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1. Na upratovanie kostola k 

nasledujúcej nedeli prosíme rodinu 

Nálešníkovú, Oravcovú 

a Kislíkovú. Vyslovujeme vďaku 

rodinám, ktoré upratovali kostol 

k dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na Rádio Lumen bola 
v hodnote spolu 859,77 € (farský 
kostol – 697,76 €, filiálka Dlhé 
122,47 €, Rodinná oblasť – 39,54 €). 
Vyslovujeme Pán Boh zaplať. 
Rozdelili sme aj zbierku núdznym 
Vianočný dar, ktorá činila spolu 
1587 €. Vďaka. 

3. Dávame do pozornosti, že 
počas lockdownu, teda od včera do 
10. januára 2021 sú verejné 
bohoslužby povolené, ale 
s výrazným obmedzením. V kostole 
sa môže iba sedieť, nie stáť. 
Zároveň platí, že obsadiť možno 
len 25% kapacity kostola. 
Znamená to, že každá druhá lavica 
za sebou musí byť prázdna. 
V lavici, v ktorej budete sedieť, sa 
musí sedieť šachovnicovo, teda 
každé druhé miesto bude prázdne 
(neobsadené)! Rešpektujme tieto 
pravidlá. Prosíme tiež chorých 
a ľudí s príznakmi respiračných 
chorôb, aby v tomto čase zostali 
doma. Zvlášť to platí pre tých, 
ktorí vedia, že sú pozitívni, alebo 
majú zostať v karanténe! 

 

4. V súvislosti so zníženou 
kapacitou kostola dopĺňame ešte 
jednu sv. omšu na vigíliu Narodenia 
Pána, vo štvrtok večer o 21.30 hod., 
okrem sv. omší, ktoré sú každý rok, 
teda o 16.00 hod. a 24.00 hod. 
Prosíme však, aby na sv. omšu 
o 16.00 hod. prišli rodičia s deťmi. 
Ostatní využite ďalšie sv. omše, 
zvlášť polnočnú. 

5. Vianočné sv. prijímanie 
zanesieme chorým v stredu 
dopoludnia. V sakristii môžete 
nahlásiť do pondelka večer na 
spoveď aj tých, ku ktorým 
nechodíme každý mesiac. Prosíme 
zanechať presnú adresu. 

6. Betlehemské svetlo si budete 
môcť zažať vo farskom kostole 
v zádverí. Prinesieme ho v Pondelok 
večer a bude k dispozícii do štvrtku.  

7. Časopis Poverello vydávame 
teraz ako dvojčíslo. Môžete nájsť 
tabuľky s liturgickým programom na 
dva týždne. Zároveň je vnútri 
vložená aj Modlitba pri Štedrej 
večeri. Prosíme vás, aby ste sa ju 
pomodlili spoločne vo svojich 
rodinách. 

 

Bratia a sestry. Blížime sa k Vianociam. V 

našich osobných životoch nikdy neboli 

spojené s tým, čo prežívame dnes. 

Pandémia zasiahne do prežívania sviatkov 

v mnohých našich rodinách. Kolobeh 

vonkajších príprav je síce rovnaký, ľudia 

nakupujú a predávajú, obchodníci majú 

žatvu a mnohí chcú stihnúť nakúpiť všetko 

načas. Za týmto zhonom sa však skrývajú 

aj nevypovedané otázky: „Čo bude s 

ľudstvom ďalej? Kam vlastne kráčame? V 

čom je zmysel a cieľ nášho života?“ Na 

tieto otázky nedokážu dať odpoveď žiadne 

materiálne veci, ktoré si kúpime. Preto 

človek nikdy nemôže byť skutočne šťastný, 

ak sa nestretne s Tým, ktorý ho stvoril a ak 

ho nevpustí do svojho života. 

 

Narodené Dieťa dáva zmysel 

všetkému 
 

Vianoce sú sviatkami, v ktorých ide presne 

o to. Večné Slovo, vďaka ktorému žije 

všetko, sa stáva Telom a prichádza do 

tohto nášho sveta. Boh sa stáva Ježišom 

Kristom, Spasiteľom a Vykupiteľom nás 

ľudí z hriechu. Mocný, veľký a všemohúci 

Boh sa nehanbí prijať naše obmedzené 

ľudské telo so všetkými slabosťami a spolu 

s nami tvoriť osobné i svetové dejiny. 

Príchodom Božieho Syna na svet sa 

spĺňajú starozákonné Božie prísľuby, že 

Mesiáš príde, aby sa narodil a býval 

uprostred svojho ľudu. Evanjeliá nám 

ukazujú, že Ježiš sa s nami naozaj úplne 

stotožnil. A každý, kto prijal jeho slovo, kto 

sa obrátil a zanechal svoje hriechy, bol 

obdarený nesmiernou radosťou a 

naplnením svojho života.  

