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2. d e c e m b e r 2 0 1 8
1. ADVENTNÁ NEDEĽA

21. ročník

„ H ĽA BLÍ ŽI A SA DNI , H O VORÍ PÁN .. .“
Často rozprávame o „vianočnom príbehu“, akoby šlo len o jeden príbeh.
No v skutočnosti ide o množstvo jednotlivých príbehov a každý z nich nám odhaľuje
o Dieťati Ježišovi niečo celkom iné. Príbeh zvestovania nám hovorí o Máriinej otvorenosti
voči Božiemu plánu. Z príbehu Zachariáša a Alžbety vieme, ako Ján Krstiteľ, Ježišov
predchodca, bol povolaný už pred svojim narodením. Príbehy o pastieroch a mudrcoch zas
pripomínajú, že Ježiš je hodný toho, aby sme ho hľadali.
No je ešte jeden príbeh, o ktorom možno neuvažujeme tak často, pretože je dosť krátky.
Je to príbeh hostinského, ktorý Jozefovi a Márii zavrel dvere pred nosom, a tak ich donútil
odísť do maštale. Na chvíľu si však predstav, že by pre nich len nejaké miesto našiel.
Na celom svete by sa neuctievali jasle a maštaľ, ale jeho hostinec. Dnes by pravdepodobne
na tom mieste stál nádherný chrám, na ktorom by bolo označené presne miesto, kde sa Ježiš
narodil, a pútnici by tam rok čo rok prichádzali v celých zástupoch.
Na začiatku Adventného obdobia si dajme záležať na tom, aby sme neboli ako tento
hostinský, ktorý premeškal veľkú príležitosť, pretože nedokázal nájsť miesto pre Ježiša.
Mnohí z nás sa budú počas Vianoc stretať s príbuznými a priateľmi. Každý, kto už bol
niekedy hostiteľom takýchto stretnutí vie, koľko času si vyžadujú prípravy. Snažíme sa
vytvoriť príjemnú atmosféru, aby sa každý cítil dobre. Človek pritom ani nedbá na to,
koľko námahy si to vyžaduje. Vyhliadka toho, že sa uvidí s blízkymi, mu prácu uľahčuje.
Zaujmime rovnaký postoj k Ježišovi. Pripravujme sa na jeho príchod s radosťou
a očakávaním, hoci to bude od nás vyžadovať aj prácu na sebe. Využime túto možnosť –
modlime sa o trošku viac, hlbšie skúmajme svoj život a preukazujme druhým viac lásky.
Dnešné prvé čítanie hovorí, že „sa blížia dni“, keď Boh navštívi svoj ľud. Venujme
nasledujúce dni premene svojho srdca. Skúsme ho čo najväčšmi otvoriť Ježišovi a pripraviť
ho tak, aby sa v ňom Ježiš cítil čo najpríjemnejšie.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
3. 12.

Sv. František Xaverský,
kňaz
Č:Iz 2, 1-5
Ev: Mt 8, 5-11
Oldrich

UT
4. 12.

Sv. Ján Damascénsky,kňaz a uč. C.
Č: Iz 11, 1-10
Ev: Lk 10, 21-24
Barbora, Barbara

ST
5. 12.

Č: Iz 25, 6-10a
Ev: Mt 15, 29-37
Oto

ŠT
6. 12.

Sv. Mikuláš, biskup
Č: Iz 26, 1-6
Ev: Mt 7, 21.24-27
Mikuláš

PI
7. 12.

Sv. Ambróz, bisk. a uč. Cir.
Č: Iz 29, 17-24
Ev: Mt 9, 27-31
Ambróz

SO
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

NE
9. 12.

2. adventná nedeľa
Č1: Bar 5, 1-9
Č2: Flp 1, 4-6.8-11
Ev: Lk 3, 1-6
Izabela

DÁTUM
6.12.2018
8.12.2018
9.12.2018

ČAS
17.00
17.30
7.45
9.00
10.30
7.45
9.00
10.30

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00
6.30

7.45
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Juraj Dunaj
+ Arnold a Irena Pohloví, dcéra, vnuk;
+ Štefan a Rozália Štofiroví a deti
CSŠ
+ Andrej Smolka, 10.výr; + Martin Hanc
+ Mária a Pavol Čopíkoví
+ z rod. Jankovskej, Žaludkovej
Nemocnica
večeradlo
+ Jozef Naščák
+ Ján, Mária Dunajoví, syn Štefan
+ Katarína Zimovčáková
CSŠ
+ Anna Černá a rodičia; + Mária Salajová
+ z rod. Holodňákovej, Galandovej a Sabovej
+ Juraj, Mária, Michal, Jozef a Ján
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Ján a Rozália Novákoví;
+ František Jastrabský
BBSJ, Na počesť sv. Júdu Tadeáša
Stakčín
+ Margita Hudáková; + Zuzana Štofiková
ZBP Dávid, 20 r.ž.
ZBP Margity, 70 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
+ Katarína a Štefan Dunajoví a syn Ján
a nevesta Božena
+ Mária a Jozef Arvajoví;
+ Jozef a Kamil Mikulák
ZBP rod. Šepeľovej
ZBP Štefan, 22 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
+ Marta Grodecká a synovia
+ Anna, Martin, Mária a Ján Kohutoví,
Anna a František Buchtoví;
+ Miroslav Smetana a rodičia Marcinekoví

