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Narodil som sa bezmocný, aby si sa ma nikdy nebál. Narodil som sa v noci,
aby si uveril, ze môžem rozjasniť každú skutočnosť zahalenú tmou.
Narodil som sa z lásky, aby si ty nikdy nepochyboval o mojej láske. Narodil
som sa ako človek, aby si sa ty mohol stať Božím synom a dcérou. 

Požehnané Vianoce, plné novonarodeného Dieťatka, pokoja, lásky, radosti
a času v kruhu svojej rodiny, blízkych a známych vám všetkým vyprosuje

redakcia farského časopisu Mariannum a duchovní otcovia.
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Láska si získava srdcia

Ten, kto si získa srdcia detí, získa si aj ich

ochotu počúvať a výrazne ovplyvní smer ich
života. Môžete byť tí najzbožnejší a
najinteligentnejší rodičia na svete, no ak si
nezískate srdcia vašich detí, pravdepodobne
sa vám v budúcnosti odcudzia. Získať si srdcia
detí neznamená, že sa im máme
podriaďovať, plniť každé želanie a dávať
všetko, čo chcú. Znamená to venovať im
láskyplnú pozornosť, prejavovať priazeň,
nebyť ľahostajní k ich potrebám a zároveň sa
mať na pozore pred akýmkoľvek citovým
odstupom, rozdávaním rán či neriešením
problémov, ktoré sa medzi vami vyskytnú.
Keď sú deti malé, Boh do nich vkladá túžbu
získať si pozornosť a pochvalu rodičov (porov.
Prís 4, 1 – 4:17, 6). Otcov poúča takto:
„Otcovia, nedráždite svoje deti, aby
nezmalomyseľneli.“ (Kol 3, 21) V živote
môžete vyhrať mnoho bitiek, a pritom
prehrať vojnu vo vlastnom dome, ak na vás
deti zanevrú, prejavujú neustály odpor alebo
nás ignorujú. Keď sa srdcia detí odvrátia od
rodičov, prejavuje sa to najmä neúctou,

nedostatkom nehy, citovým odstupom.
Vyhýbajú sa rodičom a nechcú ich počúvať.
Ich slová a postoje vyjadrujú bolesť a hnev,
ktoré kvasia pod povrchom. Dôvodmi môže
byť napr. to, že im rodičia nevenovali dosť
času, pozornosti, vľúdnych slov a gest,
nedodržiavali sľuby. Svojím konaním tak
mohli rodičia deťom naznačiť, že nie sú pre
nich natoľko dôležité, aby im dali prednosť
pred ostatnými vecami a nezaujímali sa o to,
čo prežívajú. Ak sú deti vychovávané príliš
striktne a tvrdo, časom môžu zatrpknúť.
Avšak, dobré rodičovstvo sa nezaobíde bez
výchovy a hraníc. Tie však musia byť
zasadené do kontextu lásky. Srdce dieťaťa má
byť stredobodom pozornosti rodičov. Oslovte
svoje deti a spýtajte sa ich, či ste im niekedy
neublížili, neukrivdili, či sa na vás nehnevajú,
ako to môžete napraviť... Buďte pripravení
počúvať, ospravedlniť sa, pomôcť im
prekonávať ťažké chvíle. Opýtajte sa samých
seba, či si získavate srdcia svojich detí a či si
získali oni to vaše? Sú smutné, keď ste s nimi
nespokojní? Chcú s vami tráviť čas? Záleží im
na tom, čo si myslíte? Rešpektujú pravidlá aj
vtedy, keď ich nevidíte? Nech vás posilňuje
láska a pomáha vám hľadať odpovede na
dôležité otázky vo výchove a sprevádzaní
vašich detí, aby ste si získali ich srdcia, a oni
tie vaše.   (Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Zjv 7, 2-4. 9-14
Žalm: Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6
Ant.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia
Boha.
2. čítanie: 1 Jn 3, 1-3
Evanjelium: Mt 5, 1-12a

