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 Farská kancelária 

Štedrý deň

Prednedávnom, keď som sa s niektorými z
vás rozprával, tak padol taký zaujímavý
postreh: „Ten Advent teda zbehol. Už horí
tretia svieca na venci.“ Dnes horí už štvrtá,
a aj keď máme pred sebou najdlhší Advent,
pretože nás čaká ešte týždeň adventných
dní, môže sa nám zdať, že to zbehlo veľmi
rýchlo. 
Keď som končil strednú školu a šiel
maturovať, zrazu sa mi štyri roky zdali ako
krátka chvíľa v mojom živote. Keď som bol
vysvätený za kňaza, celé štúdium a
formácia sa mi zdali akosi krátke. Zbehlo to
ako voda. A niekedy sa takto pozastavujem
rok čo rok, ako rýchlo ten čas uteká. Isto, i
vy, starší, súhlasíte s tým, že nakoniec celý
život nám takto zbehne, že ani sa
nenazdáme. A čo sú to štyri nedele oproti
celému nášmu životu. 
Určite budete súhlasiť, keď poviem, že čas
je vzácny. Ten sa už nedá vrátiť späť.
Nevieme si zobrať minúty, hodiny, mesiace
alebo roky života a vrátiť ich naspäť. Čas je
niečo, čo máme tu a teraz. Boh nám dáva
tento čas, aby sme sa formovali v láske k
Nemu. 
Advent nie je dlhé obdobie v roku, ale je o
to vzácnejšie, pretože nás pozýva k
zamysleniu nad sebou samým, nad tým, ako
sa uberá môj život, či ten čas, ktorý mám,
využívam správne. Boh ma pozýva k
plnohodnotnému životu. Cieľom Adventu
nie sú iba Vianoce. Advent nás pozýva k
prehĺbeniu viery a k pripravenosti. Ale čo
to vlastne znamená „byť pripravený“?
Môže to znamenať spokojnosť s prežitým 
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Horí štvrtá svieca
životom a využitím svojho času. Môže to
znamenať vyrovnanosť. Môže to znamenať
poučenie sa na chybách. Ale v prvom rade
„byť pripravený“ znamená „byť Bohu k
dispozícii“. Tak, ako Mária, ktorej odpoveď
zmenila životy nespočetného množstva
ľudí, a ešte stále mení. Byť pripravený
neznamená chápať všetkému, čo sa v
mojom živote udeje. Byť pripravený
znamená vždy Bohu povedať: „Bože, veď ty
vieš prečo...“Možno sa nám už v živote stali
situácie, kedy sme sa pýtali „Prečo?“ A
možno sme odpoveď dostali až po rokoch.
A možno doteraz túto odpoveď nepoznáme.
Skúsme sa vžiť do situácie Jozefa. Miloval
ženu, s ktorou bol zasnúbený, a ona bola
odrazu tehotná. Vyznelo to možno
absurdne, keď mu Mária vysvetľovala, čo to
všetko má znamenať. A on, vo svojej láske k
nej, ju namiesto smrti a potupy, chcel
potajme prepustiť. Tú potupu bol ochotný
zobrať na seba. Muselo to byť veľmi ťažké
dospieť k rozhodnutiu odlúčenia s
milovaným človekom. Jeho láska musela
byť tak veľká, až ho sám Boh
prostredníctvom anjela uistil, že všetko je v
poriadku. Aj Jozef sa mohol zatvrdiť. Mohol
odmietnuť Máriu, ale neurobil to. Poslúchol
Boha, aj keď nechápal úplne, čo sa deje. A
Boh ho odmenil tým, že mohol Ježiša
vychovať, že ho videl vyrastať, že ho naučil
byť výborným tesárom. A nakoniec, keď
umieral, mohol byť spokojný, že svoj čas
prežil plnohodnotne. 
Aj v našom srdci vyrastá Ježiš. Od tej
krásnej jednoduchej detskej viery, až po 
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V našom farskom kostole budeme k dispozícii na
predvianočnú spoveď od 19.12. nasledovne:
Pondelok 19.12. – Streda 21.12.: od 17:00 – 18:00
Štvrtok 22.12.: 17:30 – 18:00
Piatok 23.12.: 17:00 – 19:00
Prosím, využime tieto časy, ktoré sa nám ponúkajú každý deň
a nenechávajme si to na poslednú chvíľu. 

Predvianočné spovedanie vo farskom kostole               Máme tu zopár pozvaní pre deti, ako pripraviť Ježiškovi krásne
prekvapenie, keď sa narodí, v podobe spevu, básní a vinšov.
24. decembra bude vo farskom kostole vianočná sv. omša pre deti o 16:00.
Všetky deti sú pozvané na nácviky spevov na omšu, ktoré budú v sobotu 17.
decembra o 15:00 a 21. decembra po detskej sv. omši o 18:30. Spoločne
môžeme takto pripraviť krásne privítanie pre Ježiška spoločným spevom a svojou
prítomnosťou. Deti, ktoré chcú potešiť ľudí v ich príbytkoch, pozývame na
Vianočné koledovanie, ktoré bude 26. decembra. Nácviky koledovania budú
v pondelky 12. a 19. decembra o 18:30. Spoločne takto môžeme potešiť ľudí a
priniesť radosť do ich príbytkov.

Deti Ježiškovi

Farské oznamy
Mohlo by vás zaujímať

katolícke gymnázium, ktoré má viac ako 20
ročnú tradíciu. Poskytuje všeobecné vzdelávanie
a ponúka možnosť profilovať sa v IT vetve alebo
v štandardnej vetve. Pre záujemcov organizuje
Deň otvorených dverí dňa 30.01.2023. Viac
informácií na webovej stránke gym.gkmke.sk.

