Rubrika pána dekana

Rodinná pobožnosť Božieho slova v Advente

Rodina by sa mala pravidelne živiť Božím slovom, spoločným čítaním Biblie a modlitbou slova.
Odporúča sa, aby Biblia mala v rodine privilegované miesto a nebola len odložená na poličke.
Odporúča sa preto spoločne konať rodinné pobožnosti Božieho slova. Pre slávenie rodinnej pobožnosti
si treba vymedziť čas, ale aj pripraviť miesto. Symbolicky sa rodina môže zhromaždiť počas tejto
pobožnosti pri stole, na ktorom sa obyčajne prestiera pre spoločné jedlo. Členovia rodiny si tak môžu
uvedomiť, že nielen z chleba žije človek. Aby sa zvýraznila výnimočnosť Božieho slova a bola mu
preukázaná úcta je dobré prestrieť stôl, do stredu položiť zažatú sviecu (alebo adventný veniec) a k nej
Bibliu z ktorej sa bude čítať.
Úvod: Všetci sa spoločne prežehnajú: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Amen. Otec
alebo matka (alebo iný člen rodiny, ktorý sa premodlieva) zodvihne knihu Písma so slovami: „Nech
svetlo Božieho slova osvetľuje náš domov“. Všetci odpovedia „Amen“.
Úvodná modlitba: Nebeský Otče, s vierou berieme do rúk Sväté písmo. Veríme, že obsahuje
slová, ktoré majú byť svetlom v živote našej rodiny. Bože, Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo
majú napísať; prosím Ťa, pomáhaj nám pochopiť všetky slová, ktoré budeme teraz v Písme čítať a daj
nám silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, Jozef a Mária prijali Ťa, ako svojho syna – Slovo Boha – a spolu
s Tebou vytvorili Svätú rodinu, daj prosím ťa, aby čítané Božie slovo našu rodinu viedlo na ceste
k svätosti. Svätí Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste
všetkým v našej rodine lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý náš život.
Amen.
Čítanie Božieho slova Pokračuje čítanie vybranej pasáže zo Svätého písma. Môže to byť text
zvolený podľa liturgického poriadku. Rodina sa môže rozhodnúť tiež pre postupné čítanie jednej
biblickej knihy postupne počas každej pobožnosti ďalšiu pasáž až do konca knihy. Odporúča sa, aby
každý pri čítaní mal svoj text, ale zároveň aby čítané Božie slovo zaznelo nahlas. Čítanie z Písma sa
začína liturgickou formulou: Čítanie z (napr. Evanjelia podľa Jána; Prvého listu apoštola Pavla
Solúnčanom, atď.) Nasleduje samotné čítanie Božieho slova. Končí sa taktiež liturgickou formulou:
Počuli sme Božie slovo. Ostatní odpovedajú: Bohu vďaka.
Spoločná reflexia Keďže pobožnosť Božieho slova sa uskutočňuje v rodine, tak je potrebné počas
čítania i spoločnej reflexie je potrebné brať ohľad na schopnosť vnímania a chápania textu u všetkých
členov rodiny, predovšetkým detí. Ak súčasťou rodiny sú aj malé deti, tak po spoločnom prečítaní
textu z Písma, môže nasledovať tomu zodpovedajúce čítanie z Biblie pre deti. Následne môže
nasledovať stručné vysvetlenie prispôsobené úrovni detí. Samotná spoločná reflexia môže prebiehať
v dvoch krokoch: Vidieť – Ide tu o vnímanie podstaty samotného textu. Pokiaľ je textom rozprávanie,
pýtame sa najskôr: Aké hlavné postavy vystupujú v príbehu? Kde sa koná príbeh? V akom čase?
Na akom mieste? Poznáme Biblická nedeľa 2017 už tieto postavy? Vieme identifikovať miesto? Čo je
hlavnou ideou príbehu? Ak má text podobu reči, tak sa pýtame: Kto prednáša reč? Komu je
adresovaná? Aká je hlavná myšlienka reči? Spoločný rozhovor vedie rodič, alebo iná dospelá osoba
z rodiny. Na vysvetlenie textu môžeme použiť vysvetlivky v Biblii, alebo rôzne pomôcky, komentáre
napr. z časopisu Sväté písmo pre každého.
Konať – Po sústredení sa na hlavnú výpoveď textu sa jednotliví členovia rodinu zamyslia
nad tým, k akému konkrétnemu predsavzatiu a konaniu ich vedie čítaný biblický text. Môžu si vybrať
jedno konkrétne predsavzatie alebo si každý člen rodiny určí svoje vlastné.
Spoločné prosby Po spoločnom zamýšľaní sa nad Božím slovom nasledujú prosby rodiny. Môžu
sa prednášať tak, ako počas liturgie. Môžu byť prednesené všetky uvedené, alebo len niektoré vybrané.
Nakoniec, každý môže pripojiť vlastné prosby.
(Volajme: R.) Pane, daj, aby sme počúvali tvoje slová a žili podľa nich.)
Pane Ježišu, daj, prosíme, nech naša rodina číta a chápe Písmo v jednote s celou veriacou rodinou
Cirkvi. R.)
Pane Ježišu, prosíme Ťa za našu rodinu, aby nás čítanie Božieho slova zjednocovalo a posilňovalo. R.)
Pane Ježišu, prosíme Ťa daj, aby nás Božie slovo napĺňalo ako sladký pokrm a aby sme po ňom každý
deň túžili. R.)
Pane Ježišu, daj prosíme všetkým členom našej rodiny, aby sa čítaním Sväté písma stávali Tvojimi
vernými učeníkmi a nasledovníkmi. R.)
Pane Ježišu, prosíme Ťa za rodičov v našej rodine, nech počúvanie Tvojho slova, im pomáha rásť
v múdrosti a zodpovednosti vo výchove a sprevádzaní svojich detí. R.)
Pane Ježišu, prosíme Ťa za deti v našej rodine, nech počúvanie Tvojho slova, im pomáha dozrievať
v Tvojej milosti a múdrosti. R.)
Pane Ježišu, prosíme ťa daj, aby sme čítaním Božieho slova dokázali odkrývať svoje životné povolanie
a zostať mu verní. R.)
Tu môže každý pripojiť vlastné prosby. Pobožnosť sa končí záverečnou modlitbou, ktorú prednesie
jeden z rodičov.
Záverečná modlitba Bože Duchu Svätý ďakujeme Ti, že si nás viedol pri čítaní Svätého písma.
Daj nech ono v našej rodine rozmnožuje Božiu milosť, rozvíja vieru, dodáva nádej a posilňuje lásku.
Panna Mária, ktorá si vo svojom srdci zachovávala slová svojho Syna a uvažovala o nich, daj nech
vždy ochotne prijímame a v srdci zachovávame každé slovo, ktoré pochádza od Boha. Amen.
Na záver pobožnosti si môže rodina zaspievať vhodnú náboženskú pieseň a nakoniec si členovia rodiny
môžu pobozkať na znak súdržnosti a lásky, ako k tomu vyzýval apoštol Pavol prvých kresťanov:
„Pozdravte sa navzájom svätým bozkom“ (1 Kor 16,20).
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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1. ADVENTNÁ NEDEĽA

