NA SLOVÍČKO O JASLIČKÁCH
Asi niet takej domácnosti, kde by sa popri vianočnom stromčeku nepripravovali i
jasličky alebo Betlehem. Zamysleli sme sa niekedy nad tým, prečo to robíme?
Jasličky sa pre nás stávajú akousi dobrou správou plnou radosti - evanjeliom.
Predstavte si, že na komode v obývačke či pod vianočným stromčekom alebo na stole,
kde sa rodina stretáva pri spoločnom jedle môžeme vidieť a čítať evanjelium radosti
o narodení Ježiša Krista. Takýmto jednoduchým spôsobom ponúkame svedectvo o
radosti všetkým, ktorí k nám prichádzajú. Samozrejme, pre mnohých sa Betlehem
či jasličky stali akýmsi “gíčom”, ktorý ku Vianociam patrí, ale pre nás kresťanov môže
mať oveľa väčšiu výpovednú hodnotu ako sa na prvý pohľad zdá. Jasličky nám hovoria o radosti a to dosť konkrétnej - predstavujú skutočnosť, že Boh nezostal v nebi, ale
zostúpil do tohto sveta, prišiel k nám, aby nás zachránil. Prichádza ako dieťa a zjavuje
sa tomuto svetu. Skúsme sa počas týchto vianočných sviatkov, keď možno nebudeme môcť tráviť čas so širšou rodinou, posadiť pred jasličky a meditovať úžasné
zjavenie Boha, ktorý je medzi nami a ktorý prichádza ako pokorná Láska, ktorý nás
prišiel objať. Boh nás všetkých potrebuje presne tak ako malé dieťa.
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
Moleben pred Narodením Ježiša
Krista bude v stredu 9. decembra a utorok 15. decembra po večernej sv. liturgii.
u
Vo štvrtok po večernej sv. liturgii
bude krátka poklona pred Najsv. Eucharistiou s požehnaním.
u
V piatky je opäť pôst spojený s
modlitbou za odvrátenie pandémie.
u
V utorok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia
presv. Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie
s myrovaním budú o 6.30 a o 18.00 hod.
u
V nedeľu 13. decembra pripravujeme chvály s modlitbami za uzdravenie
a oslobodenie. O ich konaní vás budeme
informovať v danú nedeľu pri sv. liturgiách.
u
Vo štvrtok 17. decembra bude
po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P.
Gojdičovi.
u
Stále vás povzbudzujeme k

predplateniu si časopisu Slovo (16,-€) a
Misionár (13,-€) na rok 2021.
u
V nedeľu 13. decembra bude po
sv. liturgiách naša farská zbierka.
u
S blížiacimi sa sviatkami Vianoc
vás chceme upozorniť, že hromadné
spovedanie ako ho poznáme, sa tohto
roku neuskutoční. Preto vás pozývame
k sv. spovedi hlavne pred sv. liturgiami
počas týždňa, pre dôchodcov vyčleníme
hodiny aj dopoludnia, pre pracujúcich
najmä večer. Nečakajte so sv. spoveďou
na posledné dni, lebo sa nemusíte stihnúť vyspovedať. Prosíme veriacich, aby
sa spovedali vo svojich farnostiach, aby
nebola zvýšená mobilita ľudí po iných
farnostiach. o. Peter a o. Ján budú k dispozícii od pondelka 14. decembra. Ak
niekto potrebuje skôr sv. spoveď, nech
sa obráti na kňazov, ktorí nás zastupujú.
Ďakujeme za pochopenie.
o. Peter Kačur
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Figúrky v Božom betlehéme
Pán Boh na stavbu svojho Betlehému použil rôzne figúrky. Veľké
akými sú hory a hviezdy a malé ako
napríklad zvieratká. Všetky boli umeleckým výtvorom, ale mali jednu chybu - neboli dokonalé. Dokonca to bolo
lepšie, keď mali nejakú tú chybičku,
pretože niekedy aj nedokonalosť má
svoje čaro. A vlastne, poznáte niekto
dokonalý kopec, hviezdu, mrak alebo
osliatko?
Ako niekto tvrdí, taký púštny tereňák, ako niektorí nazývajú ťavu, na
ktorej mali pricválať traja králi, bol navrhnutý komisiou anjelov. Vraj sa im
ale vôbec nepodaril. Bol škaredý, kríval, na chrbte mal smiešne hrby a stál
na obrovských nezohratých nohách.
Nikoho teda nenapadlo, žeby Boh
mohol tento model schváliť. A predsa sa Bohu jeho nevzhľadný zjav - do
očí bijúca zásobáreň jedla a voľné odpruženie všetkých štyroch končatín páčil. Preto ho stvoril a k tomu pridal
ešte ľahší športovejší model s jedným
hrbom a nazval ho dromedárom.
Na chrbte dromedárov prišli teda
traja mudrci do Jeruzalema a tam sa
stretli s ďalšou betlehémskou figúrkou - kráľom Herodesom. Ide o postavu, ktorá sa pokryvila a skončila
trochu smiešne. Stvoriteľ vie s hlinou
pracovať božsky, ale niektorí ľudia
sa nenechajú tvarovať. Nič neunikne
Božej vôli okrem jednej jedinej veci.
Samozrejme, že ide o ľudí. To sú jediné betlehésmke figúrky, ktoré Boh