Krátke zamyslenie na evanjelium: Možno až
neuveriteľne blízko sú v liturgii kladené vedľa seba
začiatok Ježišovho vstupu do sveta a koniec vekov. Slávenie Vianoc, na ktoré sa
pripravujeme, je pripomienkou začiatku Ježišovej záchrany. Jeho druhý príchod je
synonymom ukončenie sveta. Obe skutočnosti spolu úzko súvisia! Ježiš prišiel preto, aby
každý človek mohol prísť k Bohu na konci svojej púti! Ba čo viac, aby celý svet mohol cez
všetky zasiahnutia zlom byť premenený k oslave Božej. Ježiš nepotrebuje ľudí vydesiť. Ale
túži ukázať, ako zásadné veci sa pod rúškom obyčajného všedného života odohrávajú. Každý
život je významný, každá udalosť dejín hrá úlohu. Beda tým, ktorí sú ľahostajní, ale rovnako
tak beda tým, ktorí sú zmietaní kdejakými "úkazmi", ktoré počas dejín nastanú, či vymýšľajú
všelijaké konšpiračné teórie. Strach sám o sebe nie je dobrý radca.

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Telefonát

V čase, keď mobilné telefóny vôbec

neexistovali a telefón mal doma len
málokto, šiel chlapec na poštu, pretože si
potreboval zavolať. Poprosil telefonistku,
aby mu vytočila číslo, ktoré jej podal.
„Dobrý deň,  pán Anderson. Nepotrebujete
niekoho, kto vám pokosí trávnik, zájde na
poštu, nakúpi a postará sa o ostatné
maličkosti v domácnosti? Á, vy už niekoho
máte? Ste s tým človekom spokojný? Tak
dobre. Dovidenia, pán Anderson.“

Keď chlapec pracovníčke poďakoval a
zaplatil, povedala mu: „Počkaj chvíľu. Ak si
hľadáš prácu, možno by som pre človeka
ako si ty, niečo mala.“
„Ďakujem, pani. Ja už mám prácu,“ odvetil
chlapec.
„Ale veď som práve počula, že si chcel
pracovať pre nejakého pána Andersona....“
„Nie, pani,“ odpovedal chlapec, „pochopte,
ja som ten, kto u pána Andersona pracuje.
Chcel som si len overiť, čo si o mne pán
Anderson myslí a či je s mojou prácou
spokojný.“
Zameraj sa viac na prípravu mladých ľudí na
cestu a menej na prípravu cesty pre mladých
ľudí. Benjamin Barr Lindsey

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý
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Adventná abeceda – 4.

časť
Úloha môže byť ťažká alebo ľahká, dôležitá
alebo menej dôležitá. Jednou z našich úloh je
učiť sa milovať Pána Boha a blížnych a učiť sa
zachovávať Božie prikázania. Niekedy nám to
ide ľahko, inokedy ťažšie. Našou úlohou je
nevzdávať sa a ísť stále za Pánom Ježišom.
Úrad Krista bol spojený s jeho tromi
poslaniami a to učiteľa, kňaza a kráľa. Určite
to neznamenalo, že Ježiš Kristus mal nejakú
kanceláriu a tam úradoval alebo kraľoval.
Úrad znamená aj veľké poslanie. A o to tu ide.
Utrpenie znamená pre každého niečo iné. Pre
deti je utrpením umývať si ruky pred jedlom,
alebo písať úlohu. Pre dospelých môže byť
utrpením niečo iné, napr. že nemajú zdravie
alebo prácu. Dôležité je, aby sme videli
utrpenie iných a aby sme druhým ľuďom
pomohli, nakoľko to vieme a dokážeme. 
Vianoce patri spolu s Veľkou nocou a Turícami
medzi hlavné kresťanské sviatky. Vianoce sú
sviatky Narodenia Ježiša Krista, Božieho Syna.
Boh sa stáva človekom a prijíma ľudskú
prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie a
neskôr smrť a vzkriesenie človek mohol mať
účasť na Božom živote. Vianočné obdobie sa
začína sláviť na Štedrý večer24. decembra a v
čase, keď odbije polnoc, veriaci sa stretávajú
na slávení polnočnej sv. omši. To je už 25.
december a je to slávnosť Narodenia Pána.
Vianoce trvajú od Štedrého večera do
najbližšej nedele po slávnosti Troch kráľov.
Vykúpenie vrcholí na Veľkú noc a súvisí s
celými dejinami našej spásy. S Vianocami
súvisí tak, že Boh prichádza na zem ako dieťa,
aby skrze poníženie a neskôr smrť a
vzkriesenie priniesol človeku spásu.
Vykúpenie znamená, že Boh sa skláňa ku
každému človeku. To si uvedomujeme každý
deň, keď túžime a potrebujeme silu Božej
lásky a Božieho odpustenia.
Večer (Štedrý) to je predovšetkým rodinná
slávnosť, ku ktorej patrí pokoj, radosť,
modlitba, dobro, štedrosť. Štedrý večer je