20. ročník

POSOLSTVO ADVENTU
POSOLSTVO ADVENTU
sa dá zhrnúť do niekoľkých slov: Príde, prišiel, prichádza - Ježiš, Boh Spasiteľ.
Ten, ktorý nás miluje.
PRÍDE
Spasiteľ a záchranca ľudí, Ježiš Kristus, sa na konci časov definitívne zjaví
„na spásu tým, čo ho očakávajú“ (Hebr 9,28). Očakávanie budúcnosti teda
pre nás nemusí byť zdrojom strachu a úzkosti, ani keby nás stretli najťažšie
okamihy... Veď: „moja budúcnosť je v Božích rukách!“ (porov. Ž 31,6).
PRIŠIEL
Ježiš Kristus na svet už prišiel. Zdieľal náš život a zvestoval znovuzrodenie:
človek môže byť zrodený k novému a naplnenému životu bez konca. Svojou
smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním nám k nemu otvoril cestu.
„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa
pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.“ (2Kor 8,9)
PRICHÁDZA
Prvý príchod otvára v ľudských dejinách dvere príchodu do našich životov
a príchodu definitívnemu. Preto sa s Kristom môžeme stretávať už teraz.
Skrze vieru, modlitbu, čítanie Biblie, skrze život v spoločenstve cirkvi a skrze
sviatosti. Takto od neho môžeme čerpať inšpiráciu, múdrosť a silu pre náš
život. Písmo hovorí o tom, že mu môžeme v každom človeku i slúžiť (porov.
Mt 25,40n). „Ja som s vami po všetky dni...“ (Mt 28,20).

