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Vianoce

Vianočný hymnus na lásku

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil
jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi,
ale nemal by som lásku k svojej rodine,
nebol by som ničím iba dekoratérom.
Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov, labužníckych
maškŕt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal
by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba kuchárom.
Keby som pomáhal v charitnej
jedálni, v domove dôchodcov
spieval koledy a všetok svoj majetok minul na blahobyt, ale nemal by som piesne pre svoju
rodinu, nič by mi to neosožilo.
Keby som ozdobil vianočný
stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými hviezdami, zúčastnil sa tisícich osláv
a v zbore spieval kantáty, ale nemal by som
v srdci Ježiša Krista, tak som nepochopil,
o čo vlastne ide.

Láska prerušuje pečenie pre objatie dieťaťa. Láska necháva bokom ozdoby pre
pobozkanie manželského partnera. Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu.
Láska nezávidí iným ich domácnosť s
vyberaným vianočným porcelánom a
priliehavými obrusmi. Láska neokrikuje
deti, aby uhli z cesty,
ale je vďačná, že sú a že
môžu stáť v ceste.
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s
radosťou obdarúva práve
tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu. Láska
všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa
roztrhnú, tenisové rakety zhrdzavejú, ale
dar lásky zostáva...

(zdroj: internet)

Drahí bratia a sestry, milí priatelia!
Do tmy našich dní opäť ticho zaznieva anjelské posolstvo: „Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“ Oslavný spev nebeských zástupov: „Sláva Bohu na
výsostiach,“ ponúka „pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 11.14).
Ten, ktorý je viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, chce svojou milosrdnou láskou pohladiť naše srdcia a cez ne vzťahy v našich rodinách. Ten, ktorý sa stal človekom, chce
cez človeka kráčať i po uliciach nášho mestečka... Aj cez teba, brat a sestra... Prajem vám
požehnané a milostiplné sviatky Narodenia Pána!
M. Kyšeľa, farár-dekan

Hokejom pomáhať

V sobotu 5. 12. 2015 sa v košickej Crow Aréne uskutočnil charitatívny hokejový zápas kňazov košickej
a spišskej diecézy, ktorého cieľom bolo finančnou zbierkou pomôcť pri realizácii diel kňazov Mariána Kuffu
v Žakovciach a Petra Gombitu v Záhrade Bernátovce.
Po prvýkrát sa uskutočnil takýto hokejový zápas na Slovensku, po prvýkrát bolo možné na obrazovkách televízie Lux sledovať športový prenos. Môj priateľ to na facebooku komentoval týmito slovami: „Neskutočné! TV
Lux vysiela hokejový zápas!“
Hoci sme ako organizátori pripravovali túto akciu
s „malou dušičkou“, nakoniec sa nám s Božou pomocou
po viac než polročnej príprave podarila jedna nádherná akcia, ktorej sa zúčastnilo aj veľa divákov, mnohí aj z našej farnosti. Bol to silný zážitok, umocnený pre
nás neuveriteľnou sumou – vyše 3 700 eur, ktorú sme mohli rozdeliť tým, ktorí
to najviac potrebujú, aby mohli mať dôstojnú strechu nad hlavou.
Aj takto sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nás prišli podporiť, a to nielen
finančne, ale hlavne svojím neutíchajúcim povzbudzovaním, ktoré vytvorilo na
štadióne nádhernú, dych vyrážajúcu atmosféru.
kaplán Rado

Vianoce sr. Ľudovíty

Naša rodáčka sr. Ľudovíta (Anka Kazimírová) v súčasnosti pôsobí v Ríme –
vo Vatikáne – v nemeckom kňazskom
kolégiu. Prednedávnom bola doma na
krátkej dovolenke, tak sme využili túto
príležitosť a spýtali sme sa jej, ako sa slávia vianočné sviatky v jej rehoľnom spoločenstve.
Sr. Ľudovíta, ako vyzerajú vaše Vianoce?
Vianoce slávi každá komunita spoločne
ako jedna rodina. Štedrý večer začína
spoločnými modlitbami, potom je štedrá
večera, pri ktorej si prečítame príbeh
o narodení Ježiša Krista zo Svätého písma. Po večeri si rozdávame darčeky, spievame vianočné piesne – koledy. V komunitách, ktoré sú pri nemocnici, ideme
spoločne na všetky oddelenia zaspievať
a zavinšovať všetkým pacientom a spolu-

pracovníkom, ktorí
majú službu pri chorých. Nakoniec sa
ide na polnočnú sv.
omšu. Podľa možností a situácie pozývame k štedrej večeri
aj osamelé osoby a
ľudí zo sociálne slabších rodín. Keď som pôsobila v Rakúsku,
tam sme štedrú večeru nemali, ale 25. decembra sme sa stretávali pri slávnostnom
obede. V Ríme som zažila prvé Vianoce
v medzinárodnom spoločenstve s atmosférou podobnou ako na Slovensku. Vrcholným zážitkom bola pre mňa účasť na
polnočnej sv. omši v Bazilike sv. Petra
v Ríme so Svätým Otcom Františkom.
Viac z nášho rozhovoru vám prinesieme
v nasledujúcom čísle Škapuliara.

Milé deti! Máme pre vás vianočnú tajničku. Ak sa vám ju podarí vyplniť, odovzdajte ju aj so svojím menom a priezviskom najneskôr 3. januára 2016 p. kpl.
Radovi. Mená výhercov sa dozviete 10. januára 2016 na detskej sv. omši.

Farské

INFO okienko

Program sv. omší – Vianoce 2015
Dátum

Sanktuárium

7:00 adventná
0:00 polnočná
Piatok 25.12.
8:00, 10:45,
Narodenie Pána
18:00
Sobota 26.12.
8:00, 10:45,
sv. Štefan
18:00
Nedeľa 27.12.
8:00, 11:00,
Sv. rodina
18:00
Štvrtok 24.12.

Vigília narodenia

Kláštor

Chotča

Baňa

22:00

22:00

22:00

9:30

9:30

9:30

9:30

8:00

9:30

---

---

6:30
9:30 detská
6:30
9:30
6:30
9:30

Pondelok-Streda

18:00

6:30

Štvrtok 31.12.

16:00 Te Deum
23:30 pobožnosť
8:00, 10:45,
18:00
7:00 fatimská
18:00
8:00, 10:45,
18:00

6:30
Te Deum
6:30
9:30

Pondelok-Utorok
4.1. - 5.1.2016

28.12. - 30.12.2015
Koniec roka

Piatok 1.1.

16:00
16:00
Te Deum Te Deum
9:30

9:30

---

---

---

6:30
9:30

9:30

8:00

18:00

6:30

---

---

Streda 6.1.

8:00, 10:45,
18:00

6:30
9:30 detská

8:00

9:30

Štvrtok - Piatok

18:00

6:30

---

---

Sobota 9.1.

7:00
18:00
8:00, 10:45,
18:00

17:00
rómska
6:30
9:30 detská

---

---

9:30

8:00

Bohorodička PM

Sobota 2.1.
Nedeľa 3.1.
2. vianočná

Zjavenie Pána
7.1. - 8.1.2016

Nedeľa 10.1.
Krst Pána

