
Poverello

Radosť je najlepšou vizitkou kres-

ťana. A naopak, tí veriaci, ktorí strašia okolie

smutnou tvárou, vyvolávajú dojem, že kres-

ťanstvo je náboženstvom amputácie a vysy-

chania ľudskosti.

Evanjelista Ján o Jánovi Krstiteľovi

píše: „Prišiel ako svedok vydať

svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci

uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať

svedectvo o svetle“ (Jn 1,7-8). Aj keď pohľad

na Jána mohol vyvolať predstavu drsného

muža, pri plnení svojho poslania, pred-

chodcu Pána Ježiša, je šťastný. Šťastný

s tým, čo ohlasuje, ako to robí, prečo to robí.

Nebojí sa vyhlásiť: „Ja nie som Mesiáš“ (Jn

1,20). 

Radosť ako vizitka

Nepovažuje sa ani za proroka, ale

povie: „Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy-

rovnajte cestu Pánovi“ (Iz 40,3; Jn 1,23). Ján

pripomína známe slová tým, ktorí očakávajú

Mesiáša. Prorok Izaiáš pripomínal už pred

700 rokmi Židom, že Mesiáš príde, že majú

sa tešiť. A tešia sa Židia? Áno, mnohí

a medzi nimi aj vojaci, hriešnici z Jeruza-

lema a Galiley. Farizeji, zákonníci, učitelia tí

skôr upodozrievajú Jána, že ohrozuje ich

postavenie. Ján sa neobzerá, kto ho po-

čúva. Ján hovorí pravdu, i keď neskôr príde

o hlavu v Herodesovom paláci. Ján však plní

a splní to, čo od neho žiada Mesiáš. A preto

sa teší, že pripravuje cestu pre Mesiáša. 

Ježiš sa už predsa narodil. Vieme

o všetkom podstatnom pre našu spásu.

Preto liturgický  advent má svoje opodstat-

nenie ako čas radosti, čas, kedy sa máme

pripravovať, tešiť na sviatky Narodenia Pána

Ježiša.  

V advente radosť nám umocňuje viera, že

Ježiš nám umožňuje žiť život s Bohom v ra-

dostnom očakávaní. Veriaci kresťan vo viere

prežíva svoj život ako advent, pretože verí

v Krista ako odmenu za všetko, čo žije.

Kresťan preto s pokojom prijíma všetko, čím

ho skúša Boh. Viera počas adventu nás robí

opravdivo radostnejšími.

Boh chce skutočne málo od kaž-

dého z nás. A pre každého z nás má pripra-

vený  poklad. Stačí trocha počítať: koľko

času v advente strávime pri televízore

a koľko pri adventom venci? Koľko času

strávime pri nakupovaní darčekov a koľko,

aby sme sa vyznali zo svojich hriechov? Čo

nám viac spraví radosť: darček, ktorý zov-

šednie, či pokoj duše, nádej na celú večnosť

s Bohom? Rozhodnúť sa musí každý sám.

Peter Orendáč
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3. adVentná nedeľa 
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Resp: Duša mi plesá v mojom Bohu.

Blahoslavený Vladislav Bukovinský

Vladislav Bukovinský sa narodil 22.12.1904 v Berdičave /v súčasnosti Ukrajina/.

Bukovinskí sa presťahovali v r. 1920 do Poľska, aby sa zachránili pred boľševikmi. Vladislav

začal študovať právo na Jagelovskej univerzite v Krakove. Po ukončení právnického štúdia

vstúpil do seminára. Po vysvätení za kňaza pracoval v Rabke a v roku 1936 začal prednášať

na bohosloveckej fakulte a bol vymenovaný za farára katedrálnej farnosti v Lucku. Po  vy-

puknutí druhej svetovej vojny sovietska armáda v r. 1939 obsadila vtedajšie východné úze-

mie Poľska.  Ľudový komisariát vnútra – NKVD otca Vladislava uväznil. Vo väzení bol do

júna 1941. Keď sa začal približovať nemecko-ruský front, NKVD sa rozhodol všetkých väz-

ňov zastreliť. Otec Bukovinský sa zázračne zachránil, dostal sa na slobodu a vrátil sa do

katedrálnej farnosti. Nastalo obdobie nemeckej okupácie, o ktorej o. Vladislav povedal,

že všetky väzenia a pracovné tábory, v ktorých strávil viac ako 13 rokov, neboli preňho na-

toľko ťažké ako toto obdobie nenávisti.  