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

PO
4. 12.

Sv. Ján Damascénsky,
kňaz a uč. Cirkvi
Č: Iz 2, 1-5
Ev: Mt 8, 5-11
Barbora, Barbara

UT
5. 12.

Č: Iz 11, 1-10
Ev: Lk 10, 21-24
Oto

ST
6. 12.

Sv. Mikuláš, biskup
Č: Iz 25, 6-10a
Ev: Mt 15, 29-37
Mikuláš

ŠT
7. 12.

Sv. Ambróz, bisk. a uč.
Cirkvi
Č: Iz 26, 1-6
Ev: Mt 7, 21.24-27
Ambróz

PI
8. 12.

Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie
Č1: Gn 3,9-15.20
Č2: Ef 1, 3-6.11-12
Ev: Lk 1, 26-38
Marína

6.30
18.00
6.30
17.00
18.00
6.30

18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
10.00
16.00
17.30
17.00
18.30

SO
9. 12.

Č:Iz 30, 19-21.23-26
Ev:Mt 9, 35-10, 1.5a.6-8
Izabela

2. adventná nedeľa
Č1: Iz 40, 1-5.9-11
NE
Č2: 2 Pt 3, 8-14
10. 12.
Ev: Mk 1, 1-8
Radúz

6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Jozef Vilček, z rod. Vilčekovej a Štofíkovej
+ z rod. Hancovej a Pohlovej
+ Ján, Anna Hancoví, svatovci Kamlároví;
+ Anna Černá, 8.výr.
+ Katarína a Pavol Čopíkoví; + Ján Kováč
+ Fedor Lelič, 20.výr.
Večeradlo
+ z rod. Mato-Lukáčovej, Kontuľovej,
Kukurucovej; + Anna
+ Mikuláš a Anna Kušníroví; + Ján
+ Mikuláš Charitun, rodičia a súrodenci
+ Ján, Rozália Novákoví;
+ Jozef a Katarína Onuferoví
ZBP Jany, 50 r.ž. a rod.
+ Ján, Paulína Potockí
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Mária, Juraj, Michal, Ján, Jozef;
+ Mária a Jozef Arvajoví
ZBP Martin Diňa a rod.
Vlastný úmysel
Nemocnica
Stakčín
ZBP a dary DS pre Máriu, 30 r.ž.;
ZBP Margity
ZBP Márie, 70 r.ž.
+ Helena Harvanová, rodičia a svokrovci;
+ Ján Gerboc
+ František Štofík; + Mária a Jozef Karľa
+ Juraj a Mária Košickí,
+ Michal a Mária Onuferoví
+ dp. Jozef Gič, 15.výr.
ZBP Márie, 25 r.ž.; ZBP Mária, 50 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Zuzana, 20 r.ž.; ZBP Mariána, 50 r.ž.
+ Ján, Tomáš a z rod. Savkovej a Cilipovej;
+ Katarína Megová

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
7.12.2017
8.12.2017
10.12.2017

ČAS
17.00
17.30
17.00
18.30
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
sv. ruženec - Ing. Anna Čopíková
sv. omša – sr. Rudolfa
manželia Homzoví
PharmDr. Štefan Dunaj a Mgr. Dana Šalachová
manželia Jankoví
Mgr. Daniel Gavura a Simona Parasková
MVDr. Jozef Karľa a Ing. Amália Solomonová

MILODARY
z pohrebu M. Dunaja 50 €.

