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Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými v Košiciach
(3. časť)
Dám vám malú radu: po každej spovedi
nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte si
odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte
si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo
svojom vnútri cítite. Nie hriechy, ktoré už
neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti Boh
dal, pohladenie Boha Otca. V tejto chvíli
by som chcel dať kňazom jednu radu:
povedal by som kňazom, aby sa cítili na
mieste Boha Otca, ktorý vždy odpúšťa a
objíma a prijíma. To si uchovajte,
nenechajte si ho ukradnúť. A keď
pôjdete nabudúce na spoveď, spomeňte
si: Dostanem znova to objatie, ktoré mi
urobilo tak dobre. Nejdem k sudcovi
vyrovnať účty, ale k Ježišovi, ktorý ma
miluje a uzdravuje ma. Dajme v spovedi
prvé miesto Bohu. Ak je on hlavnou
postavou, všetko sa stáva pekným a
spoveď je sviatosťou radosti. Áno,
radosti: nie strachu a súdu, ale radosti.
A je dôležité, aby kňazi boli milosrdní.
Prosím vás, nikdy nie vyzvedaví, nikdy
inkvizítorskí, ale bratia, ktorí darujú
Otcovo odpustenie, ktorí sprevádzajú v
tom Otcovom objatí.
Niekto by mohol povedať: „Aj tak sa
hanbím, nemôžem prekonať hanbu ísť
sa spovedať“. Nie je to problém, je to
dobrá vec! Niekedy je dobré sa v živote
hanbiť. Ak sa hanbíš, znamená to, že
nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je
dobré znamenie, ale ako každé
znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď
väzňom hanby, pretože Boh sa za teba
nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam,
kde sa za seba hanbíš. A miluje ťa vždy.
Poviem vám jednu vec, ktorá nieje na
veľkoplošnej obrazovke. V mojej krajine
tých bez tváre ktorí robia všetky druhy
zla voláme ľudia bez hanby.
A posledná pochybnosť: „Ale otče, ja
nedokážem odpustiť sebe, a preto mi
ani Boh nemôže odpustiť, lebo vždy
padnem do tých istých hriechov“. Ale
počúvaj, kedy sa Boh urazí? Keď ho

ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy.
Boh trpí, keď si myslíme, že nám
nemôže odpustiť, pretože je to ako keby
ste mu povedali: „Si slabý v láske!“.
Povedať toto Bohu je škaredé! Povedať
mu, že „v láske si slabý“. Naopak, Boh
sa raduje, keď nám odpúšťa, zakaždým.
Keď nás zdvihne, verí v nás ako
prvýkrát, nenechá sa odradiť. My sa
necháme odradiť, on nie. Nevidí
hriešnikov, ktorých by nálepkoval, ale
deti, ktoré miluje. Nevidí pomýlených
ľudí, ale milované deti; možno zranené,
a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. A
vždy, keď sa spovedáme - nikdy na to
nezabudnime – je v nebi oslava. Nech je
to tak aj na zemi!
Nakoniec, Peter a Lenka, zažili ste v
živote kríž. Ďakujem za vaše svedectvo.
Pýtali ste sa, ako „povzbudiť mladých
ľudí, aby sa nebáli objať kríž“. Objať: to
je pekné sloveso! Objatie pomáha
prekonať strach. Keď sme objatí,
získame znova dôveru v seba a tiež v
život. Nechajme sa teda objať Ježišom.
Pretože keď objímeme Ježiša, znova
dostávame nádej. Nemôžeme objať
samotný kríž; bolesť nikoho nespasí. To,
čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda
objímame spolu s Ježišom, nikdy nie
sami! Ak objímame Ježiša, znovu sa
rodí radosť. A Ježišova radosť, v bolesti,
sa premieňa na pokoj. Drahí mladí,
chlapci i dievčatá, želám vám túto
radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné.
Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim
priateľom. Nie kázne, ale radosť.
Prinášajte radosť! Nie slová, ale
úsmevy, bratskú blízkosť. Ďakujem vám,
že ste ma počúvali a prosím vás o
poslednú vec: nezabudnite sa za mňa
modliť. Ďakujem! [po slovensky]
Vstaňme všetci a modlime sa k Bohu,
ktorý nás miluje, modlime sa Otče náš:
„Otče náš...“
Pápež František
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19. december 2021
4. ADVENTNÁ NEDEĽA
Resp.: Bože, obnov nás, rozjasni tvár a budeme spasení.
V adventnom období nás liturgia učí
prostredníctvom troch veľkých postáv:
Izaiáša, Jána Krstiteľa a Márie – proroka,
predchodcu a matky. Dnes je na rade
Mária. Ona nám pomáha zvrúcniť naše
očakávanie. Ak
advent
znamená
očakávanie Krista, Mária je zosobnením
tohto čakania, lebo ona už nosí v sebe
nové
stvorenie,
kontempluje
ho
a rozpráva sa s ním. Medzi Máriou
a Ježišom existuje už neprerušené
spoločenstvo lásky. Ježiš prináša
evanjelium svojej Matke zvnútra, svojou
milosťou. Evanjelium je už celé v nej,
Mária je Matkou evanjelia, pretože v nej
prebýva samotné Slovo, jedinečné,
celistvé a osobné. Slovo Otca ako človek
vyrastá v jej materskom lone a ako Boh
sa vtláča vďaka viere do jej duše.
„ÁNO“ – „FIAT“
Dnešná liturgia nám predstavuje
Máriinu odpoveď na Boží plán: „Hľa,
služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova“ V evanjeliu Alžbeta
blahoslaví Máriu práve kvôli jej ÁNO,
ktoré
vyslovila
pri
Zvestovaní:
„Blahoslavená, ktorá si uverila“. Veriť
znamená spoľahnúť sa v dôvere na
Boha, Mária dôverovala Bohu a zverila
sa do jeho rúk napriek tomu, že
nerozumela všetkému, čo sa malo stať.
Máriine ÁNO môže byť dnes pre nás
príkladom
a povzbudením. Je to
najkratšie slovo, ktoré môžeme vysloviť