každý rok neopakovateľným časom, ktorý
nanovo prežívame, ako by bol jediný v našom
živote. To nie sú iba darčeky a jedlo. Štedrým
dňom a potom štedrým večerom vrcholí
advent. Ježiš prichádza na tento svet a
predovšetkým do nášho života. Nech je jej
priebeh akýkoľvek, bez modlitby, čítania
Svätého písma a spievania vianočných piesní
všetky jedlá a darčeky strácajú na najvyššej
hodnote, že Boh je pre nás najväčším darom.
Zvon slúži na zvolávanie veriacich do kostola,
má telo a srdce, ktoré je zavesené uprostred
tela. Zvončeky používame i pri sv. omši a
počas premenenia sa zvoní, aby všetci vedeli,
že v tejto chvíli sa z chleba stáva telo a z vína
krv Pána Ježiša. Zvony oznamujú aj iné
skutočnosti, napr. voľbu pápeža ale i úmrtie
ľudí. 
Zázrak Vianoc je v tom, že Boh k nám prišiel v
podobe dieťaťa. Ježiš sa pre nás a pre našu
spásu zriekol svojej rovnosti s Bohom a stal sa
človekom, stal sa nám podobným. Veď to, že
Boh prichádza kvôli nám nie je zázrak? Ak si
pozrieme Ježišov život, vidíme, že konal
zázraky. Ale aj v našom živote sa dejú zázraky,
len ich musíme vnímať. Každý nový život,
ktorý prichádza na tento svet je zázrakom. Aj
my sme sa narodili a to je tiež zázrak. Dieťa je
zázrak Boha a preto ďakujeme za život a
chválime Pána Boha za to, že sme sa narodili.
Zlato bolo jedným z darov, ktoré priniesli
mudrci od východu malému Ježišovi. Vo
Svätom písme čítame, že mudrci otvorili svoje
pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a
myrhu. (Mt 2,9b-11). Hovoríme, že zlato lásky,
kadidlo modlitby a myrhu utrpenia. Mohli by
sme povedať, že v týchto daroch je zahrnutý
celý život a účinkovanie Pána Ježiša. On nás
nekonečne miluje a to je jeho láska k nám.
Celý jeho život je plný modlitby, pretože
denne prosil a ďakoval nebeskému Otcovi a to
učí ústami biskupov a kňazov i nás. Jeho život
je však i utrpením a svoj život dobrovoľne
obetuje za nás, aby sme mohli byť spasení.
Zdroj: dkuspis.sk, spracovala Dominika Čechová
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Druhé zjavenie Panny