Potrebujeme teda pochopiť, že aj keď je 

vonkajší kolorit Vianoc spojený s koledami, 

peknou výzdobou, či sentimentálnymi 

rozprávkami, tak ich podstata je v čomsi 

inom. Vianoce sú predovšetkým o našom 

vyznaní viery. Sme vyzvaní uveriť, že v 

betlehemskom Dieťati je prítomný živý 

Boh, ktorý sa chce narodiť do našich 

vlastných životov a dať im obsah a zmysel. 

A v tejto zložitej dobe nás Vianoce volajú 

vrátiť sa k dôvere v Boha; v tom, že sme v 

jeho rukách a že nič sa nedeje bez jeho 

vedomia a bez toho, aby to nemalo hlbší 

zmysel pre nás. Pretože aj životné skúšky 

môžu byť posilnením našej viery a lásky k 

Bohu. Prajem vám všetkým, bratia a 

sestry, aby sme tieto sviatky prežili hlboko 

duchovne, vo väčšom tichu vnútra a v 

rozjímaní o tom, čo pre nás koná Božia 

Láska. 

Štefan Albičuk, dekan 

38/1 
2020/2021 

XIV. ročník 

20. december 2020 
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

27. december 2020 
NEDEĽA SV. RODINY 

Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. 

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 € 

 



Liturgický program na 4. adventný týždeň a Vianoce 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
21.12. 

Adventná féria 
6.30 

ZBP a pokoj pre 
bohuznámu rodinu 

18.00 + Alžbeta, Irena a Júlia 

Ut 
22.12. 

Adventná féria 
6.30 + Mária 

18.00 ZBP pre Evu a Jara 

St 
23.12. 

Adventná féria 
6.30 + Mária 

18.00 + Ľubomír 

Št 
24.12. 

ŠTEDRÝ DEŇ - vigília 
Narodenia Pána 

16.00 ZBP pre Gabrielu s rodinou 

21.30 Za chorých na Covid - 19 

24.00 
Za všetkých lekárov a 
zdravotníkov 

Pi 
25.12. 

NARODENIE PÁNA, 
slávnosť 

8.00 + Alžbeta, Zuzana a Michal 

9.30 ZBP pre Máriu 

11.00 Za farnosť 

18.30 ZBP pre Marcela s rodinou 

So 
26.12. 

SV. ŠTEFANA, prvého 
mučeníka, sviatok 

8.00 ZBP pre Štefana 

9.30 + Michal a Mária 

11.00 Za živých členov BSR 

Ne 

27.12. 

NEDEĽA  
SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, 

MÁRIE A JOZEFA 

8.00 + Mária 

9.30 ZBP pre Annu 

11.00 Za farnosť 

18.30 + Ján a Helena 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    24.00 
8.00 
9.30 

8.00 
9.30 

8.00 
9.30 

Rod. 
oblasť 

    11.00 11.00 11.00 

Lektori na nedeľu  27. 12. 2020 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

--- 
Smolej, 

Smolejová 
Jenčo, 

Jenčová 
Kľučar, 

Kľučárová 
Josipčuk, 
Klapák 

Liturgický program na 2. vianočný týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
28.12. 

Sv. Neviniatok, mučeníkov, 
sviatok 

6.30 + Mária 

18.00 + Ľubomír 

Ut 
29.12. 

5. deň v oktáve narodenia 
Pána 

6.30 + Michal a Helena 

18.00 
ZBP pre Michala 
a poďakovanie za 70 r. 
života 

St 
30.12. 

6. deň v oktáve narodenia 
Pána 

6.30 + Mária 

18.00 
ZBP pre Andreu, Petra, 
Dávida a Tobiasa 

Št 
31.12. 

SV. SILVESTRA, pápeža, 
ďakovná pobožnosť na konci 

roka 

17.00 Za + členov BSR 

Pi 
1.1. 

PANNY MÁRIE 
BOHORODIČKY, slávnosť 

8.00 + Mária 

9.30 ZBP pre Martu 

11.00 Za farnosť 

18.30 ZBP pre Mariku 

So 
2.1. 

Sv. Bazila Veľkého 
a Gregora Naziánskeho, 

biskupov a učiteľov Cirkvi, 
spomienka 

16.30 ZBP pre Pavla s rodinou 

18.00 + Ján 

Ne 

3.1. 

DRUHÁ NEDEĽA PO 
NARODENÍ PÁNA 

8.00 ZBP pre rodinu Klapákovú 

9.30 
Uzdravenie a Božie 
požehnanie pre Ivanu 

11.00 Za farnosť 

18.30 + František a Mária 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    17.00 
8.00 
9.30 

 
8.00 
9.30 

Rod. 
oblasť 

    11.00  11.00 

Lektori na Bohorodičku  1. 1. 2021: 

Silvester 17.00 8.00 9.30 11.00 18.30 

Vaterka, 
Vaterková 

Vavrek, 
Vavreková 

Benčo, 
Plančárová 

Kočiš, 
Štefanková 

Chytra, 
Ocilková 



 