miluje také, aké sú a nie sú ešte hotové. Sníval o každom jednom z nás
a pridelil nám miesto pri jasličkách
svojho Syna. Dokonca chcel postaviť
Betlehém priamo v našich srdciach.
Stvoril nás však slobodných. Stvoril
nás ako hrnčiarov, ktorí môžu pracovať so svojou vlastnou hlinou a mohli
dotvoriť sami seba. Keď sa človek narodí, stáva sa tou najzraniteľnejšou
osobou na zemi. Ba dokonca v celom
vesmíre. To preto, lebo ešte nie je hotoví a potrebuje na to dlhé roky, aby
dozrel. U ostatných tvorov to tak nie
je. Napríklad vtáky oblieka Boh do
peria a za pár dní ich necháva lietať,
pretože sa narodili len kvôli tomu.
Ale človek sa musí dotvárať pomaly,
pokiaľ sa nestane tým, čím chce. Keď
má rozum, nechá sa viesť. Prichádza
k tomu, ktorý ho urobí nadovšetkom
šťastným. Problém je v tom, že niekto
so svojou slobodnou vôľou nakladá
tak zle, že nakoniec sám seba zničí.
Keď k nemu Boh hovorí, tvári sa, že
nepočuje. Odvracia svoj zrak ako taký
malý kráľ a nakoniec skončí pokrivený. Aj takéto postavy sú v Božom
betlehéme. Napriek tomu, že Boh nemôže zmeniť Herodesovu vôľu, jeho
plány sa i tak vydaria.
„Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? pýta sa Ježiš v dnešnom
evanjeliu. Nestaňme sa i my pokrivenými figúrkami v Božom betleheme.
Podľa príbehu z inky.sk spracoval
o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 07. december
Sv. Ambróz, milánsky biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 304, 109); 18:00 sl. sv.
lit. (PZ 108);Ap. zač. 308. (Hebr 3, 5 – 11;
17 – 19); Lk zač. 102. (20, 27 – 44);
Utorok, 08. december
Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou. Prikázaný sviatok. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 292); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 305); Ap. zač. 310. (Hebr 4, 1 – 13); Lk
zač. 106. (21, 12 – 19);
Streda, 09. december
Prep. otec Patapios
6:30 csl. sv. lit. (HP112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 312. (Hebr 5, 11 – 6, 8); Lk
zač. 104. (21, 5 – 7. 10 – 11. 20 – 24);
Štvrtok, 10. december
Sv. muč. Ménas, Hermogénes a Eugraf
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP113), Ap. zač. 315. (Hebr 7, 1 – 6); Lk
zač. 107. (21, 28 – 33);
Piatok, 11. december
Prep. otec Daniel Stĺpnik
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 317. (Hebr 7, 18 – 25); Lk
zač. 108. (21, 37 – 22, 8);
Sobota, 12. december
Prep. otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 115);18:00 sl. sv. lit.
(PZ99,294,295); Ap. zač. 220b. (Ef 2, 11
– 13); Lk zač. 72. (13, 18 – 29);
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 13. december
Nedeľa sv. Praotcov
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP
100,308,307); 09:00 sl. sv. lit. (PZ
99,294,295); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
99,294,295); Ap. zač. 257. (Kol 3, 4 – 11);
Lk zač. 76. (14, 16 – 24);
17:00 Každodenná večiereň
18:00 Modlitby chvál s modlitbami za
uzdravenie a oslobodenie (upresníme v
nedeľu pri sv. liturgiách)

Nájdi cestičku
Pondelok, 14. december
Sv. muč. Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač. 319. (Hebr 8, 7 – 13); Mk
zač. 33. (8, 11 – 21);
Utorok, 15. december
Sv. Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 321. (Hebr 9, 8 – 10. 15
– 23); Mk zač. 34. (8, 22 – 26);
Streda, 16. december
Sv. pror. Aggeus
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 323. (Hebr 10, 1 – 18); Mk
zač. 36. (8, 30 – 34);
Štvrtok,17. december
Sv. pror. Daniel; traja sv. mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 326. (Hebr 10, 35 – 11,
7); Mk zač. 39. (9, 10 – 16);
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi
Piatok, 18. december
Sv. muč. Sebastián a jeho spoločníci
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 327. (Hebr 11, 8. 11 – 16);
Mk zač. 41. (9, 33 – 41);
Sobota, 19. december
Sobota pred Kristovým narodením
06:30 csl. sv. lit. (HP 115);18:00 sl. sv. lit.
(PZ 100, 296,298); Ap. zač. 228. (Ef 5, 1
– 8); Lk zač. 74. (14, 1 – 11);
17:00 – Veľká večiereň
Nedeľa, 20. december
Nedeľa sv. otcov
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 101,
309,311); 09:00 sl. sv. lit. (PZ 100,296,298);
10:30 sl. sv. lit. (PZ 100,296,298); Ap. zač.
328. (Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40); Mt
zač. 1. (1, 1 – 25).
17:00 Každodenná večiereň
o. Ján Varga