Márie - pokračovanie

Hneď potom, ako sa deťom po druhý raz

zjavila Panna Mária, začal rozhovor medzi
ňou a Luciou. Lucia sa pýtala: "Čo chcete od
nás, Pani, prečo prichádzate?"
A Panna Mária jej odpovedala: "Chcem, aby
ste tu prišli aj 13. na budúci mesiac, aby ste
sa modlili ruženec každý deň a aby ste sa
naučili čítať. Potom vám poviem, čo od vás
chcem."
Panna Mária žiadala od detí bežnú vec, aby
sa naučili čítať. Samotné slovo „čítať“ v
portugalčine znamená „chodiť do školy“. V
tých časoch to nebolo také bežné ako dnes,
že každé dieťa sa musí povinne naučiť čítať
a písať, ani aby chodilo do školy.
Lucia požiadala Pannu Máriu o uzdravenie
jedného chorého a dostala odpoveď:
„Pokiaľ sa obráti, do roka sa uzdraví.“ 
Potom zverila Panna Mária deťom niečo ako
osobné posolstvo. V tom čase, po zjavení, to
deti nikomu neprezradili. Františkovi, ktorý
znova nič nepočul, iba videl, o všetkom, aj o
jeho osobnom posolstve, rozpovedala
Lucia. Ľudia sa začali len domnievať, že
Panna Mária im prezradila niečo, čo sa týka
ich ďalšieho osudu, prípadne smrti, pretože
odvtedy často hovorili o smrti a to bez
strachu, dokonca s určitou dávku istoty.
Dnes už vieme presne, čo sa vtedy stalo,
pretože Lucia na príkaz svojho spovedníka
zverejnila tento rozhovor 8. decembra
1941.
Lucia totiž poprosila Pannu Máriu, aby ich
vzala do neba. Tá odpovedala: „Áno,

Hyacintu a Františka si tam skoro vezmem,
ale ty zostaneš ešte nejaký čas tu na zemi.
Ježiš chce, aby ho ľudia poznali a milovali a
ty mu máš pri tom pomáhať. Chce zaviesť vo
svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému
Srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a
tieto duše budú milované Bohom ako kvety,
ktoré tam položím, aby ozdobili jeho trón.“
Lucia sa s bolesťou spýtala: „Zostanem tu
sama?“
Panna Mária videla jej problémy a
odpovedala jej: „Nie dcérka. Trpíš veľa?
Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím.
Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím
útočišťom a cestou, ktorá ťa povedie k
Bohu.“ 
V okamihu, keď vyslovila posledné slová,
Panna Mária roztvorila dlane a vyslala
smerom k deťom lúče prenikavého
žiarivého svetla. V ňom sa videli akoby
ponorení v Bohu. Lucia videla, že František a
Hyacinta stáli v tej časti svetla, ktoré sa
pomaly zdvíhalo k nebu a ona stála vo
svetle, ktoré sa rozlievalo po zemi. Pred
pravou dlaňou Panny Márie Lucia uvidela
srdce, obtočené tŕňmi, ktorými bolo
prebodnuté. Pochopila, že je to
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, urážané
hriechmi celého ľudstva a túžiace po mieri.
To svetlo, ktoré vychádzalo z rúk Panny
Márie symbolicky zobrazovalo budúcnosť
detí. Bolo to viditeľné zobrazenie toho, že
Panna Mária si oboch súrodencov čoskoro
vezme do neba a Lucia tu zostane, aby šírila
úctu k Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu. A
bolo to tiež po prvýkrát, kedy bolo vidieť
Nepoškvrnené Srdce v inej podobe ako bolo
zobrazované dovtedy. Akékoľvek zobrazenie
Máriinho Srdca pred fatimskými zjaveniami
ho predstavovalo ovinuté krásnymi ružami.
Tu ho ale obklopujú tŕne, symbolizujúce
naše hriechy. 

(J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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Spomíname
V deň vianočných sviatkov 25.12.2011 nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a
pradedko Michal Ondek, ktorému by sme chceli venovať tichú spomienku a modlitbu. S
láskou syn Ján a dcéra Mária s rodinami.

