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Rozpis svätých omší,   Narodenie Pána
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dnes skrýva čokoľvek. A potrebné preto, lebo
bez lásky by sme tu neboli. Ak sa nad tým
zamyslíme a vrátime sa do Betlehema, akú lásku
musel cítiť sv. Jozef k Márii. Ženu, ktorá
porodila „cudzie“ dieťa, ochotne a s láskou prijal
za svoju, neopustil ju ani v ťažkých chvíľach, bol
jej oporou a s láskou prijal narodené Dieťatko. 
Áno, je pravda, že Vianoce sú časom lásky. Ale
vieme prečo? Pretože Boh nám prejavil svoju
nesmiernu lásku tým, že daroval ľudstvu svojho
Syna. Pretože Mária s láskou prijala Dieťatko,
ktoré nosila deväť mesiacov pod srdcom, i keď
Jeho pôvod bol mimo ľudského pričinenia a
pochopenia. Pretože Jozef natoľko miloval
Máriu, že prijal Ježiška za svojho a vychovával
ho ako najlepší otec. Pretože ja som tu pre
druhého ako Boh, Mária alebo Jozef...
Urobme v tejto ťažkej dobe svet krajším. Snažme
sa vniesť kúsok našej ľudskej lásky do rodiny, do
vzájomných vzťahov, do farnosti. Aká potrebná
je láska v dnešnom, tak rozdelenom, svete. Aká
je potrebná moja osobná láska k ľuďom, ktorí sa
dnes cítia na okraji spoločnosti. Aká je potrebná
láska k tým, ktorí sú opustení, osamelí a skleslí.
Nehľadajme rozdiely, ale hľadajme to, čo nás
spája. Boh je tu pre každého. A my?...
V mene všetkých nás, duchovných otcov tejto
farnosti, Mareka Radoslava a Michala, vám
vyprosujeme hlavne lásku v srdci a požehnané
Vianočné sviatky. Tešíme sa z každého, kto príde
do Božieho chrámu. Tešíme sa z každého, koho
viera neupadá aj napriek ťažkej skúške. Skúšku z
odmietnutia prežila aj Mária s Jozefom, a aj
napriek tomu ostali verní. Každý jeden z vás,
našich farníkov, je pre nás povzbudením, ak
prichádza do chrámu, a úprimne buduje svoj
vzťah s Bohom. Vianoce sú skutočne sviatkami
lásky. Prajeme vám všetkým plnosť lásky vo
vašom srdci. Nech sa nik necíti medzi nami
opustený, odlúčený alebo neprijatý.

Kaplán MichalBankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.
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Narodenie dieťaťa je v živote rodičov, a hlavne
matky, nezabudnuteľným a krásnym zážitkom. Z
bolesti, ktorú prežíva každá matka, prichádza na
svet nový život, nový človek. Bolesť sa v jednej
chvíli mení na radosť. Veď predsa, prichádza na
svet človek, ktorý začína písať svoj životný
príbeh už od počatia. Aké mohli byť pocity,
ktoré prežívala Panna Mária? Mnohé matky
vedia, čo je to za radosť, keď môžu prvý krát
privinúť svoje dieťatko. Určite takú radosť
prežívala aj Panna Mária. Určite v tej chvíli
zabudla, že sa nachádza mimo mesta, v nejakej
maštali alebo jaskyni. Určite v tej chvíli
nevnímala svoju pozornosť na okolie, ale na
Dieťa. V tej radostnej, ale zároveň ťažkej chvíli,
bola iba ona a Ježiš. Aké osobné, ba až intímne,
spojenie človeka a Boha. Ale toto spojenie
nebolo len v tej chvíli. Od tohto okamihu
pretrváva dodnes a bude trvať až do konca sveta.
Preto sú Vianoce snáď najkrajšími sviatkami v
roku. Poukazujú na spojenie, ktoré pretrváva a
je nezničiteľné.
Boh sa stal človekom, aby ukázal svoju lásku k
človeku. Stal sa jedným z nás, aby sa nám
naplno priblížil. Prišiel na svet v tele malého
bezbranného Dieťatka, aby sa nám pripodobnil v
našej bezbrannosti Aby nám dokázal, ako Boh
túži po láske človeka, až sa stal človiečikom,
ktorý je odkázaný na lásku. Dieťa predsa bez
lásky nemôže prežiť. A Boh to vie. 
Vianoce sa nám spájajú s krásne vyzdobeným
stromčekom, koledami, štedrou večerou,
krásnymi omšami... A tak to má byť. Vianoce nás
majú vyňať z bežného kolobehu života. Ale nie
pre to, aby sme bezducho slávili akési sviatky
pokoja a mieru, ale preto, aby sme si ešte hlbšie
uvedomili, čo všetko pre nás urobil Boh, i keď
nemusel. Nemusel, ale chcel... Ukázal nám, aká
mocná je láska. Láska... Tak opotrebované a
zároveň potrebné slovo pre nás všetkých.
Opotrebované, pretože za lásku sa 
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Rod. Kažimírová na kostol 50€ a na kaplnku na Rozálii 50€. 

Farské oznamy

Sv. omše prenášame on - line

Na výstavbu Pastoračného centra sa v zbierke 
prispelo 464,45 €.

Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Milodary

Od pondelka do štvrtku: z kaplnky sv. Rozálie o 16:00. 
Silvester (31.12.): Farský kostol online o 16:00. 

Nový rok (1.1.) a 2.1.: online Farský kostol o 10:00.

