S V I AT O Č N Ý P R O G R A M
Štvrtok 24. decembra
7:30     Kráľovské hodinky (sl.)
15:00   Liturgia sv. B. Veľkého
    s večierňou (sl.)
21:00  Veľké povečerie s lítiou (sl.)
Piatok 25. decembra
6:30    Utiereň (sl.)
7:30    Sv. liturgia (csl.)
9:00    Sv. liturgia (sl.)
10:30  Sv. liturgia (sl.)
12:00  Sv. liturgia (sl.)
18:00  Sv. liturgia (sl.)

(po všetkých sv. liturgiách
bude myrovanie)

Sobota 26. decembra
7:30    Sv. liturgia (csl.)
9:00    Sv. liturgia (sl.)
10:30  Sv. liturgia (sl.)
12:00  Sv. liturgia (sl.)
18:00  Sv. liturgia (sl.)
Nedeľa 27. decembra
7:30    Sv. liturgia (csl.)
9:00    Sv. liturgia (sl.)
10:30  Sv. liturgia (sl.)
12:00  Sv. liturgia (sl.)
17:00  Každodenná večiereň (sl.)
18:00  Sv. liturgia (sl.)
Štvrtok 31. decembra
6:30    Sv. liturgia (sl.)
18:00  Ďakovná sv. liturgia (csl.)
18:45  Ďakovný akatist (sl.) + adorácia a
   požehnanie s Eucharistiou

Christos
raždajetsja!
Piatok 1. januára

7:30    Sv. liturgia (csl.)

9:00    Liturgia sv. B. Veľkého (csl.)
10:30  Liturgia sv. B. Veľkého (sl.)

12:00  Sv. liturgia (sl.)
18:00  Sv. liturgia (sl.)

(po všetkých sv. liturgiách
bude myrovanie)

Utorok 5. januára
7:30    Kráľovské hodinky (sl.)
15:00 Liturgia sv. B. Veľkého

   s večierňou a veľkým
                  svätením vody (sl.)
21:00  Veľké povečerie (sl.)

Streda 6. januára

7:30    Sv. liturgia (csl.)
9:00    Sv. liturgia (sl.)
10:30  Sv. liturgia (sl.)
12:00  Sv. liturgia (sl.)
18:00  Sv. liturgia (sl.)

(po všetkých sv. liturgiách
bude myrovanie)

Slávite
jehó!
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NEBOJTE SA!
„Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo,
je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu
meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z
jeho hriechov.“ Toto všetko sa stalo, aby sa
splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom
proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a
dajú mu meno Emanuel, čo v preklade
znamená: Boh s nami. (Mt 1, 18 – 25)
Výzva a uistenie „Nebojte sa!“ je
základným posolstvom Vianoc. Strach
sprevádza každého z nás. „Ale anjel im
povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre
všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus
Pán.“ (Lk 2, 10 – 11) Zvlášť v tomto neľahkom čase. Ježiš sám neskôr svojim učeníkom opakuje slová: „Nebojte sa!“ Kristus
totiž prišiel na svet, aby z nás sňal úzkosť
a strach. Aby sme žili pod vládou svetla
a nie pod vládou tmy.
Strach nás sprevádza celý život. Čo
bude zajtra? Čo budeme robiť? Čo nestihneme? Čo o nás povedia iní? Čo sa
stane? Neochorieme? Nenakazíme sa?
Neostaneme sami? Ľudia trpia úzkosťou
a strachom – je to diagnóza sveta.
Keby nebolo strachu, neboli by
vojny, násilie a ani zlo. Vládcovia majú
strach, preto sa z nich stávajú diktátori.
Vidno to nakoniec i po Herodesovi, ktorý
je súčasťou vianočného príbehu. Bojí sa
novonarodeného Ježiša, že ohrozí jeho
panovanie a že prevezme jeho moc (porov. Mt 2, 1 – 18) Strach je všade okolo
nás. Ľudia zo strachu vedia robiť hrozné veci. Navonok vyzerajú ako siláci, ale
v skutočnosti to sú slabosi a zbabelci.
Konajú iba vďaka svojmu potlačenému
a zamaskovanému strachu. Kompenzujú

