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Prípravy sa rozbehli
S približujúcim sa termínom vianočných sviatkov cítime priamo úmerne
stúpajúce napätie a tlak okolo nás. Pribúdajú reklamy v médiách, vianočné
akcie v letákoch obchodných reťazcov, svetielka v nákupných centrách.
Plánujeme nákupy
darčekov, upratovanie našich bytov
i sviatočné menu.
Prípravy na Vianoce sú v plnom
prúde.
Svet ponúka všetko
– okrem najdôležitejšieho: lásky a pokoja, porozumenia
a skutočnej radosti.
Nastáva posvätný
čas. Je to čas radostného a očakávaného tlkotu srdca.
Advent je čas, keď si uvedomujeme, že
je čas niečo zmeniť. Otvorenie Svätého roka milosrdenstva prichádza
s mnohými výzvami. Je to ponuka a
program pre zmenu vo vnútri srdca i v
spoločenstve Cirkvi. Všímajme si viac
ľudí vo svojom okolí. Ak dobre počú-

vame srdcom, vycítime, čo blížny potrebuje... úprimne a naplno – slovami,
objatím, konkrétnou pomocou, charizmou, ktorou je obdarovaný každý.
Uctime si tých, ktorí sú starší, chorľavejší, chudobnejší.
Prebuďme
svoje srdce tak, aby
sme ho počuli
a cítili, ako bije.
Darujme úsmev
človeku, ktorý k
nám
prichádza
alebo okolo ktorého prechádzame my. Stíšme sa
k modlitbe, často
prijímajme
Eucharistiu, robme
dobré skutky.
Nep ot rebuj eme
bohatstvo ani drahé darčeky, ani prekypujúce stoly. Potrebujeme pokoj,
blízkosť človeka a lásku. A predovšetkým potrebujeme Boha a jeho prítomnosť v našom živote, preto s prípravami
pre neho začnime hneď. Kedykoľvek
totiž Ježiš Kristus príde, budú Vianoce.
Peter Jurašek, kaplán

Pozvanie ku knihe

S príchodom zimných večerov sa nám ponúka možnosť
odolať mediálnemu tlaku a zobrať do rúk hodnotnú
knihu. Pozývame vás preto do nových priestorov našej
farskej kresťanskej knižnice, ktorá sa nachádza v KKD
Andreja Hlinku. Keďže chceme prilákať viac čitateľov,
snažíme sa aktualizovať knižnú ponuku a vybrali sme aj
príjemnejšie a predovšetkým väčšie prostredie. Nájdete
u nás vyše 3 000 kníh zoradených v šestnástich oblastiach (Ježiš Kristus, Cirkev, Sväté písmo, Panna Mária,
viera a teológia, duchovný život, dokumenty Cirkvi,
kňazstvo, rehole, hnutia, manželstvo a výchova, literatúra pre deti a mládež, životopisy, príbehy a romány, poézia, sekty a okultizmus,
rôzne). Našimi knižnými novinkami sú knižné bestsellery od Francine Riversovej a knihy o Svätom otcovi Františkovi. V ponuke je aj niekoľko filmov na
DVD. Príďte si vybrať v pondelok, v stredu a v piatok po večernej svätej omši.
Čas s dobrou knihou je nielen príjemný, ale môže nášmu životu dať nový vietor
do plachiet.

Farská púť do Lorinčíka
Príjemný a požehnaný deň strávili
pútnici z našej farnosti pod vedením
Ružencového bratstva v sprievode p.
kaplána Petra Jurašeka v slnečnú sobotu 14. novembra 2015 u bratov karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach.
Počas púte sa zúčastnili prednášky a
prezentácie o dejinách karmelitánskej
rehole, prezreli si výstavu o sv. Terézii
z Avilly, ktorej 500. výročie narodenia
si tento rok pripomíname. Počas sv.
omše v kaplnke kláštora bola vystavená k úcte aj relikvia tejto svätice. Bratia karmelitáni pripravili výnimočný
guľáš s množstvom koláčov a ovocia,
keďže tento deň slávili sviatok všetkých
svätých karmelitánov. Chvíľu pokoja
bolo možné zakúsiť aj na prechádzke

v lese, ktorý obklopuje okolie kláštora. Ďakujeme všetkým účastníkom za
vytvorenie spoločenstva a upevnenie
vzťahov medzi nami aj prostredníctvom takto stráveného času.