V júni 1945 po obsadení Lucka Červenou armádou otec Bukovinský bol opäť

zatknutý  spolu s inými kňazmi a obvinený zo sprisahania proti sovietskej vláde  a špionáže

pre Vatikán. Previezli ho do väzenia v Kyjeve a odsúdili na 10 rokov v nápravných táboroch.

Po odpykaní trestu mu dovolili žiť v Kazachstane v Karagande.

V roku 1955 odmietol ponúknutú možnosť vrátiť sa do Poľska. Rozhodnutie  prijať

sovietske občianstvo bolo prelomovou chvíľou v jeho živote, ku ktorej ho viedla pastierska

láska k dušiam, ktoré nechcel opustiť. Stal sa apoštolom Kazachstanu. Navštevoval jednot-

livé republiky ZSSR. Nadväzoval kontakty s kňazmi a získaval ich pre „apoštolské cesty“.

Tieto misie spočívali v tom, že kňaz cestoval z jedného miesta na druhé a zostal tam tak

dlho, ako bolo treba.  Takéto cesty boli veľmi namáhavé po každej stránke. Vo dne i v noci

vysluhovali sviatosti - v priebehu jedného dňa napr.  vyslúžil 30 sobášov a generálnych spo-

vedí z celého života. Keď navštívil poľských vysídlencov v blízkosti mesta Alma-Ata, všetci

plakali, lebo už 20 rokov nevideli kňaza. Otec Vladislav považoval misie za svoju kňazskú

povinnosť  a podmienky ich vykonávania za Božiu milosť, ktorá sprevádza každého misio-

nára.

Otec Vladislav strávil celkovo vo väzeniach a pracovných táboroch  13 rokov

a 5 mesiacov. Tieto roky ale aj namáhavá apoštolská činnosť, sa podpísali na jeho zdraví.

Zomrel 3.12.1974. Bol prvým katolíckym kňazom latinského obradu pochovaným v Kaza-

chstane.

Sv. Ján Pavol II. v r. 2001 pri návšteve Kazachstanu nazval otca Vladislava apoš-

tolom Kazachstanu, ktorý horel tým istým apoštolským ohňom ako učeníci Krista. 

Otec Vladislav bol vyhlásený za blahoslaveného 11. septembra 2016 v Karagande.

V diecéze, v ktorej žil otec Bukovinský, pracujú Školské sestry de Notre Dame.

Na blahorečení otca Bukovinského bola prítomná aj  provinciálna predstavená školských

sestier. Od biskupa diecézy dostala relikvie nového blahoslaveného, ktoré sú tento mesiac

v komunite sestier vo Vranove a bude možnosť si ich uctiť aj  vo farskom kostole. 



1.  Na upratovanie farského kostola k nasledujú-
cej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčá-

kovú a Rožovú. Zároveň vyslovujeme vďaku
tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  Na potreby kostola darovali dvaja Bohu

známi darcovia po 50,-€. Úprimné Pán Boh
zaplať.

3. V nasledujúcom týždni od pondelka do soboty
budeme ešte spovedať vo farskom kostole

od 17.30 hod. do 18.00 hod. 
Na filiálke dlhé v stredu od 17.30 do 18.00. 

4. Spovedanie chorých pre vianočnými sviat-
kami bude v piatok dopoludnia. Prosíme, aby ste
nahlásili do utorka chorých, ku ktorým nechodíme
pravidelne každý mesiac, ale chcú sa vyspove-
dať a prijať Eucharistiu.

5. Zajtra, čiže v pondelok 18.12.2017 o 19.00

hod. bude vo farskom kostole sv. Františka gos-

pelový koncert dueta Dominika Gurbaľová
a Pavel Helan. Vstupné je dobrovoľné. Srdečne
vás všetkých pozývame. Bližšie info na výveske.

6. Príprava vianočnej výzdoby bude vo farskom
kostole v piatok po večernej sv. omši. Prosíme
o pomoc pri výzdobe. Zvlášť pozývame zdobiť
stromčeky mladých, najmä birmovancov. 

7. Budúca nedeľa – 4. adventná, je zároveň
v tomto roku aj Štedrým dňom a podvečer
aj Vigíliou Narodenia Pána. Z dôvodu viacerých
sv. omší ako býva obvykle, nebude budúcu

nedeľu sv. omša o 11.00 hod., ani večerná

o 18.30 hod. vo farskom kostole sv. Františka.
Namiesto nich bude sv. omša o 16.00 hod. popo-
ludní a polnočná zo sviatku Narodenia Pána.
Všimnite si tieto zmeny v našom farskom časo-
pise a na našej internetovej stránke:
w w w. r k c v t j u h . s k  

8. Už vopred oznamujeme kvôli rodinám
a deťom, že Jasličková pobožnosť na sviatok
Narodenia Pána bude vo farskom kostole v pon-

delok 25.12. o 15.30 hod. Prosíme, urobte
si sviatočný program tak, aby deti mali možnosť
prísť spolu s vami k jasličkám.

