Oznamy
1. Na upratovanie kostola prosíme
rodiny
Zajacovú,
Vaverčákovú
a Polaščíkovú. Upratovanie bude už
vo štvrtok po večernej sv. omši,
keďže ďalšie dni sú už sviatočné.
2. Na kostolné potreby obetovali
šiesti
bohuznámi
po
50,-€;
a bohuznáma 40,-€. Ružencové
bratstvo 200,-€ a bohuznáma na
výzdobu kostola 20,-€. Taktiež
vyslovujeme vďaku všetkým darcom,
ktorí ste poukázali svoje dary na náš
bankový účet. 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. Na základe upravenej
vyhlášky môže byť v našom
farskom kostole prítomných na sv.
omši 60 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. Naďalej platí dišpenz od účasti
na sv. omši v nedeľu a prikázaný
sviatok.
4. Adorácia na prelome rokov (ako
bolo zvykom) tento krát nebude,
keďže výnimky z vychádzania po
20.00 hod. platia iba pre bohoslužby.

5. V piatok po podvečerných sv.
omšiach, ktoré budú už zo sviatku
Panny Márie Bohorodičky, bude
ďakovná pobožnosť na konci roka
pred Eucharistiou. Keďže platia
naďalej obmedzenia počtu, tak vo
farskom kostole budú v piatok dve
sv. omše – 16.00 a 17.30 hod., na
filiálke Dlhé o 16.00 hod.
6. Požehnanie domov a bytov
kňazmi
ani
tento
rok
kvôli
opatreniam nebude. Príbytok si
môžete požehnať aj sami modlitbou
a pokropením
svätenou
vodou.
Modlitbu požehnania zverejníme na
farskej webovej stránke.
7.
Do
pozornosti
dávame
snúbencom, ktorí sa chcú zosobášiť
v našej farnosti na budúci rok, aby sa
prišli zapísať do farskej kancelárie po
vianočných sviatkoch (do konca
januára).
8. Detské okienko: Do Betlehema
sme doputovali, prejavili sme lásku
našich sŕdc Ježišovi. Nech naša láska
trvá ďalej, preto vás pozývame
pokračovať v našej snahe prejaviť
lásku aj počas Vianoc. Vo svätyni
máme malý stromček, ktorý sa teraz
budeme snažiť ozdobiť našimi
dobrými skutkami. V kostole, alebo na
web stránke si môžete nájsť predlohy
rôznych ozdôb. Urob dobrý skutok,
podľa legendy zo stôp vymaľuj
farebne ozdobu a prines ju do kostola.
Môžeš ju aj sám zavesiť na stromček
pri abóne. Ozdobu si môžeš vyrobiť aj
podľa vlastnej predstavy.
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SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,
MÁRIE A JOZEFA
Resp.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách./
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane.
z Márie Panny a stal sa človekom.“
Vianoce sú časom jasania nad
„Pre nás ľudí a pre našu spásu,“ Ježiš
Ježišovým zázračným vtelením, kedy sa
je Emanuel – Boh s nami, ale tiež Boh
Slovo telom stalo a prebývalo medzi
nami. Boh sa stotožnil s ľudstvom do pre nás. Boh nás osobne prichádza
najvyššej miery – stal sa Človekom. potešiť a zachrániť. Už nie skrze anjelov
alebo prorokov, ale ako môžeme počuť
Otvorme teda srdce rozjímaním nad
v liste
Hebrejom:
„Mnoho
ráz
Jeho príchodom do ľudskej histórie.
a rozličným spôsobom hovoril kedysi
Keď budeme premýšľať o tomto dieťati
narodenom v Betleheme, nestrácajme Boh otcom skrze prorokov. V týchto
posledných dňoch prehovoril k nám
zo zreteľa, že toto Dieťa je Spasiteľ a je
v Synovi, ktorého ustanovil za dediča
tiež Mocný Boh!
všetkého a skrze ktorého stvoril svet.“
Narodil sa nám Spasiteľ
(Hebr 1, 1-2)
Skrze narodenie Ježiša Krista nám Boh
Vo vyznaní viery vyznávame, že je
nedaroval len svojho Syna, ale urobil
jednorodeným Synom Božím, zrodeným
z nás svoje deti: „Ale tým, ktorí ho
z Otca pred všetkými vekmi, Boh
prijali, dal moc stať sa Božími deťmi,
z Boha, Svetlo zo Svetla, pravý Boh
tým, čo uverili v jeho meno.“ (Jn1,12)
z pravého Boha, splodený, nie stvorený,
Na Vianoce preto neslávime len
jednej podstaty s Otcom. Skrze neho
Ježišovo narodenie, ale tiež naše
bolo všetko stvorené. Tieto slová sa
zrodenie, lebo Ježišovo narodenie
otvárajú podobne ako opona a odhaľujú
znamená naše znovuzrodenie. Sv. Ján
v dieťati ležiacom v jasliach netušené
s úžasom hovorí, že sa máme pozrieť,
obzory, siahajúce až po hranice
akú veľkú lásku nám daroval Otec,
ľudského rozumu.
voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.
Pohľad na jasličky a Božie Dieťa ležiace
tohto
obdobia
dávania
v nich nás ale postupne v rozjímaní Počas
a prijímania darov majme na pamäti, že
pozýva ísť ďalej a uvažovať nad tým,
najväčším
darom
pre
nás
je
kým je Ježiš pre mňa. Sme pri ďalšej
nepredstaviteľne nádherný večný Život.
časti vyznania viery: „On pre nás ľudí
S radosťou a vďakou tento ohromujúci
a pre našu spásu zostúpil z nebies.
Dar prijmime.
Sr. Consolata
A mocou Ducha Svätého vzal si telo