si tak svoje komplexy a úzkosti. Trasú sa
o svoje pozície. Vnútorne vyrovnaný človek však nikdy slabšiemu neubližuje.
Práve toto „Nebojte sa!“ zaznelo
hneď pri narodení Ježiša. Ten to potom
niekoľko krát opäť pripomína svojim
učeníkom. Prečo sa teda nemám báť?
Odpoveď je jednoduchá – pretože
som Božie dieťa. Pápež Ján Pavol II., ktorý pochádzal z komunistami ovládaného
Poľska, si vzal práve tieto dve slová anjelov za svoje heslo. „Nebojte sa!“ Vďaka
týmto slovám zvestoval celému svetu
nádej a dodával silu miliónom ľudí po
celom svete. Preto si uvedomme, že všetci sme Božími deťmi. Aj rodokmeň, ktorý
sme počuli v dnešnom evanjeliu, je plný
mien Božích detí. Mnohí z nich zmenili
svoj život, lebo sa stretli s Kristom, ktorý
sa narodil do ich sŕdc. Betlehém žiada od
každého jedného z nás zanechanie starého spôsobu života a prijatie nového.
Malé Dieťa prináša pokoj. Áno, aj v dnešných časoch potrebujeme pokoj a my ho
aj hľadáme. Nájdeme ho jedine pri jasličkách, ktoré nás lákajú svojou jednoduchosťou a krásou. Boh sa stáva človekom,
aby sa človek stal bohom. Nezabudnime
na to, keď budeme pri štedrovečernom
stole. Keď sa budeme navzájom obdarovávať. Nezabudnime sa zahľadieť do očí
rozradostených detí. Čo v nich uvidíme?
Vari to nie je betlehemský dar? Kristus
žije v srdci každého jedného z nás. A ak
tam ešte nie je, nič nie je stratené. Môžeme ho pozvať. On čaká. Betlehem je
blízko. Aj my dnes počúvame od anjela
tie nádherné slová: „Nebojte sa!“ Bratia
a sestry, nebojme sa žiť s Kristom a pre
Krista. Christós raždájetsja! Slávite jehó.
o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 21. december
Predprazd. Narodenia Pána
06:30 csl. sv. lit. (HP 311); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 298); Ap. zač. 329. (Hebr 11, 17 – 23. 27
– 31); Mk zač. 42. (9, 42 – 50; 10, 1);
Utorok, 22. december
Predprazd. Narodenia Pána
06:30 sl. sv. lit. (PZ 298); 18:00 csl. sv. lit. (HP
311); Ap. zač. 333. (Hebr 12, 25 – 26. 13, 22
– 25); Mk zač. 43. (10, 2 – 12);
Streda, 23. december
Predprazd. Narodenia Pána
6:30 csl. sv. lit. (HP 311); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
298 ); Ap. zač. 50. (Jak 1, 1 – 18); Mk zač. 44.
(10, 11 – 16);
Štvrtok, 24. december
Zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Predvečer Kristovho narodenia. Sv. prep. muč.
Eugénia
07:30 Kráľovské hodinky (sl.); 15:00 sl. lit.
sv. Bazila Veľkého s večierňou (PZ 299), Ap.
zač. 303. (Hebr 1, 1 – 2); Lk zač. 5. (2, 1 – 20);
21:00 – Veľké povečerie s lítiou (sl.)
Piatok, 25. december
Voľnica. Narodenie Pána. Prikázaný
sviatok. Myrovanie.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 313);
09:00 sl. sv. lit. (PZ 300); 10:30 sl. sv. lit. (PZ
300); 12:00 sl. sv. lit. (PZ 300); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 300); Ap. zač. 209. (Gal 4, 4 – 7); Mt zač.
3. (2, 1 – 12);
Sobota, 26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok.
07:30 csl. sv. lit. (HP 317); 09:00 sl. sv. lit. (PZ
304); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 304); 12:00 sl. sv. lit.
(PZ 304); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 304); Ap. zač.
249b. (Kol 1, 3 – 6); Lk zač. 81. (16, 10 – 15);
Nedeľa, 27. december
30. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa po
Kristovom narodení.
07:30 csl. sv. lit. (HP 102,318); 09:00 sl. sv. lit.
(PZ 101, 308); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 101, 308);
12:00 sl. sv. lit. (PZ 101, 308); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 101, 308); Ap. zač. 280b. (1 Tim 1, 15
– 17); Lk zač. 93. (18, 35 – 43); 17:00 – Kaž-

PRE DETI - VIANOCE
dodenná večiereň
Pondelok, 28. december
Poprazd. Narodenia Pána
06:30 csl. sv. lit. (HP 313 ); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
300); Ap. zač. 53. (Jak 2, 14 – 26); Mk zač.
48. (10, 46 – 52);
Utorok, 29. december
Poprazd. Narodenia Pána
06:30 sl. sv. lit. (PZ 300); 18:00 csl. sv. lit. (HP
313); Ap. zač. 180. (2 Kor 5, 15 – 21); Mt zač.
4. (2, 13 – 23);
Streda, 30. december
Poprazd. Narodenia Pána
6:30 csl. sv. lit. (HP 313); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
300); Ap. zač. 55. (Jak 3, 11 – 4, 6); Mk zač.
51. (11, 23 – 26);
Štvrtok, 31. december
Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia.
Koniec kalendárneho roka.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 300); 18:00 csl. sv. lit. (HP
313); Ap. zač. 56. (Jak 4, 7 – 5, 9); Mk zač. 52.
(11, 27 – 33); 18:45 Ďakovný akatist (sl.) +
krátka adorácia s požehnaním
Piatok, 01. január
Voľnica. Obrezanie Pána. Prikázaný
sviatok. Prvý piatok v mesiaci. Myrovanie.
07:30 csl. sv. lit. (HP 325); 09:00 sl. sv. lit. Bazila Veľkého (PZ 313); 10:30 sl. sv. lit. Bazila
Veľkého (PZ 313); 12:00 sl. sv. lit. (PZ 313);
18:00 sl. sv. lit. (PZ 313); Ap. zač. 318. (Hebr
7, 26 – 8, 2); Lk zač. 24. (6, 17 – 23a);
Sobota, 02. január
Sobota pred Osvietením
06:30 csl. sv. lit. (HP 328); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
103, 316); Ap. zač. 273. (1 Sol 5, 14 – 23); Lk
zač. 84. (17, 3 – 10); 17:00 – Veľká večiereň
Nedeľa, 03. január
Nedeľa pred Osvietením
07:30 csl. sv. lit. (HP 104, 328); 09:00 sl. sv.
lit. (PZ 103,316); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 103,
316); Ap. zač. 298. (2 Tim 4, 5 – 8); Mk zač.
1. (1, 1 – 8); 17:00 – Každodenná večiereň
o. Ján Varga

CESTA ZA HVIEZDOU
Mudrci od Východu hľadali cestu za Ježišom podľa nezvyčajne jasnej
hviezdy. Za jej svitom sa však nevydali sami. Zisti, či aj všetky zvieratká na
našom obrázku našli správnu cestu k Ježišovi.

