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 Farská kancelária 

Posledný deň 
v roku

 V posledných dňoch sme svedkami toho,
ako si mnohí kladú otázky o tom, kto je
zodpovedný za jednotlivé udalosti, čo
zasahujú životy ľudí. Môžeme sa takto
pýtať pri pohľade na prebiehajúce vojny
vo svete, či choroby, alebo politickú krízu
na Slovensku. 
No natíska sa mi táto otázka aj pri
pohľade na malé Dieťa v jasliach. Hľadiac
na neho sa pýtam: „Kto je zodpovedný za
jeho narodenie?“ a vôbec, prečo sa
narodilo? Prečo si Boh vzal ľudské telo?
Aký je skutočný dôvod jeho narodenia?
V stredu sme mali predvianočné
posedenie s odídencami z Ukrajiny, ktorí
našli dočasný domov na ubytovni Baňa
Bankov. Veľmi som túžil, aby sme takto
spoločne mohli tráviť jeden večer pri
slávnostnom stole. A to aj preto, lebo títo
ľudia sa stali mojou rodinou ako aj
rodinou tých, ktorí slúžia ako
dobrovoľníci. Pri tejto príležitosti nás
navštívil aj otec arcibiskup Bernard Bober
a povečeral spolu s nami. Z jeho slov mi
utkvela myšlienka, že Boh nie je len s
Vami, ale je aj medzi Vami...
Skutočný dôvod, prečo sa Boh rodí na
túto zem je to, čo naznačuje jeho meno
Emanuel – Boh s nami. Prišiel pretože
chce byť s nami a medzi nami. Jeho
prítomnosť je pre ľudí nesmierne
dôležitá. Aj napriek tomu, že tu je 
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Kto je za to zodpovedný...
neustále, môže sa stať, že my ľudia nie
sme s ním. V tejto neľahkej dobe, ktorú
žijeme sa musíme naučiť žiť s Bohom po
našom boku. Boha potrebujeme ako soľ!
Prečo? Pozrite sa na naše medziľudské
vzťahy, ktoré sú vážne narušené, ľudia
strácajú úctu jeden k druhému, sú
nervózni, arogantní a útoční. Naše deti a
mládež sú do seba viac uzatvorení a
máme vážny problém so zhoršujúcim sa
duševným stavom nie len tých
neplnoletých, ale aj dospelých. 
Boh je s nami a medzi nami! Chceme sa
naučiť žiť túto pravdu a každodenne sa na
Boha spoliehať v našom živote. Aj toto je
cesta ako tvoriť krajšiu budúcnosť. 
Na Vianoce Vám vyprosujem hojnosť
milostí Božieho dieťaťa a jeho silné
objatie. Nech sa dotkne Božia nevinnosť
každého ľudského srdca, aby si protivníci
podali ruky a aby sme nemali kamenné
srdce pre potreby núdznych. Nech darom
Vianoc nie len rodinná idylka, ale trvalý
pokoj medzi nami v našich rodinách,
spoločenstvách na našich pracoviskách. 
 Božie dieťa, pomôž všetkým deťom na
svete, aby nežili v strachu z vojny,
nenávisti, či v obave o rozpad vlastnej
rodiny. Daruj našim časom svoj POKOJ!
Požehnané Vianoce prajem a vyprosujem
všetkým!

Otec Marek
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         V piatok 30. decembra si pri svätej omši manželia obnovia manželské sľuby.
Prosíme, aby ste podľa možností počas boli vedľa seba. Zároveň sa budeme modliť za
rodiny a požehnávať ich.

Milodary

          Ďakujeme za nácvik detí na vianočnú sv. omšu i za nácvik na koledovanie vo
farnosti a výzdobu kostola. Ďakujeme za zaobstaranie, osadenie a výzdobu
vianočného stromčeka, ktorý je nádherný, a za Betlehem, ktorý nám pripomína
tradíciu narodenia Pána. Poďakovanie patrí každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom
pričinil o upratovanie a skrášlenie posvätného priestoru v našom farskom kostole.

Poďakovanie za prípravu kostola na Vianoce

Farské oznamy
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Na Farský kostol: Bohuznáma 100€, 50€, 50€, 30€, 10€. 
Na strechu kostola: Bohuznámy 50€. Na osvetlenie: Bohuznáma 50€. 

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, 

ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

         Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do vianočnej akcie „Pripravme jasličky pre
Ježiška“, za každý dobrý skutok do Ježiškovej kolísky. Jeho jasličky sú vystlané
dobrými skutkami mnohých z nás. 

Jasličky pre Ježiška – poďakovanie

Kancelária medzi sviatkami bude zatvorená. Úradné záležitosti si môžete vybaviť
po sv. omšiach. 
Spovedáme utorok - piatok od 17:15.
Adorácia bude v utorok, stredu a piatok od 17:00, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
Kto má záujem prijať detských koledníkov vo svojom príbytku 26.12., môžete sa ešte
dnešnú nedeľu zapísať do zoznamu v sakristii.
V piatok 30.12. bude vo farskom kostolena sviatok Sv. Rodiny obnova manželských
sľubov pri svätej omši.
Ponúkame Levanduľové srdiečka za 3€, ktoré si môžete zakúpiť v sakristii vo farskom
kostole. Príspevok bude použitý na Pastoračné centrum.
Chystáme pre vás 3. ročník plesu, ktorý je v príprave. Predbežný termín je 4.2.2023.
Miesto, čas a cena vstupenky budú postupne doplnené v najbližších dňoch. Tešíme sa na
Vás!

