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4. ADVENTNÁ NEDEĽA 
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zodpovednosť a úlohu. Má 

pochopiť, že Ježiš je prisľúbený a 

dlho očakávaný Mesiáš a preto sa 

utiahne do ústrania, aby v Božích 

plánoch s Máriou a dieťaťom 

neprekážal. Jozef, nenápadný 

svätý, ktorý nám nezanechal ani 

slovo je obrazom jednoduchosti 

a príkladom pre veriaceho človeka. 

Uveril snu, anjelovi, ktorého posiela 

Boh - my často neveríme pápežovi 

a máme problém veriť učeniu 

Cirkvi. 

Na prahu Vianoc prežime tento čas 

v tichosti a poslušnosti voči Bohu 

a staňme sa dobrými, živými 

veriacimi, nech sa môže Ježiš 

v našich životoch narodiť a vytvoriť 

si trvalý príbytok. Nebeský Otec sa 

stretáva s človekom v tajomstve 

betlehemskej noci a prehlasuje, že 

neprišiel preto, aby svet odsúdil, 

ale spasil. Jozef i Mária nás dnes 

vyzývajú, aby sme sa opreli o Boha 

a svoj život prežili s ním. 

Preto Ťa Pane prosíme, daruj nám 

vieru vyrážajúcu dych a s ňou 

neúnavnú vytrvalosť pri hľadaní 

Tvojej vôle. 

                         Mária Štefanková 

V živote človeka sú určité udalosti, 

ktoré ho potešia, zdvihnú mu 

náladu, dodajú elán a chuť žiť. Ale 

sú aj také udalosti, ktoré nám 

doslova vyrazia dych a my sa 

pýtame, ako je to možné. Ľudia 

zažili takýchto správ množstvo 

a jedným z nich je aj sv. Jozef, keď 

zistil, že jeho snúbenica čaká dieťa 

a on nie je otcom.  

 

  Jozefov postoj k Božiemu plánu 

 

V tej dobe novomanželia nebývali 

spolu hneď, ale po určitom čase. 

A skôr, ako sa svadba uskutočnila, 

Jozef zistil, že Mária čaká dieťa. 

Zákon mu dovoľoval dve možnosti: 

mohol Márii pred svedkami vystaviť 

„prepúšťaciu listinu“ a tak zrušiť 

manželskú zmluvu, alebo vydať 

Máriu k súdu a mohli ju 

ukameňovať. Vieme, že to neurobil 

a chcel ju potajomky prepustiť, aby 

mohla žiť s mužom o ktorom si 

myslel, že s nim čakala dieťa. Tu 

však zasahuje Boh a podľa Božieho 

rozhodnutia Jozef sa má stať otcom 

dieťaťa pred ľuďmi i pred Zákonom. 

Boh na Jozefa kladie veľkú 

Stojíme na prahu sviatkov 

Narodenia Pána. Koľkých už v 

našom živote ? Pre male deti sú 

to jedny z prvých sviatkov. 

Vonkajšia atmosféra, v ktorej ich 

slávime, je vždy slávnostná a 

celkom odlišná od všednosti. 

Veľmi k tomu prispieva výzdoba v 

našich domoch, mestách a 

obciach. Azda aj preto si každé 

dieťa okamžite obľúbi tento 

sviatok, hoci nechápe jeho 

podstatu a dôležitosť. Tí skôr 

narodení už vedia, čo nám 

Vianoce odkrývajú. Je to vstup 

Boha do našich ľudských životov 

a dejín. V Ježišovi sa stáva Boh 

Spasiteľom, teda Záchrancom 

každého z nás. 

Lenže aj keď poznáme túto veľkú 

pravdu, často tieto sviatočné dni 

prežíva aj dospelý kresťan inak. 

Komercia a nákupný ošiaľ je taká 

silná droga, že je veľmi ťažké jej 

odolať. Roky sa opakuje ten istý 

obraz. Dlhé rady áut smerom k 

hypermarketom, horúčkovité 

nákupy aj počas nedeľných 

bohoslužieb a snaha zásobiť sa 

všetkým potrebným, aby sme 

splnili presvedčenie, že Vianoce 

sú predsa sviatkami hojnosti, 

štedrosti a plnosti všetkého. 

Nedostatok nemôže patriť k 

sviatku, kde je v centre pozornosti 

darček pod stromčekom.  

 

Isteže je príjemné, keď môžeme 

druhých obdarovať, ale aj od 

blízkych prijať akýkoľvek 

materiálny dar. Poteší to. Je to 

prejav lásky a pozornosti. 