Sviečka za nenarodené deti

Dňa 1. 11. 2015 si po všetkých sv. omšiach v Sanktuáriu mali možnosť veriaci si zakúpiť „sviečku za
nenarodené deti“ a podporiť tak aktivity Fóra života. Spolu s predajom sviečky na ZŠ Konštantinova a
CZŠ sv. Petra a Pavla sa vyzbieralo 365,27 €.
Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán
Boh zaplať.
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Vianočná spoveď
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V sobotu 19. 12. 2015 od 16.00 do 18.00 hod. bude sv. spoveď v
Sanktuáriu (4 kňazi z okolia Stropkova).
Na 4. adventnú nedeľu - 20. 12. 2015 – bude vysluhovaná
sviatosť zmierenia kňazmi stropkovského dekanátu v Sanktuáriu od 14.30 do 17.00
hod. Počas sv. spovede sa nedáva sv. prijímanie. Večerná sv. omša
v Sanktuáriu bude o 18.00 hod.
Odporúčame neodkladať sv. spoveď a využiť možnosť spoC
vede
aj pred večernými sv. omšami počas celého AdventnéE
ho obdobia.
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Otvorenie Brány milosrdenstva

Mimoriadny svätý rok milosrdenstva otvorí Sv. Otec František 8. 12. 2015. Aj náš farský kostol – Sanktuárium – bol
vybratý na miesto získania úplných odpustkov v tomto milostivom roku. Slávnostné otvorenie Brány milosrdenstva
naším otcom arcibiskupom Bernardom bude v nedeľu
27. 12. 2015 o 11.00 hod.

Súťaž pre deti
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Milé deti, pripravili sme pre vás malú súťaž. Priloženú úlohu je potrebné
vyriešiť a odovzdať kaplánovi Radovi na detskej sv. omši najneskôr do
3. adventnej nedele. Odmeňovanie správne vyriešených úloh bude na
detskej sv. omši na 4. adventnú nedeľu. Želáme vám veľa úspechov pri
riešení!
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Invokácie – zvolania

V litániách k Najsv. Srdcu Ježišovmu
a Panne Márii a tiež pri adoračnom
speve Ctime túto Sviatosť slávnu upozorňujeme na nové zvolania – invokácie. V duchu jednoty je potrebné si ich
osvojiť a používať.
K. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
V. Pretvor naše srdce podľa svojho
srdca.
K. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
V. Aby sme sa stali hodni Kristových
prisľúbení.
K. Z neba si im dal chlieb. (V. O. Aleluja.)
V. Ktorý má v sebe všetku slasť. (V. O.
Aleluja.)

Krížiky a podávanie
Eucharistie celiatikom

Máme radosť, že naši najmenší prichádzajú na požehnanie detí – „na
krížik“. Zvlášť staršie deti prosíme, aby
prišli „na krížik“ na konci sv. omše.
Pre vysvetlenie upozorňujeme, že
mimoriadny rozdávateľ Eucharistie
nemôže udeľovať toto požehnanie.
Zároveň prosíme tých, ktorí chcú počas prijímania prijímať bezlepkovú
hostiu, aby sa pred sv. omšou osobne
prihlásili v sakristii kostolníkom.

Odstránenie
stromčekov

Krajský pamiatkový úrad v Prešove na
základe pamiatkového zákona vyzval

listom zo dňa 14. 10.
2015 RKFÚ Stropkov
na odstránenie všetkých
vysadených drevín a
prinavrátenie okolia Kostola Najsvätejšieho Tela Pána do pôvodného
stavu v termíne do 31. 10. 2015, čo aj
bolo následne vykonané. Stromčeky
a dreviny boli presadené do farskej
záhrady.

Roráty

Rorátne sv. omše budú pondelok až
piatok v kláštornom kostole o 6.00
hod. aj s adventnou aktivitou pre deti.
Tento rok sa deti budú oboznamovať s
biblickými strážcami viery. Deti si ako
tradične môžu priniesť na sv. omšu
adventné lampášiky.
Pozývame rodiny, rodičov a deti, aby
spoločne prežili radostné
adventné očakávanie Narodenia Pána.

Kurz Škola snúbencov

Pozývame snúbencov, ktorí sa v
budúcom roku chystajú uzavrieť
sviatostné manželstvo v našej farnosti, na víkendový kurz Školy snúbencov, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.
až 24. januára 2016 na Domaši – Penzión GORAĽ. Nahlásenie a bližšie informácie dostanete na farskom úrade
počas úradných hodín.