Kedysi dávno som počul o tajuplnej
legende, ktorá dokáže zmeniť mnoho ľudí.
Pretože mi na vás záleží, porozprávam ju
teraz aj vám.
Pred mnohými tisícročiami, keď žili na tejto
zemi len smutní ľudia, pozeral na nich
každý deň jeden malý anjelik. Ležal na
obláčiku, podopieral si bradu a sledoval
celé dni smutné, zamračené alebo aj
nahnevané tváre ľudí. Bolo mu ich ľúto.
Preto dlho premýšľal, ako by im mohol
pomôcť. Po určitom čase sa odhodlal osloviť
Boha s prosbou, aby mu dovolil nejako ich
potešiť, kým za nimi pošle svojho Syna. Boh
mu to dovolil a povedal: „Choď za strom
poznania a vyber si z tej veľkej truhlice,
kde je časť nebeského pokladu, tie krásne
malé mince.“ Malý anjelik sa veľmi potešil,
poďakoval a s úklonom plným úcty i radosti
odbehol za Strom poznania. Nabral z
nebeského pokladu toľko mincí, koľko sa
mu vmestilo do jeho krásneho, žiarivo
bieleho plášťa. Potom pribehol na okraj
neba a začal ich rozhadzovať po celom
svete. Mince však neboli zo zlata. Boli
nádherné a neobyčajné. Nijaký človek ich  

nedokázal chytiť do dlane, ani do mešca,
ale iba do srdca... Keď minca našla miesto v
srdci človeka, hneď sa usmial a jeho úsmev
vydal neobyčajný, jemný zvuk, tiché
cinknutie. Keď tie mince začali dopadať do
ľudských sŕdc, celé nebo sa prišlo pozrieť
na okraj oblakov, čo je to za nádherný
zvuk. Keď uvideli, koľko ľudí sa odrazu
začalo usmievať, vyšlo slnko a celý svet bol
zrazu svetlejší a veselší ako predtým. Boh i
všetci nebešťania pochválili malého anjelika
za jeho dobrý skutok. Od toho dňa má
každý ľudský úsmev, ktorý jestvuje vďaka
kúsočku z nebeského pokladu, schopnosť
okolo usmiateho človeka rozžiariť svet.
Nikto nevie, koľko mincí vtedy anjel na svet
vhodil, ale povráva sa, že od toho dňa sa
stal malý anjelik strážcom ľudských
úsmevov. Každý deň vhadzuje do niečieho
srdca z nebeského pokladu, ktorý ako iste
viete, je nevyčerpateľný. Preto, ak sa
niekedy usmejete, pozrite sa najprv hore,
do neba. Ak nastane vôkol vás viac svetla,
určite do vášho srdca vhodil anjel ďalšiu
zázračnú mincu a teší sa, ako sa plní vaša
duša pokladom...
Miroslav Schlesinger: Príbehy, ktoré zmenia...

Zbierka na výstavbu Pastoračného centra z minulej nedele činila 861,77 €, 
na Hornom Bankove 64,70 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Sviatok sv. Rodiny

Ďakovná sv. omša na konci roka
     Pozývame celú farnosť na ďakovnú sv. omšu na konci roka v sobotu
31.decembra o 16:00. Sv. omša bude spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci
roka a s požehnaním so Sviatosťou Oltárnou. 

Veľa sme od Pána dostali, tak buďme úprimne vďační.

Nebeský poklad

Odchod na samotnú Ukrajinu je,
samozrejme, závislý od okolností s
konfliktom a aj od vôle a možností
dobrovoľníkov. Chceme všetkých, ktorí
majú záujem sa pridať, povzbudiť k tomu,
aby sa prihlásili. Ak má niekto túžbu ísť na
misie, táto naša malá misia je ideálna
ochutnávka misijného dobrovoľníctva a
skvelá možnosť na osobný rast.
Záujemcovia s akýmikoľvek otázkami sa
môže prihlásiť na email:
rbrt.koscak@gmail.com alebo na tel. čísle:
0907 691 316.

Saleziánska misia pre deti z Ukrajiny
 

Tzv. Malú misiu organizujú saleziáni spolu
s dobrovoľníkmi. Misia je určená pre
mladých od 18 do 30 rokov. Celá misia
pozostáva z víkendových prípravných
stretnutí raz za mesiac od januára do júna,
kde prebieha príprava, a potom zo
samotného tábora pre deti v Zakarpatskej
oblasti Ukrajiny (tu za hranicami).
Súčasťou prípravy sú aj duchovné obnovy s
veľmi príjemnou atmosférou. 

Mohlo by vás zaujímať

mailto:rbrt.koscak@gmail.com