V tomto roku nás však Svätý Otec 
František vyzval pamätať pri 
slávení Vianoc zvlášť na utrpenie 
ľudí na Ukrajine. Prežívať sviatky v 
skromnosti a s ušetreným sa 
podeliť so strádajúcimi a trpiacimi 
vojnou. Pri generálnej audiencii 
v stredu 14. decembra pápež 
František povedal: „Bratia a sestry, 
hovorím vám: na Ukrajine je toľko 
utrpenia, tak veľa! A chcel by som 
trochu upozorniť na blížiace sa 
Vianoce, na sviatky. Je dobré 
oslavovať Vianoce, konať oslavy... 
ale znížme úroveň vianočných 
výdavkov. Urobme si skromnejšie 
Vianoce darčekmi. Pošlime to, čo 
ušetríme, ukrajinskému ľudu, ktorý 
je v núdzi, veľmi trpí, je hladný, cíti 
zimu a mnohí zomierajú, pretože 
nemajú k dispozícii lekárov, 
zdravotné sestry. Nezabúdajme: 
Vianoce, áno; v pokoji s Pánom, 
áno, ale s trpiacimi Ukrajincami v 
našich srdciach. A urobme pre 
nich nejaké konkrétne gesto.“ 
Pápež pripomenul duchovný 
postoj kresťana v Advente - 
bdenie. „Očakávame Pánov 
príchod tým, že sme vnímaví voči 
najkrehkejším bratom a sestrám, 
ktorí klopú na dvere nášho srdca. 
Prosme Pána, aby nás udržiaval 
bdelými v pokore a ochote.“ 
                    Štefan Albičuk, dekan 

Na prahu Vianoc 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

19.12. 
Pondelok po 4. adventnej 

nedeli 

6.30 + Ján, Alžbeta, Ružena 

18.00 + z rodiny 

Ut 

20.12. 
Utorok po 4. adventnej 

nedeli 

6.30 ZBP František 

18.00 + Ján 

St 

21.12. 
Streda po 4. adventnej 

nedeli 

6.15! + Drahomíra, Jozef 

18.00 + Michal, Mária, Michal (deti) 

Št 

22.12. 
Štvrtok po 4. adventnej 

nedeli 

6.30 + Libuša, Štefan 

18.00 ZBP a DDS Marta a Lívia 

Pi 

23.12. 
Piatok po 4. adventnej 

nedeli 

6.30 + Helena, Juraj 

18.00 + Ľubomír  

So 

24.12. 

VIGÍLIA NARODENIA 
PÁNA 

slávnosť 

16.00 Za zosnulých členov BSR  

24.00 --- 

Ne 

25.12. 

NARODENIE PÁNA 
slávnosť 

8.00 + kňaz Štefan Šanta 

9.30 Za živých členov BSR 

11.00 Za farníkov 

18.30 + Mária, Ján, Mária, Mária 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé      22.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 24.12. – 25.12. 2022 
24.12. - 
16.00 

24.12. – 
24:00 

25.12. - 
08.00 

25.12. - 
09.30 

25.12. - 
11.00 

25.12. - 
18.30 

Novák, 
Sinčáková 

Sztraka, 
Sztraková 

Uriga, 
Harakaľová 

Chytra, 
Plančárová 

Ištok, 
Ištoková 

Rusnáková, 
Vargová 

 

 

 

 

 

Farské oznamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 4. Adventný týždeň a Vianoce 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Drábovú, Ištokovú, Diľovú, 

Vargovičovú, Hornú a Šimková. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na kostolné potreby darovali tri 

bohuznáme rodiny po 100,-€. Pán Boh 

zaplať. 

3. V Pondelok a Utorok budeme ešte 

spovedať v okolitých farnostiach. Dnes 

spovedáme v Bazilike od 15.00 hod. Ak 

by niekto prišiel neskôr zo zahraničia, 

môže sa vyspovedať v stredu a 

štvrtok pred večernou sv. omšou.  

4. V sakristii môžete nahlásiť na 

vianočné spovedanie aj tých chorých, 

ku ktorým nechodíme na Prvé piatky. 

Spoveď chorých bude vo štvrtok 

dopoludnia. 

5. Betlehemské svetlo bude k dispozícii 

vo farskom kostole od štvrtku rána. 

Počas dňa bude zažatá svieca v zádverí 

kostola zboku.  

6. Slávnosť Narodenia Pána bude 

budúcu nedeľu. Vigílna sv. omša,  

zvlášť určená pre deti, bude v sobotu 

podvečer o 16.00 hod. Pozývame na ňu 

rodičov s menšími deťmi. Osobitne 

pozývame všetkých na Polnočnú sv. 

omšu. Na filiálke Dlhé bude už o 22.00 

hod., a vo farskom kostole o 24.00hod.  

 

 

 

7. Jasličková pobožnosť detí bude 

v našom farskom kostole na sviatok 

Narodenia Pána, budúcu nedeľu 

o 15.30 hod. Srdečne vás všetkých 

pozývame. 

8. Zbierka „Vianočný dar“ činila 

spolu 1703,-€. Úprimné Pán Boh 

zaplať za každý dar na tento cieľ. 

V nasledujúcich dňoch ju odovzdáme 

rodinám, ktoré to potrebujú.  

9. Prosíme lektorov, aby si pred a 

počas vianočných sviatkov 

pozorne všímali, kedy majú službu 

čítania Božieho slova.  

10. Dňa 11.2.2023 (sobota) na konci 

fašiangov chystáme Farský ples. 

Vstupné bude 30,-€ na osobu. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 

v sakristii. Keďže je potrebné potvrdiť 

aj záväzne tento termín, prosíme 

o prihlásenie sa najneskôr do konca 

tohto mesiaca.    

11. Na stolíku pri farskom liste 

Poverello je k dispozícii  text 

modlitby pred Štedrou večerou. 

Vezmite si ho domov. 

 

 