Liturgický program na vianočnú oktávu
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
27.12.

Sv. Jána, apoštola
a evanjelistu,
Sviatok

Ut
28.12.

Sv. Neviniatok, mučeníkov,
Sviatok

St
29.12.

Piaty deň v oktáve
Narodenia Pána

Št
30.12.

Šiesty deň v oktáve
Narodenia Pána

Pi
31.12.

Siedmy deň v oktáve
Narodenia Pána

PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY
Slávnosť

So
01.01.

Ne
02.01.

Filiálky

DRUHÁ NEDEĽA PO
NARODENÍ PÁNA

Po

Ut

St

ČAS

ÚMYSEL

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

6.30

+Michal, Mária

ZBP Jozef

+Michal, Helena, Anna

Najsvätejšieho mena Ježiš
Ľubovoľná spomienka

6.30

18.00

Po
03.01.

18.00

ZBP rodiny Ľubomíra a Anny

6.30

+Mária, Andrej

+Alžbeta, Jozef

+Anna, Jozef, Jozef

Utorok vo Vianočnom
období

6.30

18.00

Ut
04.01.

18.00

ZBP a dary D. Sv. pre Michaelu

6.30

Za živých členov BSR

+Zuzana, Michal

+Michal

Streda vo Vianočnom
období

6.30

18.00

St
05.01.

18.00

+Ľubomír (sv. omša zo slávnosti)

6.30

+Andrej, Anna

8.00

+Mária, Vilma

18.00

+Rudolf

9.30

ZBP rodina Hríbová

16.00

Za +členov BSR (ďakovná)

11.00

Za Bož. pomoc a uzdr. duše
a tela Dominiky

17.30

+Štefan Dilik (ďakovná)

18.30

+František, Richard

8.00

+Mária Repovská

6.30

+Mária, Ján

9.30

ZBP Marta

18.00

+Mária Bartková

11.00

Za farníkov

16.30

+Viliam, Pavol

18.30

Vlastný úmysel

18.00

+Irena, Rozália

8.00

ZBP a dary D.Sv. Valika s rod

8.00

Vlastný úmysel

9.30

ZBP Jozef

9.30

ZBP rodina Klapáková

11.00

+Jozef, Rozália

11.00

Za farníkov

18.30

+Margita, Andrej

18.30

+Štefan

Št

Pi

16.00
(ďakovná)

VT Dlhé

Liturgický program na vianočné obdobie

Rod. oblasť

Št
06.01.

ZJAVENIA PÁNA
Slávnosť

Pi
07.01.

Piatok po Zjavení Pána

So
08.01.

Sobota po Zjavení Pána

Ne

KRST PÁNA
Sviatok

09.01.

So

Ne

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

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

Filiálky

Po

Ut

St

Št

Pi

So

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

VT Dlhé
Rod. oblasť

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

Lektori na budúci víkend, 31.12 - 02.01. 2021:
31.12.

01.01. 08.00

01.01. 09.30

01.01. 11.00

01.01. 18.30

Ištok,
Ištoková

Smolej,
Smolejová

Babej,
Babejová

Klapák,
Klapáková

Chytra,
Ocilková

02.01. 08.00

02.01. 09.30

02.01. 11.00

02.01. 18.30

Vavrek,
Vavreková

Sztraka
Sztraková

Kľučar,
Kľučarová

Sabolová
Josipčuk

Ne

Lektori na budúci víkend, 06.01:
06.01. 08.00

06.01. 09.30

06.01. 11.00

06.01. 18.30

Harakoľová,
Uriga

Babej,
Babejová

Ištok,
Ištoková

Klapák,
Klapáková

