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Slovo života - Január 2023

Rozpis svätých omší,   Krst Krista Pána
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„Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“ 
(Iz 1, 17)

Januárové slovo života je prevzaté z prvej kapitoly
Knihy proroka Izaiáša. Túto vetu vybrali na
tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov,
ktorý sa na celej severnej pologuli bude sláviť od
18. do 25. januára. Texty na tento týždeň
pripravovala skupina kresťanov zo štátu Minnesota
v Spojených štátoch amerických . Téma práva a
spravodlivosti je veľmi aktuálna. Spoločnosť, v
ktorej sa rozvíja nerovnosť, násilie a predsudky,
môže len ťažko vydávať svedectvo o kultúre pokoja
a jednoty.
Aj Izaiášova doba sa neveľmi líšila od našich čias.
Izraelský ľud sa pre vojny, vzbury, honbu za
bohatstvom a mocou, modloslužbu a odsúvanie
chudobných na okraj ocital na scestí. Prorok
vyzýva svoj ľud na obrátenie veľmi tvrdými
slovami a súčasne mu ukazuje cestu späť k
pôvodnému duchu zmluvy, ktorú uzavrel Boh s
Abrahámom.
Čo to znamená, učiť sa robiť dobro? Vyžaduje to od
nás, aby sme boli pripravení učiť sa. A to si od nás
žiada určité úsilie. Na našej každodennej púti je
vždy niečo, čo sa dá lepšie pochopiť či zlepšiť,
niečo, kde, ak sme pochybili, môžeme znovu začať.
Čo to znamená, domáhať sa práva, hľadať
spravodlivosť? Spravodlivosť je ako poklad, ktorý
treba hľadať, túžiť po ňom, je cieľom nášho
konania. Uplatňovanie práva a spravodlivosti
pomáha učiť sa robiť dobro. Znamená vedieť
zachytiť Božiu vôľu, ktorá je naším dobrom. Izaiáš
ponúka konkrétne príklady. Boh uprednostňuje
utláčaných, siroty a vdovy, pretože sú
najbezmocnejší. Vyzýva svoj ľud, aby sa konkrétne
staral o druhých, najmä o tých, ktorí sa nemôžu
domôcť svojich práv. Bohu nie sú milé náboženské
úkony, obrady, obety a modlitby, ak nie sú
sprevádzané hľadaním a uplatňovaním dobra a
spravodlivosti.
Toto slovo života nás nabáda pomáhať druhým, byť
pozorný a konkrétne pomáhať tým, ktorí to
potrebujú. Naša cesta obrátenia si vyžaduje, aby sa 

naše srdcia, mysle a náruč otvorili najmä pre
trpiacich. „Túžba po spravodlivosti a jej uplatňovaní  
je teda natrvalo vpísaná do svedomia človeka, lebo
mu ju do srdca vložil sám Boh. No napriek
vynaloženým snahám a pokroku v dejinách ľudstva
plné uskutočnenie spravodlivosti je od Božieho
plánu ešte veľmi vzdialené. Súčasné vojny,
terorizmus a národnostné konflikty sú takisto
prejavom existujúcich sociálnych a ekonomických
rozdielov, nespravodlivostí a nenávisti rôzneho
druhu. (...) Bez lásky, bez rešpektovania človeka
ako osoby, bez pozornosti k jeho potrebám môžu
byť osobné vzťahy korektné, no môžu sa tiež stať
veľmi formálne, neosobné a neschopné poskytovať
jasné odpovede na ľudské potreby. Bez lásky tu
nikdy nebude skutočná spravodlivosť, rozdeľovanie
dobier medzi chudobných a bohatých ani
rešpektovanie jedinečnosti každého muža a ženy a
konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádzajú.“
Žiť pre zjednotený svet znamená prijímať a brať na
seba bolesti ľudstva aj malými skutkami, ktoré
môžu pomáhať budovať ľudskú rodinu.
Jedného dňa Gregorio z Argentíny náhodou stretol
riaditeľa inštitútu, na ktorom kedysi učil a ktorý ho
vtedy pod určitou zámienkou prepustil. Keď ho
riaditeľ spoznal, snažil sa mu vyhnúť, ale Gregorio
mu išiel v ústrety. Spýta sa ho, čo je nové, a riaditeľ
mu začal rozprávať o svojich aktuálnych
problémoch, teraz žije v inom meste a hľadá si
prácu. Gregorio mu ponúkol pomoc a na druhý deň
rozšíril medzi svojimi známymi správu, že pre
niekoho hľadá prácu. Odpoveď nenechala na seba
dlho čakať. Keď sa riaditeľ dozvedel o ponuke
nového zamestnania, takmer tomu nemohol uveriť!
Ponuku prijal a bol veľmi vďačný a hlboko dojatý,
že práve ten, koho kedysi sám vyhodil, sa oňho
zaujímal a konkrétne sa mu venoval.
Na Gregoria potom čakal „stonásobok“, pretože
práve vtedy dostal ponuku na dve pracovné miesta,
po ktorých dávno túžil, dokonca už od počiatkov
svojho štúdia na univerzite. Aj on bol ohromený a
dojatý touto konkrétnou Božou láskou .