a predsa je tak cenné. Ním hovoríme:
“Tu som, som tu pre teba, Bože, čo
chceš, aby som vykonal?“ Nestačí ho
však len vysloviť, dôležité je najmä
uskutočniť ho. Ako sa to vlastne robí,
ako Bohu hovoriť ÁNO svojimi
skutkami? Načúvať a byť poslušný
v každom okamihu Božím inšpiráciám,
teda vnútornému vedeniu Ducha
Svätého. Pre Máriu jej ÁNO znamenalo
vydať sa na cestu k svojej príbuznej ,
ktorá potrebovala pomoc... Boh k nám
hovorí v každej hodine dňa a volá nás
prekonať v pokoji hádky, venovať
niekomu pozornosť, stíšiť sa k modlitbe,
povedať pekné slovo, odpustiť... Je
dôležité načúvať Bohu, ktorý vyslovuje
naše meno a odpovedať Mu svojím
ÁNO. Blahoslavená je duša, ktorá
počúva a uverí, lebo to je spôsob,
ktorým ona prináša svetu Božie Slovo.
A to sú pravé Vianoce. Len ak je v nás
ochota počúvať, uveriť a vysloviť svoje
ÁNO, dostávajú význam všetky tie
krásne
veci
a tradície,
ktoré
sprevádzajú
vianočné
sviatky
a pomáhajú ľudské srdcia pripraviť na
slávenie. „Tou kráľovskou cestou,
ktorou k nám prišiel Spasiteľ, je
samotná Panna. Snažme sa prichádzať
k svojmu Spasiteľovi tou istou cestou,
po ktorej k nám prišiel On sám“.
(sv.Bernard)
sr. Imakuláta

Liturgický program na 3. Adventný týždeň
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Po
20.12.

Pondelok po 4. Adventnej
nedeli

6.30

ZBP bohuznáma rodina

18.00

+ Jozef

Ut
21.12.

Utorok po 4. Adventnej
nedeli

St
22.12.

Streda po 4. Adventnej
nedeli

Št
23.12.

Štvrtok po 4. Adventnej
nedeli

Pi
24.12.

VIGÍLIA NARODENIA PÁNA
Slávnosť

So
25.12.

Ne
26.12.