Individuálnu pastoračnú činnosť
 (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) pre tých, ktorí sa kvôli
opatreniam nemôžu zúčastniť bohoslužieb  vykonávame 

od pondelka do štvrtku od 17:00 do 17:45.
Sv. prijímanie počas sviatkov rozdávame: 

·31.12. od 15:00-15:45; 1.1. a 2.1.: od 8:45 - 9:45

Štedrá večera (Rodinná liturgia)
Na Vianoce si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, z Panny Márie. 
Počas tejto štedrovečernej modlitby môžeme prežiť toto tajomstvo spoločne ako rodina.

Pred jedlom
Otec (alebo matka): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Všetci: Amen. O: Dnes oslavujeme
Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj
do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou narodeného Božieho Syna.
Chceme Ťa celá naša rodina pozdraviť: V: Zdravas Mária… O: Započúvajme sa do slov Evanjelia
podľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú vianočnú udalosť (číta niektorý člen rodiny):

Čítanie z evanjelia podľa sv. Lukáša:
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa
konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A Všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj
Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo
pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v
požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji
boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich
pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus
Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď
sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 1 – 14)
Počuli sme Božie slovo. V: Bohu vďaka. 
Tichá noc (JKS č. 88) alebo iná vianočná pieseň

Prosby a poďakovania
(každý člen rodiny sa môže zapojiť prečítaním alebo pridaním vlastnej prosby alebo vďaky):
O: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme: 
Ďalší člen rodiny:  Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu. 
V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 
Ďalší člen rodiny:  Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli oporu v
tebe i v nás. V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 
Ďalší člen rodiny:  Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom roku pociťovali tvoju
pomoc a ochranu. V: Prosíme ťa, vyslyš nás. (Môžu nasledovať vlastné prosby) 
O:  A ďakujeme Ti: 
Ďalší člen rodiny:  Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej Štedrej
večeri spolu. V: Ďakujeme Ti Pane:
Ďalší člen rodiny: Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer môžeme obdarovať a za to, 
že najväčším darom pre nás si Ty. V: Ďakujeme Ti Pane. 
Ďalší člen rodiny:  Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami.
V: Ďakujeme ti Pane. (Môžu nasledovať vlastné vďaky) 
V: Modlitba OTČE NÁŠ
O: Dajme si teraz znak pokoja. V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. 
(Všetci si môžu vzájomne podať ruky alebo sa objať.)

Požehnanie jedla
O: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj pokoj, ktorý zvestoval
anjel v Betleheme, každému človeku. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen. Sláva Otcu…
Nasleduje Štedrá večera. 
Dobrú chuť!

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť 

 a pastoračné centrum!

bol nadšený. Dvornému koncertmajstrovi
nariadil nájsť autorov. Úloha to však nebola
ľahká: Mohr a Gruber boli obyčajní,
bezvýznamní ľudia. Navyše, Joseph Mohr už v
roku 1848 zomrel vo veku 56 rokov v úplnej
chudobe. Skladateľa Grubera neúspešne hľadali
celý rok a možno by ho ani nikdy nenašli.
Pomohla však náhoda. V roku 1854 salzburský
zbor pripravoval vianočný program, v ktorom
nechýbala pieseň Tichá noc, svätá noc. Jeden z
členov zboru, mladík Felix Gruber, ju však
spieval nie celkom tak, ako to vyžadoval
zbormajster. Keď mu udelil pokarhanie, Felix
namietal, že pieseň spieva, ako ho to naučil
jeho otec a ten vie najlepšie, ako správne
spievať piesne, ktoré sám skomponoval. Šéf
zboru dobre poznal dvorného koncertmajstra a
poznal aj príkaz Friedricha Wilhelma IV.
Zvyšok života prežil Franz Gruber ako slávny
človek. V chráme sv. Mikuláša v Oberndorfe
visí plaketa s nápisom: „Učiteľ Franz Gruber tu
24. decembra 1818 napísal melódiu  Tichá noc,
svätá noc a vikár Joseph Mohr zložil jej slová.“

Pieseň vznikla v roku 1818 celkom náhodou. V
kostole sv. Mikuláša v rakúskom mestečku
Oberndorf v blízkosti Salzburgu sa stala v roku
1818 veľká nepríjemnosť - myši prehrýzli
mechy organu. Kaplán Joseph Mohr to zistil 23.
decembra a o deň neskôr 24. decembra mala
byť vianočná omša, ktorá sa nedala odslúžiť bez
hudby. Mohr rozmýšľal, čo robiť. Napadlo mu,
že situáciu by mohla zachrániť slávnostná
pieseň, ktorá by sa dala zaspievať bez
hudobného sprievodu. Zúfalstvo prebudilo jeho
predstavivosť a Mohr zložil niekoľko vhodných
štvorverší, melódia však chýbala. V neďalekej
dedine Arnsdorfe však mal priateľa, učiteľa a
organistu Franza Grubera, ktorý vedel
komponovať hudbu. Mohr sa za ním rozbehol s
úpenlivou prosbou, aby niečo vymyslel. Gruber
sa prejavil ako dobrý priateľ - napísal melódiu
a zachránil svojho priateľa. Ukázalo sa, že
hudobníka osvietil sám Duch svätý, pretože
melódia prežila stáročia.
Pruský kráľ Friedrich Wilhelm IV. pieseň Tichá
noc, svätá noc počul na Štedrý deň roku 1853 a 

Odkiaľ máme pieseň „Tichá noc“?