Patrizia Mazzola a tím Slova života 
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Spovedáme utorok, piatok od 17:15, štvrtok a sobotu od 17:30.
Adorácia bude v utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
V pondelok, 9.1. bude večeradlo spojené s modlitbou sv. ruženca o 17:00 a po sv.
omši bude stretnutie manželských párov o 18:30.
V stredu 11.1. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole. 
Srdečne pozývame na 3. ročník farského plesu, ktorý sa uskutoční 4. februára v sále vo
Vetbare.  Výťažok zo vstupného a z tomboly bude použitý na výstavbu Pastoračného
centra. Kto chce prispieť nejakou cenou do tomboly, môže doniesť do sakristie
kostola. Vstupenky budú v predaji od budúceho týždňa. 

Od februára budete zbierať nálepky za každú
sv. omšu, na ktorej budete miništrovať.
Posledný deň mesiaca sa vyhlási „Miništrant
mesiaca“, ktorý bude mať najviac nálepiek za
službu na sv. omšiach. A kto vie, možno bude i
drobná odmena. 😊  Urobme takto spoločne
radosť Pánu Ježišovi prostredníctvom našej
služby. 

 
Prišli ku vám koledníci...

„Prišli ku vám koledníci, šťastie zdravie
vinšovať, otvárajte dvere srdca, nebudete
ľutovať. Zvestujeme vám dobrú novinu: „Dnes
sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“
Myšlienka koledovania v našej farnosti vznikla
pri jednom rozhovore a nakoniec sa vďaka
Bohu preniesla do skutočnej realizácie. Aj keď
to na začiatku vyzeralo, že budem koledovať
sama s pánom kaplánom, nakoniec sa nám
podarilo vytvoriť krásnu skupinku s deťmi a
ešte krajším programom, ktoré nieslo posolstvo
príchodu Dieťaťa - nášho Spasiteľa na túto zem.
Chcem poďakovať v prvom rade rodičom, ktorí
boli motivátormi pre deti a ktorí ochotne čakali
svoje ratolesti počas nacvičovania. Samotným
deťom Linde, Naďke, Maruške, Marekovi,
Anežke, Aničke a Zuzanke, za ich ochotu a 
 obetu, ktorú priniesli, aby mohli ľuďom dobrej
vôle zvestovať radostnú správu, „že sa narodilo
Dieťa v meste Betleme.“ Ďakujeme vám
všetkým, ktorí ste nás u seba doma prijali - za
vašu milú spätnú väzbu, darčeky, príspevky na
pastoračné centrum a za lásku, s akou ste
prijali nielen nás, ale samého Ježiska vo vašich
príbytkoch. Bol to nielen pre deti, ale aj pre nás
dospelých krásny, nezabudnuteľný zážitok. V
neposlednom rade ďakujeme ochotnému
ockovi Peťovi za plagát a pomoc, vďaka ktorej
nás spolu s pánom kaplánom prevážali autami.
Vďaka patrí aj Vám pán kaplán, za Vašu všetku
pomoc, čas a duchovnú podporu nielen počas
prípravy a nácvikov, ale aj počas koledovania.
„Za tie dary, čo ste dali, pekne ďakujeme,
veselé a hojné sviatky všetkým vinšujeme. Za
vašu štedrosť nech vás Pán Boh bohato odmení,
a náš pastoračný dom nech je čoskoro
postavený.“

Lucia Križalkovičová

Sviatosti a sväteniny v roku 2022
 v číslach

Sviatosť krstu prijalo 29 detí, z toho chlapcov
bolo 12 a dievčat 17. K prvému sv. prijímaniu
pristúpilo 20 detí, z toho 8 chlapcov a 12
dievčat. Sviatosť birmovania prialo 7 mladých
a dvaja dospelí. Jedna katechumenka prijala na
Veľkonočnú vigíliu iniciačné sviatosti krst,
birmovanie a Eucharistiu. Sviatosť manželstva
v našej farnosti uzavrelo 13 párov. Na večnosť
sme vyprevadili 60 veriacich, z toho 27 mužov
a 33 žien.