NARODENIE PÁNA
Slávnosť

SVÄTEJ RODINY –
JEŽIŠA, MÁRIE
a JOZEFA
Sviatok

6.30
18.00
6.30

+ Sidónia, Milan, Jozef,
Pavel, Jozef, Mária
Poď. za udelené milosti Jozef
s rod.
ZBP Peter, Eva, Matej,
Michal, Lukáš

18.00

ZBP Kristína, Marianna

6.30

+ Michal

18.00

+ Ľubomír

16.00

Vlastný úmysel(za účasti detí)

22.00

Vlastný úmysel

24.00

Za farníkov

8.00

+ Michal

9.30

ZBP Martin s rod.

11.00

Za farníkov

18.30

Vlastný úmysel

8.00

ZBP Štefan s rod.

9.30

ZBP Adam

11.00

Vlastný úmysel

18.30

Vlastný úmysel

Oznamy
1. Na upratovanie kostola prosíme
rodiny
Nálešníkovú,
Oravcovú
a Kislíkovú. Upratovanie však bude už
v stredu 22.12. po večernej svätej
omši, teda 18.30.
2. Na kostolné potreby obetovali
dvaja
bohuznámi
po
50,-€;
a bohuznámy 100,-€. Úprimné Pán
Boh zaplať.
3. Pripomíname, že kostoly sú
otvorené pre verejné bohoslužby,
a to s obmedzením pre očkovaných
a prekonaných
COVID
–
19
v posledných 180 dňoch (nie skôr)!
Pri vstupe do kostola sa treba
preukázať potvrdením o očkovaní, či
prekonaní. Zároveň môže byť na sv.
omši max. 30 dospelých ľudí. Vo
farskom kostole je to 36 dospelých
ľudí. Deti do 12 rokov v sprievode
očkovaných rodičov sa považujú
za plne zaočkovaných a zároveň sa
nepočítajú!!! do celkového počtu
veriacich na sv. omši. Rodina však
musí
sedieť
spolu
s deťmi
a s odstupom 2m od ďalších
prítomných. Naďalej platí dišpenz od
účasti na sv. omši v nedeľu
a prikázaný sviatok.
4. Spovedanie chorých bude
v stredu. Ktorí ešte chcete nahlásiť
chorého na spoveď, môžete tak urobiť
do utorka večer v sakristii.

5. Na Vigíliu Narodenia Pána
o 16.00 hod. bude sv. omša za
účasti detí. Využite ju ako rodičia
s deťmi do 12 rokov. Ostatných
veriacich žiadame, aby prišli na sv.
omšu v inom čase, nie o 16.00
hod.! Zároveň tí, ktorí budete na
sv.
omšiach
podvečer
a vo
sv. noci, budete mať palnú sv.
omšu z Narodenia Pána a tak sa
môžu vystriedať viacerí veriaci na
sv. omšu na 1. Deň vianočný.
6. Od pondelka do štvrtku budeme
ešte k dispozícii na spoveď od 16.30
do 18.00 hod.
7. Betlehemské svetlo si budete
môcť vyzdvihnúť vo farskom kostole
od pondelka večera a to pred a po
každej sv. omši.
8. Detské okienko: zapoj sa do
putovania do Betlehema. Spoločne
vydláždime cestu dobrými skutkami.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa
zapojili. Už sa blížime k jasliam, no
ešte
pred
nami
časť
cesty.
Pokračujme v našom putovaní k
betlehemskej maštaľke aby sme
spoločne prišli do Vianoc k jasliam
malého dieťaťa Ježiša. Celú cestu už
aj s novými stopami môžete vidieť
vzadu v kostole na nástenke.
9. Vianočný dar pre núdznych činil
spolu 1410 -€. Výťažok zbierky bude
rozdelený núdznym rodinám našej
farnosti.

Lektori na budúci víkend, 24. - 26. 12. 2021:
Filiálky
VT Dlhé
Rod. oblasť

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

22.00 (OP)

8.00(OP)
Nad 60r.
9.30(OP)

8.00(OP)
Nad 60r.
9.30(OP)

11.00(OP)

24.12. 16.00

24.12. 22.00

24.12. 24.00

25.12. 8.00

25.12. 9.30

25.12. 11.00

Kľučarova

Vavrek,
Vavreková

Plančarová,
Chytra

Harakaľová,
Uriga

Jenčo,
Jenčová

Ištok,
Ištoková

25.12. 18.30

26.12. 8.00

26.12. 9.30

26.12. 11.00

26.12. 18.30

Josipčuk,
Novák

Sabolová,
Chytra

Plančarová,
Benčo

Novák,
Antolíková

Sztraka,
Josipčuk