Dodatočné oznamy
Boromeo: Je možné si kúpiť časopis našich bohoslovcov s názvom Boromeo. Na zadnej
strane je fotka všetkých bohoslovcov, ktorí teraz študujú v seminári a mnoho hodnotných
článkov. Jeho cena je 1€ a zakúpiť si vo vestibule na stolíku a peniažky hodiť do schránky
pre pripomienky farnosti.
Roznášanie betlehemského svetla: Betlehemské svetlo v našej farnosti budú v tomto roku

roznášať naši koledníci - deti na Štedrý deň od 900 rána, pričom chcem poprosiť všetkých,

aby sme sa stretli tu v kostole o 900 . Ak im budete dávať nejaké finančné dary, budú mať
pokladničku, z ktorej peniaze idú všetky na dostavbu nového kostola a pastoračného
centra. Ak chcete dať niečo špeciálne im, tak to nedávajte do pokladničky, ale priamo im do
vrecka. Zároveň chcem poprosiť všetkých koledníkov, aby sa zastavili v sakristii po materiály
ku koledovaniu. 
Betlehemci: Rovnako radostnú zvesť Ježišovho narodenia budú ohlasovať naši betlehemci

poobede na Narodenie Pána od 1300 . Milodary, ktoré im dáte do pokladničky, ktorou je
samotný betlehem, budú určené na náš nový kostol a pastoračné centrum. Ak chcete dať
niečo priamo im, takisto ich nedávajte do pokladničky, ale priamo do ich vrecák.
Vianočný koncert Bambino luci: Detsko-mládežnícky spevácky zbor Bambino luci pozýva
všetkých priaznivcov gospelovej muziky na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v piatok

25.12.2015 o 1630 v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Na koncerte
odznejú vianočné piesne slovenských a zahraničných interpretov ako aj tradičné slovenské
koledy.

Len Boh môže....

Len Boh môže dať vieru,

ale ty o nej môžeš dať svedectvo.
Len Boh môže dať nádej,
ale ty môžeš vlievať dôveru svojim bratom.
Len Boh môže dať lásku,
ale ty môžeš naučiť milovať.
Len Boh môže dať pokoj,
ale ty môžeš zasievať jednotu.
Len Boh môže dať silu,
ale ty môžeš byť oporou.

Len Boh je cesta,
ale ty ju môžeš ukázať ostatným.
Len Boh je svetlo,
ale ty ho môžeš zapáliť v ľudských očiach.
Len Boh je život,
ale ty môžeš v ostatných vzkriesiť túžbu žiť.
Len Boh môže urobiť to, čo sa zdá nemožné,
ale ty môžeš urobiť to, čo je možné.
Len Boh sám sebe stačí,
ale On sa spolieha na Teba.

(brazílska modlitba, dodala A. Sabolová ml.)



VV čAsEčAsE OdOd 21.12.2015 21.12.2015 dOdO 27.12.201527.12.2015
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 27.12. – 2.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. . Anna Goffová. 

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede pobožnosť sv. ruženca bude klasicky o 1430 v novom
kostole. 
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu klasicky o 1330 v pastoračnom centre.
Rorátne sv. omše: V tomto týždni budú opäť rorátne sv. omše ráno v utorok a v stredu, ale už

o 630 . Obidve budú spojené s raňajkami, ale v utorok pozývam všetky deti a v stredu všetku
mládež. Raňajky budú pozostávať z párok, chleba, rohlíkov, čaju, vody, prípadne kávy. Takže v
utorok pozývam zvlášť všetky deti a v stredu mládež. No a ak máte doma lampáše alebo
sviečky, nezabudnite si ich doniesť, pretože sv. omše budú iba pri sviečkach a lampášoch.
sv. spoveď: Možnosť sv. spovede pre všetkých, ktorí teraz prídu z práce, školy, zahraničia a pod.
bude ešte v pondelok pred alebo po sv. omši. V ostatné časy a dni už podľa osobnej dohody.
sv. spoveď chorých: Ktorí chorí ešte chcú alebo potrebujú sv. spoveď, buďte takí dobrí ich

