
Poverello

V sychravé decembrové dni

všetci skusujeme, aké je potrebné mať

upravené chodníky a cesty, keď sneh sa

razom mení na nepríjemnú „ kašu“ alebo

aj klzisko. Kde sú chodníky upravené

a odhrnuté, tam kráčame bezpečne a bez

strachu.

Zaujímavé je, že o chodníkoch

a cestách je reč aj v dnešnom evanjeliu.

Ján Krstiteľ volá: “Pripravte cestu Pánovi,

vyrovnajte mu chodníky. Za Jánových čias

nebolo ešte ani stopy po chodníkoch

a cestách, aké poznáme dnes my. Ján

myslí na chodníky a cesty, ktoré vedú do

duší jeho poslucháčov. A jeho slová platia

aj dnes pre každého z nás: „Priprav aj ty

cestu Pánovi, vyrovnaj mu chodník do

svojej duše.

NOvá  CeStA  -  NOvÝ  ZAČIAtOK

Jánovým slovám sa niektorí jeho

poslucháči divili a možno sa im čudujeme

aj my a v duchu sa pýtame: „Ako sa to robí

?“ Ján nás nenechá v rozpakoch, jasne

hovorí, v čom spočíva tá príprava cesty.

Vyzýva nás kajať sa a veriť evanjeliu.

Kajať sa znamená robiť pokánie, teda

zmeniť sa k lepšiemu. Zanechať predošlý

zlý život so všetkými neresťami, žiados-

ťami, zmyselnosťou, sebectvom ... a na-

stúpiť na novú cestu. Na cestu dobra,

spravodlivosti, lásky a pokoja.

Za Jánom prichádzali ľudia

z celej judskej krajiny, vstupovali do vody

Jordána a vyznávali svoje hriechy. A to je

aj naša úloha. Prijať čo najúprimnejšie

a najpravdivejšie sviatosť zmierenia. Ako-

náhle svoje hriechy vo svätej spovedi vy-

známe a úprimne oľutujeme, z cesty

vedúcej do našej duše budú odstránené

všetky prekážky. Otvoria sa nám oči a Je-

žišovo evanjelium sa stane pre nás najra-

dostnejšou zvesťou. V ňom nájdeme

zmysel života a recept na svätosť. Keď

odstránime hriech a začneme žiť životom

podľa evanjelia, nemusíme sa hanbiť za

svoju cestu, lebo bude pripravená na prí-

chod Krista. A budeme šťastní. Prežijeme

Vianoce bohaté na duchovné dary, Kristus

sa narodí v našich srdciach, v našich rodi-

nách, v našich vzťahoch, v našich ...

Stane sa to však iba vtedy, keď splníme

výzvu Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pá-

novi, vyrovnajte mu chodníky!“ A táto

cesta sa pripravuje iba cez pokánie

a vieru v evanjelium. Iná možnosť neje-

stvuje. Tak ju využime, stojí to za to.                                                                                                 
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Resp: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Nový biskup zo Slovenska pre Azerbajdžan

Svätý Otec František povýšil apoštolského prefekta Azerbajdžanu dona Vladi-

míra Feketeho do hodnosti biskupa. Jeho titulárnym sídlom je Municipa. Niekdajší pro-

vinciál slovenských saleziánov bude ako biskup stáť na čele Apoštolskej prefektúry

Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlav-

nom meste Baku.

ThLic. Vladimír Fekete SDB (* 11. augusta 1955) pochádza z Chorvátskeho

Grobu. Vyštudoval matematiku a geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komen-

ského v Bratislave, no medzitým tajne vstúpil do noviciátu rehole Saleziánov dona Bosca

a 15. februára 1975 zložil prvé rehoľné sľuby. Po tajných štúdiách teológie ho 30. januára

1983 v Berlíne vysvätil za kňaza kardinál Joachim Meisner. Do roku 1989 pracoval ako

geológ v Spišskej Novej Vsi a v tajnosti apoštolsky pracoval s mládežou. Po roku 1989

zastával úlohu direktora saleziánskej komunity študentov teológie v Levoči, od roku 1993

bol šesť rokov provinciálnym vikárom slovenských saleziánov. Licenciát z teológie dosia-

hol na Katolíckej univerzite v Lubline v roku 1999. V období 1999 – 2005 bol provinciálom

saleziánov na Slovensku, následne v rokoch 2006 – 2009 pôsobil v úlohe magistra novi-

cov.