Svätý Peter Kanízius, učiteľ Cirkvi
Narodil sa 8. Mája 1521 v Holandsku.

Mal titul „ druhý apoštol Nemecka po svätom
Bonifácovi“. Syn nimwegenského starostu bol
prvým Nemcom, ktorý vstúpil do jezuitského rádu
roku 1543. Do rehole ho prijímal sám zakladateľ
Ignác z Loyoly. Slávnostné sľuby zložil v roku
1549. 

Prvú jezuitskú komunitu v Kolíne spolu
zakladal a budoval práve on. V jezuitskom ráde
našiel vysoko učený doktor filozofie harmóniu
vedy a apoštolského života. V rokoch po vystú-
pení Martina Luthera, keď drvivá väčšina
Nemecka prijala protestantizmus, Peter začal
misiu o udržanie a obnovu katolíckej viery
v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a v Čechách.
Bol pápežský teológ Tridentského koncilu (1545
– 1563), profesor teológie, katedrálny kazateľ.
Jeho pôsobiskom bola kazateľnica. Pôsobil
v dobe humanizmu. Myšlienky humanistov boli
silne ovplyvnené pohanskými filozofmi a bás-
nikmi, čo ešte viac prehlbovalo ľahostajnosť
k viere. Napísal dielo Katechizmus, ktorý do jeho
smrti vyšiel v dvesto vydaniach.

Známe sú aj jeho ďalšie dve diela    Po-

stila a Životy svätých, ktoré mali veľmi silný vplyv
na rekatolizáciu obyvateľstva. Za svoju neúnavnú
činnosť bol nazvaný aj „svetlom Katolíckej cirkvi“.
Peter mal veľkú zásluhu na obnove Katolíckej
cirkvi v Čechách, zvlášť v Prahe. Zomrel 21. de-
cembra 1597 vo Freiburgu. Pius XI. ho vyhlásil
za učiteľa Cirkvi a za svätého 21. mája 1925.
V ikonografii je zobrazený v jezuitskom habite
s atribútmi lebkou, krížom, Katechizmom a perom.

Lucia Horná

Liturgický program na 3. adventný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Vt dlhé 18.00 9.30

Rod. oblasť 11.00

deŇ ČaS ÚMYSLY

Po
18. 12.

POndeLOK

PO 3.adVentneJ nedeLI

(Jer 23,5-8; Ž 72; Mt 1,18-24)

6.30

18.00

ZBP Vladimíra

ZBP Katarína s rodinou

Ut

19. 12.

UtOROK
PO 3.adVentneJ nedeLI

(Sdc 13,2-25; Ž 71; Lk 1,5-25)

6.30

18.00

+ Jozef

+ Michal, Mária

St

20. 12.

StReda
PO 3.adVentneJ nedeLI

(Iz 7,10-14; Ž 24; Lk 1,26-38)

6.30

18.00

ZBP Petra a Alžbety

+ Anna , Jozef, Anna, Michal
(sv. omša za účasti detí)

Št

21. 12.

ŠtVRtOK
PO 3.adVentneJ nedeLI

(Pies 2,8-14; Ž 33; Lk 1,39-45)

6.30

18.00

ZBP Jaroslava s rodinou

+ Pavol

Pi

22. 12.

PIatOK

PO 3.adVentneJ nedeLI
(1Sam 1,24-28; Ž 1Sam 2; Lk 1,46-56)

6.30

18.00

+ Pavol

+ Ľubomír
(sv. omša za účasti mladých)

So

23. 12.

SOBOta

PO 3. adVentneJ nedeLI

(Mal 3,1-24; Ž 25; Lk 1,57-66)

7.00

18.00

+ Jozef

+ Ján

ne

24. 12.

ŠtVRtá adVentná nedeľa

V ROKU „B“

(2Sam 7,1-16; Ž 89; Rim 16,25-27; 

Lk 1,26-38)

VIGÍLIA NARODENIA PÁNA

8.00

9.30

16.00

polnoc

+ Helena, Juraj, Pavol, Milan,
Ladislav

Poďakovanie za rodinu
Nálešníkovú a Klasovú 
a ich dobrodincov

Na úmysel         (vigília s deťmi)

Na úmysel 

nedeľa  24.12.2017 8.00 9.30 16.00 polnočná

Sobota  Josipčuk
Antolíková

Demčák
Plančárová

Vaterka
Vaterková rodičia detí Sztraka

Sztraková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




