj vďaka tomuto vystúpeniu zažijete 

čaro vianočných sviatkov, ktorých centrom je Ježiš - Božie Dieťa.  

 
31.12. 2019     Na prelome rokov 

Silvester, posledný deň v roku, sa spája s dobrou náladou, veselosťou a zábavou. 

Pozývame vás však prežiť posledný deň roka aj v modlitbe v našom chráme. Obidve liturgie 

(07:30 a 17:00 hod.) budú obetované ako prejav vďaky za celú farnosť. V noci potom (23:15 

hod.) sa budeme modliť Ďakovný akatist, ktorý zakončíme Eucharistickým požehnaním.  

 
05. - 06.01. 2020     Svätenie vody 

Voda, ktorá je princípom života, bola posvätená pri Ježišovom krste. Pri svätení vody 

nechávame Ježiša znovu vstupovať do vody, ktorá napája všetko živé. V našom chráme 

budeme svätiť vodu v Predvečer Bohozjavenia (05.01. 2019) po Veľkej večierni o 15:00 

hod.,  taktiež aj na samotný sviatok Osvietenia (06.01. 2020) po sv. liturgii o 09:00 hod. 

 
06.01. 2020     Požehnávanie domov 

So sviatkom Bohozjavenia Pána je spojený obyčaj požehnávania domov. Skrze 

požehnanie sa bežná vec mení na posvätnú. A keďže veľkú časť nášho životného času 

trávime doma, so všetkým, čo tento pobyt napĺňa: práca i odpočinok, vzájomné vzťahy, 

prosíme o Božie požehnanie pre toto miesto. Ak máte záujem o posviacku svojho domu 

a návštevu kňaza vo vašej rodine, prihláste sa v sakristii do 5. januára 2020. 
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