Dňa 5. novembra 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za predstaveného ka-

tolíckej misie v Azerbajdžane. Keď bola misia 4. augusta 2011 povýšená na Apoštolskú

prefektúru Azerbajdžanu, Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom. V tejto

úlohe privítal v októbri 2016 v Baku na apoštolskej návšteve Svätého Otca Františka. Ten

ho 8. decembra 2017 povýšil na biskupa.

Menovanie Vladimíra Feketeho za biskupa je pre katolícku komunitu v Azerbaj-

džane osobitne radostné, lebo prichádza práve na slávnosť Nepoškvrneného počatia

Panny Márie, ktorej je zasvätený jediný kostol v krajine.

Apoštolská prefektúra Azerbajdžan vznikla v roku 2011 ako prítomnosť Katolíckej

cirkvi na území Azerbajdžanu, pričom zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju jediná farnosť.

Sídlom prefektúry je hlavné mesto Baku, kde sa nachádza Kostol Nepoškvrneného poča-

tia Panny Márie, jediný rímskokatolícky chrám v celom Azerbajdžane. Na čele prefektúry

stojí apoštolský prefekt, ktorý podlieha priamo rímskemu pápežovi. Je ním Mons. Vladimír

Fekete, slovenský salezián. Katolícku farnosť v Azerbajdžane tvoria prevažne veriaci pri-

sťahovalci alebo zamestnanci zahraničných firiem. Farnosť je od roku 2000 zverená slo-

venským saleziánom, dnes tam pôsobí 6 saleziánov kňazov a 2 saleziáni laici. V Baku

majú svoje komunity aj slovenské sestry saleziánky a tiež sestry Misionárky lásky, ktoré

založila sv. Matka Tereza. V máji 2002 navštívil krajinu pápež sv. Ján Pavol II., po jeho

návšteve bol v Baku postavený Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý pos-

vätili v roku 2007. Podľa pradávnej tradície ohlasoval kresťanstvo na území dnešného

Azerbajdžanu apoštol sv. Bartolomej.

TK KBS informoval Rastislav Hamráček SDB



1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej

nedeli prosíme rodiny dargajovú, Katicovú,

Horosovú a Mitrovú. Zároveň vyslovujeme vďaku

tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola darovala Bohu známa 100,-

€, dvaja po 50,- a jeden 20,- €. Vďaka za túto

finančnú obetu.

3. Zbierka na Charitu, ktorá sa konala minulú ne-

deľu, činila v našej farnosti spolu 636,06 ,- €.

Z toho vo farskom kostole 468,65 ,- €, na filiálke

Dlhé 91,- € a na filiálke Rodinná oblasť 76,41 ,- €.

Vďaka za finančné dary.

4. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu

budú zimné kántrové dni. Ich obsahom je du-

chovná príprava na príchod narodeného Ježiša do

našich rodín. Záväzný je jeden z týchto dní. Od-

porúčame vám spoločnú modlitbu spolu s deťmi

v rodinách, aby sme sa duchovne pripravili na Via-

noce.

5. Veľké vianočné spovedanie bude v nasledu-

júcom týždni pred 3. adventnou nedeľou takto: 

Filiálka vranov - dlhé vo štvrtok od 16.30 do

18.00 hod.

Farský kostol sv. Františka – v sobotu od 9.00

do 12.00 hod. a od 14.30 do 17.00 hod.

6.v týždni, ktorý je pred nami, nebudeme spo-

vedať v našom farskom kostole pred večer-

nými sv. omšami, nakoľko od utorka budeme

spovedať každý večer v inej farnosti dekanátu.

Príležitosť vyspovedať sa budete mať celú so-

botu a potom  pondelok až piatok po tretej ad-

ventnej nedeli.

7. V týždni, ktorý je pred nami, budú od pondelka

do piatku Rorátne sv. omše. v pondelok a uto-

rok to budú ranné sv. omše, od stredy do

piatku zasa večerné sv. omše. Do kostola tak

príďme s lampášmi s horiacimi sviecami, ktoré

symbolizujú Krista ako Svetlo, ktoré prichádza na

svet.

