N A S LO V Í Č KO O kr á ľo c h
„Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho
blížneho ako seba samého!“ (Jak 2, 8)
Rozhodli ste sa už niekedy niečo postaviť? Ak áno, určite viete, čo chcem touto
otázkou povedať. Na začiatku je potrebné uvedomiť si, do čoho sa púšťam. Potrebujem si prepočítať náklady a presvedčiť sa, že dielo, ktoré plánujem začať, môžem aj
dokončiť. Toto všetko je spojené so značnou námahou. Táto námaha sa však postupom času premení na niečo reálne existujúce, čo ma môže potešiť.
Prečo sa to pýtam? No preto, lebo popri našich svetských starostiach sa môžeme
rozhodnúť budovať inú stavbu - ba dokonca môžeme povedať iný priestor. Hovorím
o Božom kráľovstve. Môžem sa aj ja podieľať na budovaní Božieho kráľovstva?
Odpoveď je jednoduchá - áno. Ježiš na sebe samom prijatímsynovstva ukázal, že
budovať kráľovstvo Otca sa dá a že nás to prišiel naučiť. Podstatou tohto budovania
je uvedomenie si toho, kým sme - synmi a dcérami Otca. Ako sa tam teda dostať? Prijatím a žitím a zákonov a princípov Božieho kráľovstva. A jedným z princípov je láska
k blížnemu. Ak sa tak rozhodneme, sv. Jakub nás utvrdzuje, že robíme dobre.
o. Peter Kačur

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok a
piatok po večernej sv. liturgii.
u V utorky večer bude Moleben pred
Narodením Ježiša Krista.
u
Vo štvrtok večer bude Večeradlo
obetované za kňazov pred Najsvätejšou
Eucharistiou.
u
V piatky je opäť pôst spojený s
modlitbou za odvrátenie pandémie.
u
V sobotu večer bude Novéna k
Matke ustavičnej pomoci.
u
Prvopiatkový týždeň bude 30. 11.
- 4. 12. Spovedať budeme ako zvyčajne
pred rannými i večernými sv. liturgiami.
Na prvý piatok bude celodenná adorácia
podľa rozpisu a o 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov.
Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na
podporu práce s deťmi a mladými farnosti.
u
Fatimská sobota bude 5. decembra. O 17.00 hod. sa pomodlime Marián-

ske večeradlo.
u
V nedeľu 6. decembra máme
sviatok sv. Mikuláša. V tento deň bude
myrovanie.
u
Časopisy Slovo (16,-€) a Misionár
(13,-€) na rok 2021 si môžete stále predplatiť v sakristii chrámu. Povzbudzujeme
vás k ich odberu.
u
V nedeľu 29. novembra bude po
sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu.
Zvlášť v tomto ťažkom čase potrebujú
našu pomoc, aj finančnú. Zapojme sa do
pomoci núdznym vo filipovkovom čase.
u Prosíme rodičov tých detí, ktoré pôjdu tento školský rok na prvú sv. spoveď a
neboli minulý piatok na prvom stretnutí,
aby si v sakristii chrámu vyzdvihli podpisové kartičky. Tí, ktorí ste ešte nestihli
nahlásiť svoje deti, urobte tak čím skôr,
aby sme mohli začať s prípravou.
o. Peter Kačur
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O Kráľovi, ktorý nezlyhal
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden
hrad. Na hrade žil kráľ, jeho manželka
- kráľovná, a mladý kráľov syn.
Zatiaľ dole, v podhradí žil malý,
chudobný chlapec. Denne, keď mal
čas, hľadel na vzdialený hrad a kedykoľvek mohol, obdivoval kráľovských
rytierov. Bolo mu ale jasné, že táto
jeho túžba sa nikdy nemôže splniť…
Kráľ si ho ale všimol, nejaký čas
ho len tak pozoroval, až sa mu nakoniec chlapec zapáčil. Rozhodol
sa preto nielen pozvať ho k sebe na
hrad, ale dokonca adoptovať ho za
svojho syna. A tak odvtedy žil chlapec z podhradia s kráľom ako svojim
otcom, v jeho kráľovskej rodine a na
jeho kráľovskom hrade.
Raz ale za chlapcom prišiel nepriateľ, ktorý mu jeho postavenie
strašne závidel. Vyhľadal chlapca osamote a hovoril mu: „Naozaj veríš, že
Ťa pokladajú za skutočného syna? Že
budeš dediť spolu s kráľovým synom?
Ty, obyčajný dedinský trhan? Si tu len
sluha a poskok a nakoniec aj tak nič
nedostaneš! Odíď a bude Ti lepšie! Budeš svojim vlastným pánom a nebudeš
musieť nikoho poslúchať!“ Chlapec
uveril týmto slovám a jednej noci
potajomky a sám opustil kráľa i jeho
hrad a odišiel preč… Ale život na úteku sa nakoniec neukázal vôbec tak
skvelý, ako Nepriateľ sľuboval… Skôr
naopak…
Medzitým kráľ stále neprestal
mať chlapca rád – a preto poslal svoj-

