...pokračovanie z úvodnej strany...
Keď nemám srdce otvorené pre Božiu milosť, prichádza doň tma.
Prichádza doň strach a neistota. A presne o tom to je! Keď dám prednosť
strachu, ovládne ma, keď dám prednosť zlu, bude mať nado mnou moc.
Nie nadarmo zaznieva táto výzva pokánia v advente - období
prípravy na príchod Spasiteľa. Druhá adventná nedeľa a jej liturgia nám
chce povedať, že Pán je s nami trpezlivý a čaká na naše pokánie. Stačí
vyrovnať chodníky- vyspovedať sa, ospravedlniť sa tomu, komu som ublížil,
odčiniť a napraviť zlo, splatiť dlhy, podporiť niekoho duchovne, či finančne.
Ako aj patrón dnešného dňa- sv. Mikuláš. A tak aj v žalme tejto nedele
prosíme: „Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu!“
Predskokan Ján Krstiteľ nám ukazuje jasný smer- upriamiť pohľad
na „headlinera“ Ježiša Krista. Jedine On nám udelí pravé milosrdenstvo,
jedine On odbremení svoj ľud od hriechov. Nenechajme si teraz srdce
oťažieť strachom a neistotou. Dajme prednosť dôvere v Ježiša, pokániu. To
je dnešná výzva.
M. Haňov
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Nepoškvrnené počatie je pravda viery - dogma, ktorú 8. decembra 1854
vyhlásil pápež Pius IX. bulou Ineffabilis Deus:
„Vyhlasujeme, oznamujeme a definujeme: učenie, že preblahoslavená
Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola jedinečným milostivým
privilégiom všemohúceho Boha, s ohľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa
ľudského pokolenia, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu,
je od Boha zjavené, a preto ho musia všetci veriaci pevne a stále veriť“.
Táto výnimočná veľkosť svätosti, ktorá ozdobuje Božiu Matku, je na
chválu milosrdného Boha.
Definovaný článok viery získal v cirkvi takmer okamžitý súhlas ešte pred
svojím vyhlásením. Pápež sa pred vyhlásením dogmy opýtal všetkých biskupov
na ich názor - 536 biskupov sa vyjadrilo za, 4 proti a 36 iuxta modum, t.j.
súhlasili s touto pravdou viery, ale považovali vtedajšiu dobu za nevhodnú na jej
dogmatizáciu.
Potvrdením tohto učenia bolo aj to, že štyri roky po vyhlásení dogmy o
nepoškvrnenom počatí Panny Márie sa Božia Matka zjavila sv. Bernadete
Soubirousovej v Massabielskej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta opýtala,
kto je, ako sa volá, Panna Mária jej pri jednom zjavení odpovedala: Som
Nepoškvrnené Počatie.
Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email:
rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 €
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V dnešnom evanjeliu máme
takzvaného predskokana Ježiša, a to
v osobe Jána Krstiteľa. Keď sa povie
predskokan v hudobnej terminológii,
tak ide o interpreta, ktorý je síce
významovo slabší, ale dokáže
navodiť tú správnu atmosféru na
koncert headlinera, čiže hlavného
interpreta.
Pripravte cestu Pánovi!
O Jánovi Krstiteľovi nemôžeme
hovoriť, že bol významovo slabší,
atmosféru však vytvoril. Tento
„čudák“ z púšte, ktorý mal zvláštnu
životosprávu, prišiel k rieke Jordán,
ktorá bola symbolom vstupu Izraelitov
do Zasľúbenej zeme a začal hovoriť
o Niekom, komu mali ľudia pripraviť
cestu a že ten Niekto je od neho
väčší. Získal si davy, ľudia za ním
prichádzali, dávali sa krstiť, vyznávali
svoje hriechy. Na predskokana
výborný výkon! Pokánie bolo jeho
ústrednou témou. Vyrovnajte mu
chodníky! Pripravte cestu Pánovi!
Obrazné výzvy do duchovného boja.
Čo znamená pripraviť cestu
a vyrovnať
chodník
pre
mňa?
V dnešnej dobe by sme mohli hovoriť
o hľadaní spôsobu, ako si usporiadať

čas na Boha, ako sa správne
modliť, keď je všade okolo nás
strach, stres, neistota, nestálosť
opatrení, nové situácie, ktoré
prináša doba pandémie. Ako
zvládnuť neistotu v zamestnaní,
či stratu zamestnania? Ako
zvládnuť karanténu, či stratu
sociálnych
kontaktov?
Ako
zvládnuť deti, ktorým musím byť
nielen rodičom, ale aj učiteľom?
Ako zvládnuť chorobu, keď sa
nakazím? Ako sa to dá?
Vyrovnaním
chodníkov,
úprimnou
dôverou
Bohu,
konaním pokánia, zbavením sa
ťarchy hriechov.
Jedine
čisté
srdce
dokáže prijať zložité situácie
života. Už cirkevní otcovia
staroveku o tom hovorili.
…pokračovanie na zadnej strane…

Liturgický program na 2. adventný týždeň
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
7. 12.