 
Svetové dni mládeže v Lisabone 2023

Na Slovensku spustili registráciu na najväčšie
celosvetové stretnutie mladých ľudí s
pápežom Františkom. Zaregistrovať sa je
možné vyplnením registračného formulára na
stránke www.svetovednimladeze.sk. Pre
slovenských pútnikov sú pripravené dva
balíky pútnika. Ich cena je v rozpätí od 310
EUR do 360 eur, v závislosti od zvoleného
variantu. Prvý ponúka účasť na Svetových
dňoch mládeže od 30. júla do 7. augusta
2023. Zahŕňa stravu, ubytovanie a účasť na
programe so Svätým Otcom. Druhý balík je
rozšírený o účasť na tzv. predskokanovi SDM -
Dňoch v diecézach, ktoré budú od 24. do 31.
júla 2023. Počas týchto dní budú mať pútnici
možnosť spoznať a “ochutnať” Portugalsko a
posledný júlový deň sa pripoja k ostatným
pútnikom z celého sveta v samotnom mieste
konania SDM v Lisabone. Viac informácií
nájdete na uvedenom webe.

Výnimočný koncert - 10. výročie FUGY
V stredu 21.12.2022 od 9,00 do 19,00 hod
bude v Kultúrnom centre kresťanov FUGA Deň
otvorených dverí. Organizátori vás pozývajú
na kávu, punč či kapustnicu. Každú celú
hodinu budú komentované prehliadky zákutí
budovy, kde sa dozviete niečo o histórii a
uvidíte to, čo sa nepodarí vidieť pri bežnej
návšteve kultúrneho podujatia. Sprevádzať vás
budú Oliver Saloň a Daniel Gašpierik. Deň
zakončia o 19,00 hod koncertom Mariána
Čekovského a jeho kapely. Ako sme pri
Mariánovi zvyknutí, zloženie kapely bude
určite hodné 10.výročia a bude to
prekvapenie.

Duchovné cvičenia
V Dome pútnika Centra Božieho milosrdenstva
v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnia duchovné
cvičenia na tému "Nebo" - dôvod mojej
existencie. V termíne 27.-29.01.2023 a
24.-26.02.2023 sú určené pre každého, termín
10.-12.02.2023 je k dispozícii pre manželské
páry. Duchovné cvičenia začínajú o 18.00
hod. Kontakt: cbm.pallotini@gmail.com, 0918
950 124.

DOD na Gymnáziu sv. Košických
mučeníkov

Gymnázium sv. Košických mučeníkov je 
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Na Pastoračné centrum: Bohuznáma 20 €. Na strechu kostola: p. Axanská 10 €.  
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

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

Milodary

V rámci duchovnej prípravy na Vianoce sa vo farskom kostole každý utorok počas
Adventu stretávame pri adventnom venci, aby sme čítali Božie Slovo formou Lectio
divina. Stretnutie je určené pre tých, ktorí chcú počúvať Božie slovo, nasycovať sa
ním a meditovať pri zvukoch organa a harmónia. Adventný večer začne sv. omšou
bez kázne o 18:00 a bude pokračovať modlitbou Božieho Slova – Lectio Divina.
Pozývame vás na štvrtý - posledný adventný večer, v utorok 20. decembra.

Adventné večery s Božím Slovom

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok po sv. omši adorácia
NEBUDE.
Dávame do pozornosti predvianočné spovedanie: Pondelok až streda: 17:00-18:00,
štvrtok 17:30-18:00 a piatok 17:00-19:00.
V pondelok 19.12. bude o 18:30 stretnutie detí, ktoré sa chcú zapojiť do vianočného
koledovania, ktoré bude 26.12. Plagát nájdete na nástenke. Kto má záujem prijať detských
koledníkov vo svojom príbytku, môžete sa zapísať do zoznamu v sakristii do 21.12.
V utorok 20.12. bude o 18:30 posledný Adventný večer spojený s meditáciou nad Božím
Slovom. Srdečne vás pozývame. 
V stredu 21.12. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov na sv. omši o 18:00
vo farskom kostole. Po sv. omši bude nácvik spevov na vianočnú sv. omšu pre deti a
stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
V piatok 23.12. doobeda budeme spovedať chorých. Prosím, nahláste sa najneskôr
do štvrtka 22.12.
Ponúkame Vianočné oplátky za 2€ a Srdiečka za 3€, ktoré si môžete zakúpiť v sakristii.

vieru skúšanú sklamaniami, pádmi,
opätovnými návratmi... A každý by mohol
doplniť niečo svoje osobné. 
Máme pred sebou ešte týždeň do Vianoc.
Môžeme sa aj počas tohto týždňa nachvíľku
zastaviť a odovzdať Bohu naše predsavzatia.
I tie naplnené, i tie nenaplnené. Veď predsa
najkrajším darom pre Ježiška nie je naša
dokonalosť. Najkrajším darom sme my 

sami, ak tým darom chceme byť. On sa o
nás, ako o svoj dar, postará čo najlepšie. 
Nemusíme všetkému chápať a na všetko
mať odpoveď. Ale pri Ježišovi máme istotu,
že náš život a čas, ktorí máme, prežijeme
plnohodnotne. 
Horí štvrtá svieca..? Ale koľká svieca je to v
mojom živote, toľkú šancu mi dáva Boh,
aby som bol pre neho darom.

Kaplán Michal

Dnes je zbierka na výstavbu Pastoračného centra. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 