Dary Ježiškovi očami detí a mladých
6. januára sme si pripomenuli sviatok Troch
kráľov. Naši žiaci ZŠ Polianskej sa tesne pred
Vianocami v rámci hodín náboženskej výchovy
spolu s p. katechétkou Dominikou a p.
kaplánom Michalom zúčastnili návštevy
Kostola sv. Ondreja. Pri tejto návšteve mali
napísať, aký dar by priniesli Ježiškovi, ak by sa
mu prišli pokloniť, podobne ako Traja králi.
Pozrime sa na niektoré dary očami detí alebo
starších žiakov: Jedlo v košíku. Chlieb a
mlieko. Priateľstvo, hrkálku. Vankúš v tvare
srdiečka. Pohladenie. Koňa. Môj prsteň, to, čo
mám rád. Úsmev, poklonu, diamanty. Doniesla
by som mu svoje srdce. Daroval by som mu
modlitbu, ktorú by som sa aj pomodlil každý
večer. Jedlo, aby nebol hladný, a baránka, aby
sa s ním mohol hrať. Lásku, ktorou ho milujem.
Poklonu, srdce (moje). Sviecu, ktorá horí
večne. Objatie. Teplo, deku. Všetky znaky
svätých ľudí, ruženec. 
Na záver, najčastejšou odpoveďou bola:
Daroval by som mu lásku.

Dominika Bednárová

Miništrant mesiaca
Od začiatku februára rozbiehame akciu pre
chlapcov, ktorí sa chcú zapojiť ako miništranti
do služby pri sv. omši. Vítaní sú všetci
záujemci: malí, mladí, i starší; skúsení
nováčikovia; skrátka všetci chlapci, ktorí by
radi poslúžili pri sv. omši nám, duchovným
otcom. V sakristii nájdete zoznam, kde sa počas
januára môžete zapísať. 
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Mohlo by vás zaujímať

Farský ples – 3. ročník
Srdečne pozývame na 3. ročník farského plesu, 

ktorý sa uskutoční 4. februára v sále vo Vet-bare. 
Ples sa oficiálne začne o 18:00. 

Cena vstupenky je 50€. 
 

Milodary
Na strechu kostola: Bohuznáma 50€; Na kostol: Bohuznáma 50€; Na Pastoračné

centrum: Bohuznáma 50€; Na kaplnku Rozálie: Bohuznáma 70€. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Na slávnosť Zjavenia Pána sme pre Vás pripravili požehnanú vodu balenú v sklenených
fľašiach s vlastnou etiketou (0,33 l). Voda je pitná. Odporúčaný milodar za jednu
fľaštičku je 2 €. Milodarom podporíte výstavbu pastoračného centra. Ďakujeme.

Trojkráľová voda 2023

Výťažok zo vstupného a z tomboly bude použitý na výstavbu Pastoračného centra. Je
možné rezervovanie lístkov na ples v sakristii kostola zapísaním sa do zoznamu, ktorý
je tam dostupný. Tešíme sa na vašu účasť a spoločne strávený čas.

Poďakovanie za našich duchovných otcov. 
          Drahí naši duchovní otcovia!

          Na konci roka sme každý sám, ale mnohí i spoločne ďakovali za to, čo rok priniesol, čo
nám Pán v ňom dal, v čom nás skúšal. Sme vďační za to, že sme sa po čase mohli vrátiť do
našich kostolov bez obmedzení, že sme mohli prichádzať k Eucharistii, na sv. omše a k
sviatostiam. Tešíme sa, že sme opäť mohli byť spolu aj pri mnohých slávnostných a
radostných chvíľach, no spojiť sa i pri tých smutnejších a ťažších pri pomoci iným...Mohli sme
opäť posilniť aj svojho ducha a svoju vieru, ktoré dlhšie neboli dostatočne "živené"...Nič z
toho by ale nebolo možné, keby sme nemali Vás, o. Marek, o. Michal a o. Rado...Úprimne a s
láskou vám ďakujeme, že ste boli a ste medzi nami nielen ako kňazi, ale aj ako priatelia a
"jedni z nás", ktorým záleží na ich farnosti a ovečkách nie iba v čase "úradných hodín", no
veľakrát aj mimo nich... Ďakujeme za vás!

           Žehnaj Pane Ježišu našich duchovných otcov svojou milosťou, Duch svätý otváraj im
všetky dvere, ktoré majú byť otvorené a zatvor, ktoré majú byť zatvorené. Bože Otče veď ich
na ceste svätosti a odmeň ich bohatými duchovnými darmi, živou vodou, potrebnou pre ich
kňazskú službu. 

Vaša farská rodina.

Farské oznamy

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