Sv. Ambróza, biskupa
a učiteľa Cirkvi,
spomienka

Ut
8. 12.

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY MÁRIE,
slávnosť

St
9. 12.

Adventná féria

Št
10. 12.

Adventná féria

Pi
11. 12.
So
12. 12.

Ne
13. 12.

Filiálky
VT Dlhé

18.00

Rod. oblasť

17.00

18.00

ZBP pre Dávida

6.30

+ Anna

16.30

+ Bibiána

18.00

18.00

+ Jozef a Helena
ZBP a dary DS pre
Martina s rodinou
+ Marta

6.30

ZBP a dary DS pre Beátu

18.00

+ Ján a Ľubomír

6.30

+ Marta
Za pokoj a požehnanie
v bohuznámej rodine
+ Ľudmila

16.30

TRETIA ADVENTNÁ
NEDEĽA

Ut

ZBP pre bohuznámu
rodinu

18.00

Adventná féria

1. Na upratovanie kostola prosíme
rodinu Dobranskú, Demetrovú
a Volovárovú. Ďakujeme rodinám,
ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

ÚMYSEL

6.30

6.30

Adventná féria

Po

ČAS

Oznamy

18.00

+ Michal a Mária
ZBP pre Jána

8.00

(sv. omša pre seniorov nad
65 r.)

9.30

ZBP pre Luciu

11.00

Za farnosť

18.30

ZBP pre Luciu a Matúša

St

Št

Pi

18.00

So

Ne

8.00
9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 13. 12. 2020:
Sobota, 18.00

8.00

9.30

11.00

18.30

Sztraka,
Sztraková

Vavrek,
Vavreková

Babej,
Babejová

Vaterka,
Vaterková

Biž,
Bižová

2. Zbierka na Charitu z minulej
nedele bola vo výške spolu 834,52 €
(farský kostol 690,02 €, filiálka Dlhé
103,30 € a školská kaplnka Rodinná
oblasť 41,20 €). Všetkým darcom
úprimné Pán Boh zaplať. Zároveň na
budúcu nedeľu, Tretiu adventnú,
bude Zbierka na Rádio Lumen,
ktorá sa neuskutočnila v novembri
pre zatvorené kostoly.
3. Na kostolné potreby farského
chrámu darovali dvaja bohuznámi
darcovia po 100,-€ a bohuznámy
darca 50,-€. Vyslovujeme vďaku.
Kto by chcel prispieť v rámci
farskej zbierky pre núdzne rodiny
„Vianočný dar“, pokladnička na
tento cieľ je za lavicami na stolíku.
Vďaka každému darcovi.
4. Minulý rok sme sa aj z našej
farnosti zapojili do zbierky na
pomoc Chudobným a deťom na
Ukrajine. Organizátori nám vyslovili
vďaku za našu pomoc. Na plagáte
vývesky si môžete pozrieť, ako boli
použité prostriedky zbierky. Je tam aj
číslo účtu, ak niekto chce prispieť na
tento cieľ.
5. V utorok 8.12. budeme mať
slávnosť Nepoškvrneného Počatia
Panny Márie. Sv. omše budú vo
farskom kostole doplnené o jednu,
a to o 16.30 hod. (inak ráno o 6.30

a večer o 18.00 hod.). V školskej
kaplnke o 17.00 a filiálka Dlhé o 18.00
hod.
6. V nasledujúcom týždni, v stredu,
piatok a sobotu, budú Zimné
kántrové dni. Záväzný je iba jeden
deň. Obsahom kántrových dní je naša
modlitba
o príchod
Kristovho
kráľovstva do našich rodín a o pokoj
a spravodlivosť vo svete.
7. V stredu, štvrtok a piatok budú
ranné sv. omše vo farskom kostole
rorátne, teda votívne o Panne Márii.
Budú slávené v tme kostola iba za
svetla sviec, preto si prineste so
sebou aj zažaté sviece v lampášoch.
8. Budúcu nedeľu od 14.00 do
15.30 hod. budeme v našom
farskom kostole spovedať pred
sviatkami, ako je zvykom na Tretiu
adventnú nedeľu. Okrem toho
budeme spovedať každý deň - okrem
utorka, keď je slávnosť - ráno a večer
pol hodinu pred sv. omšami.
Upozorňujeme,
aby
ste
preto
prichádzali k spovedi priebežne, lebo
hromadné spovedanie s účasťou
iných kňazov tentoraz nebude!

6. Do pozornosti mladým dávame,
že tohtoročný Godzon tour bude
online 11. a 12. decembra. Viac info
na palgáte, letáčikoch a webovej
stránke.