ho najstaršieho syna, aby ho vyhľadal
a zachránil! Kráľov syn v boji porazil
nepriateľa, potom vyhľadal svojho
strateného adoptívneho bračeka, aby
ho zavolal späť, domov, k ich otcovi
– kráľovi!
Chlapec už dávno oľutoval svoj
útek i svoju nedôveru kráľovi… Kráľova i bratova láska sa ho hlboko dotkli
– a tak s radosťou súhlasil vrátiť sa domov, aby poprosil kráľa o odpustenie!
Kráľ chlapcovi odpustil, znova ho prijal ako svojho syna – a on sa začal od
svojho staršieho brata učiť byť opravdivým kráľovským dieťaťom, princom
a dedičom celého kráľovstva.
Drahí bratia a sestry, príbeh o každom jednom z nás. Všetci sme zutekali z domu Otca - z kráľovstva Kráľa.
Opovrhli sme jeho pozvaním stať sa
jedo synmi a dcérami. Neuverili sme
svojmu staršiemu bratovi a odklonili
sme sa od štastia. Otec však na nás
nezanevrel. Robí všetko, čo môže, aby
nás zachránil z rúk nepriateľa. Opäť
posiela svojho syna, aby nás priviedol
domov.
V dnešnú Nedeľu Krista Kráľa
môže tento príbeh opäť ožívať v našich srdciach. Môže nám pripomenúť,
že sme Božími deťmi a naša vlasť je
pri Otcovi - v kráľovstve. Všetci ho
poznáme a vieme o ňom. Chcem ho
dnes nanovo nasledovať? Chceme
mu uveriť a vykročiť za ním?
Podľa príbehu z inky.sk spracoval
o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM

PRE DETI - HRA

Pondelok, 23. november
Sv. Amfilochios a Gregor, biskupi
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 283); Ap. zač. 285c. (1 Tim 5, 1 – 10);
Lk zač. 86. (17, 20 – 25)

Pondelok, 30. november
Sv. a všechvál. ap. Andrej Prvopovolaný.
06:30 csl. sv. lit. (HP 300); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 284); Ap. zač. 294. (2 Tim 2, 20 – 26);
Lk zač. 97. (19, 37 – 44)

Utorok, 24. november
Sv. veľkomuč. Katarína
06:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 298); Ap. zač. 286. (1 Tim 5, 11 – 21);
Lk zač. 87. (17, 26 – 37)

Utorok, 01. december
Sv. pror. Nahum
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 297. (2 Tim 3, 16 – 4, 4);
Lk zač. 98. (19, 45 – 48)

Streda, 25. november
Zakončenie sviatku Vstupu Bohorodičky
do chrámu
6:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
283 ); Ap. zač. 287. (1 Tim 5, 22 – 16, 11a);
Lk zač. 90. (18, 15 – 17. 26 – 30)

Streda, 02. december
Sv. pror. Habakuk
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 299. (2 Tim 4, 9 – 22); Lk zač.
99. (20, 1 – 8)

Štvrtok, 26. november
Prep. otec Alypios Stĺpnik
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP113); Ap. zač. 289. (1 Tim 6, 17 – 21);
Lk zač. 92. (18, 31 – 34)
18:45 Večeradlo obetované za kňazov
Piatok, 27. november
Sv. muč. Jakub Perzský
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 290. (2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18);
Lk zač. 95. (19, 12 – 28)
Sobota, 28. november
Prep. muč. Štefan Nový
06:30 csl. sv. lit. (HP 115);18:00 sl. sv. lit.
(PZ96); Ap. zač. 213. (Gal 5, 22 – 6, 2); Lk
zač. 51b. (10, 19 – 21)
17:00 Veľká večiereň
18:45 Novéna k MUP
Nedeľa, 29. november
26. nedeľa po Päťdesiatnici.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 97);
09:00 sl. sv. lit. (PZ 96); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
96); Ap. zač. 233. (Ef 6, 10 – 17); Lk zač. 71.
(13, 10 – 17)
17:00 Každodenná večiereň

Štvrtok, 03. december
Sv. pror. Sofoniáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 300b. (Tít 1, 5 – 2, 1); Lk
zač. 100. (20, 9 – 18)
Piatok, 04. december
Prvý piatok. Sv. veľkomuč. Barbora.
6:30 csl. sv. lit. (HP 243); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
228); Ap. zač. 301. (Tít 1, 15 – 2, 10); Lk
zač. 101. (20, 19 – 26)
Sobota, 05. december
Prep. a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 301);18:00 sl. sv. lit.
(PZ 97,290);Ap. zač. 218. (Ef 1, 16 – 23); Lk
zač. 67. (12, 32 – 40)
17:00 Mariánske večeradlo
Nedeľa, 06. december
27. nedeľa po Päťdesiatnici. Náš otec sv.
Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej
Myry. Myrovanie.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 98,
303); 09:00 sl. sv. lit. (PZ 97, 290); 10:30 sl.
sv. lit. (PZ 97,290); Ap. zač. 250 (Kol 1, 12
– 18); Lk zač. 85. (17, 12 – 19)
17:00 Každodenná večiereň
o. Ján Varga