nahlásiť. Išli by sme k nim v stredu od rána od 800. 
Roznášanie sv. prijímania chorým: Teraz počas sviatkov budeme roznášať sv. prijímanie
chorým v tomto týždni priamo na slávnosť Narodenia Pána 25.12. doobeda a potom v
najbližšiu nedeľu klasicky. Chcem vás poprosiť o potvrdenie možnosti ísť k nim, poprípade o
informáciu, ak nebudú cez sviatky doma.
Vianočná oktáva: Zároveň dňom Narodenia Pána začína vianočná oktáva, čiže to znamená, že
hneď v piatok môžete jesť mäso bez náhradného skutku pokánia ako aj o týždeň.
Požehnanie vianočných oblátok a darčekov: Aj v tomto roku budeme požehnávať vianočné

oblátky pri sv. omši na Štedrý deň ráno o 800 . Kto má záujem, stačí si ich priniesť do kostola na
sv. omšu. Zároveň bude aj jedna novinka, ak niekto z vás kupuje ako darček nejaký náboženský
predmet a chce ho dať ešte posvätiť pred samotným darovaním, prosím vás, doneste ich takisto
na sv. omšu. Pokojne už môžu byť zabalené v darčekovom balení a položte ich pred obetný stôl
a na konci sv. omše ich všetky požehnáme. 
Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Dnešná nedeľa je 3. nedeľa v mesiaci, je zbierka
na dostavbu nášho nového kostola. Pán Boh zaplať za vaše milodary a podporu. 
Rozpis lektorov:
Štedrý deň: 8.00 hod. - rod. čechova; 
Narodenie Pána: 00.00 hod. - rod. Onderkova, 8.00 hod. - rod. Ľ. Gazdu, 10.00 hod. - rod. P.
Bindasa;
Sv. Štefan: 8.00 hod. - rod. Jenčova, 10.00 hod. - rod. Hudákova, 18.00 - rod. Kľučárova;
Nedeľa Sv. Rodiny: 8.00 hod. - rod. Baranova-rod. sabolova, 10.00 hod. - rod. Baranska, 18.30
hod. - rod. Bankovičova.  
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liTURGicKýliTURGicKý PROGRAMPROGRAM OdOd 21.12.2015 21.12.2015 dOdO 27.12.201527.12.2015

PPONdElOKONdElOK 21.12.201521.12.2015 sv. omša: 1800 (K+T) príspevok k 
lektorom

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU TOROKTOROK 22.12.201522.12.2015 sv. omša: 630 (T+K)  spojená 
s raňajkami pre deti 

ss TREdATREdA 23.12.201523.12.2015 sv. omša: 630 (K+T) spojená 
s raňajkami pre mládež

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 24.12.201524.12.2015
Štedrý deň 

sv. omša: 800 (T+K) spojená 
s požehnaním vianočných 

oblátok a darčekov

PP iATOKiATOK 25.12.201525.12.2015
NARODENIE PÁNA (SLÁVNOSŤ)

sv. omša: 0000 (K+T)

sv. omša: 800 (K+T) 

sv. omša: 1000 (K+T) 

ss OBOTAOBOTA 26.12.201526.12.2015
Sv. Štefana, prvého mučeníka
(sviatok)

sv. omša: 800 (K) 

sv. omša: 1000 (K)

sv. omša: 1800 (T) z nedele

NN EdEĽAEdEĽA 27.12.201527.12.2015

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIA A
JOZEFA

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca : 1430

sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Ak pôjdete s pokorou a túžbou, nezáleží na tom, či sa pridáte k mudrcom alebo k
pastierom. Nasledujte hviezdu a ona vás privedie k dieťaťu. Nečudujte sa, keď sa hviezda

zastaví a rozžiari nad vaším srdcom. Je to miesto, ktoré si Boh vybral pre narodenie
svojho Syna.“ 