ŽALM
Anton Vass
Katarína Gáborová
Štefánia Ondicová
Mgr. Žofia Čopíková
Jana Andrejčíková

OZNAMY

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri jesennej zbierke na charitu.
2. Minulú nedeľu sa pri pravidelnej zbierke na kostol vyzbieralo 1427,23 €. Ďakujeme.
3. Dnes popoludní o 14:30 pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, po nej výmena
ružencových tajomstiev a stretnutie duchovnej rodiny.
4. Na chodbe pri kancelárii vás pozývame navštíviť adventný jarmok, ktorí pripravili naše
členky duchovnej rodiny, svojím milodarom prispejete na kostol a potreby farnosti.
5. Upozorňujeme, že v nasledujúcom týždni v pondelok a stredu sv. omše v kaplnke CSŠ
nebudú, ani v utorok (5.12.) v nemocničnej kaplnke.
6. Pozývame deti na nácvik piesní na detskú sv. omšu vo štvrtok o 16.30 v mládežníckej
miestnosti.
7. Vo štvrtok 7.12. pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce a rodičov na sv. omšu o 17:30
s katechézou pre nich.
8. V piatok 8.12. máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Viaže nás
účasť na sv. omši tak, ako v nedeľu. Sv. omše budú ráno 6:30; 10:00; 17:00; 18:30
a v nemocničnej kaplnke o 16:00.
9. V piatok 8.12. celodenná Eucharistická poklona nebude.
10. V piatok 8.12. o 15:30 pozývame rodičov s deťmi (3 – 7 rokov) do CCVČ na tretie
stretnutie KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA. Pre rodičov je pripravená téma
„S dieťaťom v kostole“.
11. Prosíme tých, ktorí si nevyzdvihli Svätovojtešský kalendár, aby tak urobili čím skôr.
12. V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky (1 €).
13. Na stolíkoch pri Spravodaji sú Farské kalendáre na rok 2018, ktoré si môžete zakúpiť,
cena 2,50 €. Peniaze vhadzujte do pokladničky na Spravodaj.
14. Tak ako každý rok, aj tentoraz môžete svojim milodarom v závere roka za svoju rodinu
prispieť na platy zamestnancov, ktorí slúžia farskému spoločenstvu. K spomínanému
milodaru môžete priložiť v tomto jubilejnom roku 25. výročia dokončenia a posvätenia
kostola podľa svojich možností aj milodar na kostol. Obálku s menom a adresou môžete
odovzdať v sakristii, v kancelárii alebo v nedele a sviatky členom farskej rady pri poľnom
oltári. Ďakujeme.
15. Kancelária v úradných hodinách (v stredu - p. dekan, v piatok - zatvorená).
Milí naši dobrodinci,
keďže sa rok chýli ku koncu a niektorí sa ma už pýtate, či bude vyhlásená zbierka aj pre našu
farskú charitu, aby sme pomohli urobiť pekné Vianoce aj tam, kde by bez našej pomoci neboli,
alebo boli veľmi skromné, chcem vás teda poprosiť, ak chcete a môžete, prispejte... Môžete
tak urobiť do pokladničky, ktorá je pri dverách pre matky s deťmi alebo priamo mne.
Ďakujem vám za štedré a láskavé srdce.
Nech sa vám sám dobrý Boh odmení za vašu štedrosť svojim hojným požehnaním.
Za farskú charitu s vďakou Mária Čopová
3.12.
6.12.
7.12.
8.12.
10.12.
17.12.
18.-23.12.
21.12.
21.12.
22.12.
22.12.
23.12.
23.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.

FARSKÝ ADVENTNÝ KALENDÁR

1. adventná nedeľa – adventný jarmok
11:00 požehnanie charity (Ul. J. Bottu)
17:30 Možno príde aj sv. Mikuláš...
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
2. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
Roráty o 5:00
15:30 Duchovná obnova mimoriadnych rozdávateľov v Opus Dei
Nikodémova noc 19:00-22:00
Vianočné spovedanie 9:00-12:00; 14:00-17:30
Predvianočný farský večer
Vianočné spovedanie 9:00-12:00
12:00 príprava vianočnej výzdoby kostola – členovia FR a mládež
4. adventná nedeľa – sv. omše: 7:30; 9:00; 10:30
16:00 Vigílna sv. omša pre deti
18:00 Štedrá večera
Polnočná – Narodenie Pána