8. O týždeň, v pondelok 18.12.2017 o 19.00 hod.

bude vo farskom kostole sv. Františka gospelový

koncert dueta Dominika Gurbaľová a Pavel

Helan. Bližšie info na výveske.

9. Naše Cirkevné gymnázium pozýva deviatakov

na deň otvorených dverí. Uskutoční sa 21.12.

(štvrtok pred vianocami) od 8.00 hod. v škole

na Rodinnej oblasti. Povzbudzujeme vás rodičov,

aby ste vybrali svojim deťom cirkevnú školu pre

ich budúcu formáciu a vzdelávanie.

Svätá Lucia, panna a mučenica
Pôvod mena z latinčiny : Lucius – svetlý,

žiariaci, lux – svetlo. Narodila sa okolo roku 286

v Syrakúzach na Sicílii. Už ako dieťa sa zasvätila

Kristovi, ale o tomto sľube nik nevedel. Jej matka ju

podľa vtedajších zvykov chcela ako mladú vydať.

Keď už nemohla odkladať sobáš, zasiahol

Boh. Jej matka Eutychia ochorela. Lucia ju prehovo-

rila, aby putovali ku hrobu svätej Agáty a tam sa Eu-

tychia uzdravila. Matka sa potom nezdráhala splniť

Luciino želanie. Urazený ženích však udal Luciu ako

kresťanku. Miestodržiteľ cisára Diokleciána ju chcel

zlomiť, preto ju dal mučiť. Keď to nepomohlo, chcel

ju zneuctiť v nevestinci. Keď mu ani tento pokus ne-

vyšiel, rozhodol, že ju budú mučiť ďalej. Dal ju po-

lievať vriacim olejom a nakoniec popraviť mečom

okolo roku 304. Táto svätica patrí medzi najznámej-

šie a najuctievanejšie svätice. Jej život je historicky

doložený množstvom nezvratných archeologických

vykopávok. Jej hrob sa nachádza v Katakombách

svätej Lucie.

V ikonografii je zobrazená ako panna

v dlhom odeve s krížom, palmou a dvojitým krížom,

pochodňou a mečom, s miskou, v ktorej nesie oči.

Je patrónkou slepých.                           
Lucia Horná

Liturgický program na 2. adventný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

vt dlhé 18.00 9.30

Rod. oblasť 11.00

deŇ ČAS ÚMYSLY

Po
11. 12.

PONdeLOK

PO 2.AdveNtNeJ NedeLI

(Iz 35,1-10; Ž 85; Lk 5,17-26)

6.30

18.00

+ Ferdinand

+ Miroslav

Ut

12. 12.

PReBLAHOSLAveNeJ 
PANNY MáRIe GUAdALUPSKeJ

ľubovoľná spomienka

(Iz 40, 1-11; Ž 96; Mt 18,12-14)

6.30

18.00

Milosť obrátenia pre Martinu 
a Mareka

+ Štefan

St

13. 12.

Sv. LUCIe, PANNY A MUČeNICe
spomienka

(Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30)

6.30

18.00

+ členovia BSR

ZBP a poďakovanie
za rok života Branislava 

(sv. omša za účasti detí)

Št

14. 12.

Sv. JáNA Z KRÍŽA, 
KŇAZA A UČIteľA CIRKvI  

spomienka

(Iz 41,13-20; Ž 145; Mt 11,11-15)

6.30

18.00

Za živých členov BSR

+ Jozef – 1.výročie smrti

Pi

15. 12.

PIAtOK

PO 2.AdveNtNeJ NedeLI

(Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,16-19)

6.30

18.00

+ Mária, Pavol

+ Ján, Albina, František
(Sv. omša za účasti mladých)

So

16. 12.

SOBOtA
PO 2. AdveNtNeJ NedeLI

(Sir 48,1-11; Ž 80; Mt 17,10-13)

7.00

18.00

ZBP Veronika

+ Ján

Ne

17. 12.

tRetIA AdveNtNá
NedeľA v ROKU „B“

(Iz 61,1-11; Ž Lk 1; 1Sol 5,16-24; 

Jn 1,6-28)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Anna, Imrich, Tibor

+ Anna, Michal

+ Anton Kubáni

ZBP Anna

Nedeľa  17.12.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Vaterka
Vaterková

Demčák
Plančárová

Sztraka
Sztraková

Uriga
Josipčuková

Benčo
Fecenková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