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
sv. ruženec – PaedDr. Martina Kovaľová
sv. omša – PaedDr. Martina Kovaľová
Ing. Ján Čop ml. a Mgr. Jana Šepeľová
manželia Mariničoví
manželia Čopoví ml.
manželia Legemzoví
Jakub a Anna Čopoví
Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová

ŽALM
deti
Štefánia Ondicová
Eva Mária Karľová
Jana Andrejčíková
Mgr. Matúš Rosoľanka
Adriána Ľuľová
Mgr. Lenka Harakaľová

MILODARY
na kostol: z pohrebu J. Gerboca 50 €, zo sobáša novomanželov Kurillových 50 €.

OZNAMY
1. V minulú nedeľu sa pri sv. omšiach na kostol vyzbieralo
1550,88 eur. Úprimná vďaka.
2. Upozorňujeme, že z dôvodu dnešného adventného koncertu
RTVS večerná sv. omša o 18:00 je vo farnosti Božieho milosrdenstva
na sídlisku.
3. Ďakujeme za vaše milodary obetované pri dnešnej zbierke
na charitu.
4. Členky Duchovnej rodiny pripravili aj tento rok adventný jarmok, na ktorom si dnes
po sv. omšiach môžete zakúpiť na chodbe pri kancelárii výrobky ich vlastnej tvorby,
t.j. adventné vence, ikebany a iné milé pozornosti. Pozývame vás.
5. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme pred sv. omšami, chorých
navštívime na prvý piatok 7.12. dopoludnia.
6. POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN
Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych,
rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do
medzinárodnej pomoci tejto krajine. Viac na stránke www.pomocpresyriu.sk alebo na
www.acn-slovensko.org.
7. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 5.12. o 19:00.
Nácvik sólistov vo štvrtok 6.12. o 18:45.
8. Pozývame deti na nácvik detského zboru vo štvrtok 6.12. pred sv. omšou o 16:30.
9. Vo štvrtok 6.12. o 17:30 sv. omša s katechézou pre deti a zvlášť prvoprijímajúce.
Pozývame.
10. V piatok 7.12. prvý piatok, celodenná eucharistická poklona.
11. Pozývame deti na stretnutie SLNIEČKO v piatok 7.12. o 16:00 v CCVČ – doneste si
kuchynskú zásteru.
12. Mladých, ktorí by chceli zažívať radosť v spoločenstve, spoločne rásť a spolu sa
modliť, pozývame na ďalší Večer pre mladých v piatok 7.12. Téma: „Je kresťanstvo
v móde?“, alebo: „Prečo sa zdá byť viera nemodernou a ako ju žiť v modernom svete“.
Stretneme sa po večernej sv. omši v mládežníckej miestnosti.
13. V sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, viaže nás
účasť na sv. omši. Sv. omše budú tak ako v nedeľu o 7:30, 9:00 a 10:30, v nemocnici
o 10:30. Večerná sv. omša bude už z druhej adventnej nedele.
14. V sobotu 8.12. o 14:00 h pozývame miništrantov a zároveň chlapcov, ktorí by chceli
začať miništrovať na spoločné stretko v CCVČ.
15. V nedeľu 9.12. o 14:30 sa v CCVČ uskutoční stretnutie členiek Duchovnej rodiny.
16. Zamestnanci Cirkevnej MŠ sv. Márie Goretti v spolupráci s rodičmi detí CMŠ
upiekli mikulášske perníky, ktoré budú dňa 8. a 9. decembra 2018 po svätých
omšiach predávať za symbolickú cenu. Kúpou perníkov podporíte aktivity a činnosť
našej Cirkevnej MŠ a zároveň urobíte radosť a potešenie deťom aj dospelým.
17. V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky (1euro).
18. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete vziať do svojich domácností farský nástenný
kalendár, cena 2 eurá, rovnako aj románový životopis Anny Kolesárovej, cena 5 eur.
19. Tak ako každý rok, aj tentoraz môžete svojim milodarom v závere roka za svoju
rodinu prispieť na platy zamestnancov, ktorí slúžia farskému spoločenstvu. Obálku
s menom a adresou môžete odovzdať v sakristii, v kancelárii alebo v nedele a sviatky
členom farskej rady pri poľnom oltári. Ďakujeme.
20. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan).

