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Vtomto obdobísa často stretávame so slovom
„lockdown“. Akby sme chceli toto cudzie slovo
preložiťdo slovenčiny, dopracovali by sme sa
kvyjadreniu „obmedzenie pohybu“. Každé
obmedzeniema svoj dôvod. Vsúčasnosti je to šírenie
vážnej infekčnej choroby, ktorú nazývame „COVID
-19“. Náš pohyb sa má obmedziťpreto, aby sme
zabránili šíreniu tejto choroby a takchránili naše
zdravie.

Každý roknaša spoločnosťprirodzeným spôsobom
prechádza do vianočného lockdownu. Pre deti
nastáva čas zimných prázdnin. Zastavujú sa
prevádzky vo fabrikách. Zatvárajú sa úrady,
zdravotnéambulancie a chvalabohu aj obchody.
Funguje len to, čo je nevyhnutné. Naše cesty vedú
domov, k rodine a tiež do Božieho chrámu,
k spoločenstvu veriacich. Dôvod je jednoduchý.
Oslavujeme najkrajšiu udalosťv dejinách ľudstva,
príchod Bohamedzi nás v ľudskej podobe, v osobe
malého dieťatka Ježiška.

Doba, ktorú teraz prežívame, poznačená
koronakrízou, by sa mohla nazvaťaj temnou dobou.
Pre pandémiu sa obmedzuje naša sloboda a limitujú
práva. Zrazu sa cítime bezradnía frustrovaní. Zistili
sme, že to, čo bolo pre nás dlhéroky samozrejmosťou,
takésamozrejme nemusíbyť. Už pármesiacov
tápame v tme a hľadáme svetlo na konci tunela.

Ľudstvo ranenédedičným hriechom, bité svojimi
vlastnými zlyhaniami, často blúdilo na ceste
životom. Vtedy majákom zblúdených sa stavali
proroci. Zďaleka sa pozerali do budúcnosti, v ktorej
videli nádej. Medzi takýchto prorokov patril aj
Izaiáš. Z jeho úst vyšli slová: „Ľud, čo kráča vo
tmách, uzrie veľkésvetlo, nad tými, čo bývajú
v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.“ (Iz 9, 1). A on to
svetlo aj konkretizoval ďalším svojím proroctvom.
„Lebo chlapček sa námnarodil, daný nám je syn.“
(Iz 9, 5) To, čo prorok Izaiáš predpovedal, to
o niekoľko storočíneskôr, v jednu svätú noc anjel
ohlásil ako skutočnosť: „Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil SpasiteľKristus Pán.“ (Lk2, 11)

Vianoce sú časom, aby sme si to znovu uvedomili. Sú
dobrou príležitosťou zastaviťsa pri jasličkách
v tichej modlitbe, pokloniťsa malémuDieťatku
a spoznaťv ňom toho, ktorý o sebe povedal: „Ja som
svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiťvo
tmách, ale budemaťsvetlo života.“ (Jn 8, 12) či „Ja
som cesta, pravda a život.“ (Jn 14, 6)

Prví, ktorísa prišli pokloniťmalému Ježiškovi boli
jednoduchípastieri. Počuli hlas anjela, ktorý sa im

prihovoril a nasledovali ho. O pastieroch sa hovorí,
že to boli bdelíľudia a posolstvo z neba mohli počuť
práve preto, že nespali. A to je silný odkaz pre nás.
Musíme sa prebudiť, aby sme počuli Božíhlas v sebe.
Pastieri potom ako si vypočuli anjelovo posolstvo, si
povedali: „Poďme teda do Betlehema...(Lk, 2, 15) a išli
bez váhania. Vnašom bežnom živote to takčasto nie
je. Boh nie je pre nás priorita. Často je až na
poslednommieste. Vregulách sv. Benedikta sa
nachádza pravidlo, ktoréhovorí: „Ničnemá
prednosťpred Božím dielom.“A touto pravdou, by
sme sa mali riadiť. Odporúča nám to aj sám Ježiš keď
povie: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spra-
vodlivosťa všetko ostatnésa vám pridá.“ (Mt 6, 33)

Vianoce sú krásne. Ukazujú na Božiu pokoru, ktorá
sa zjavuje v jasličkách v bezbrannom dieťati. Božie
dieťa prináša pokoj, radosťa lásku, hodnoty, po
ktorých prahne naša duša. VJežišovi Kristovi sa nám
daruje sám Boh, aby bol s nami a blízko nás. My sa
všakčasto sústreďujeme na niečo inéa tie pravé
hodnoty námunikajú. To je takako v rozhovore
dvochmanželov. Muž hovorížene: „Drahá, pôjdem
pracovaťdo zahraničia, zarobím peniaze a konečne
budeme bohatí.“Ženamu pošepká: „Miláčik, ale veď
sme už bohatí, predsa máme jeden druhého.
A niekedy možno budememaťaj peniaze.“

Akv týchto dňoch dostanemalý Ježiško prednosť
pred všetkým a narodísa v našich srdciach, potom
sa staneme skutočne bohatými. Ak sa ním necháme
viesť, nájdeme svetlo na konci tunela.

MilostiplnéVianoce a požehnaný nový rokvám želá
Váš duchovný otec Emil

VIANOČNÝ PRÍHOVOR

MÔŽEME BYŤ SKUTOČNE BOHATÝMI!
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Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri
príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha PannyMárie
za patróna celej Cirkvi.
Urobil tak vydaným apoštolským listom Patris corde

(S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje
charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“,
„poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“
a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej
cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom
Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny
Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na

oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá

od 9. decembra 2020 do 8. decembra 2021.

Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde
vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie,
ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“
udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“ pri splnení
zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel Svätého Otca). Dekrét zároveň
odporúča, aby sa slávili špeciálne sviatky, pobožnosti a
modlitby k úcte svätého Jozefa.

Pandémia a jej dôsledky ukazujú, že pre život človek
nie sú dôležité celebrity z titulkov novín a televíznych
programov, ale ľudia „ktorí každý deň prejavujú
trpezlivosť a veľkú nádej a snažia sa nešíriť paniku, ale
zmysel pre zodpovednosť“. Pápežov list je „slovom

uznania a vďačnosti“ pre rodičov, starých rodičov,
učiteľov, opatrovateľov, lekárov, predavačov
v supermarketoch, upratovací personál, políciu,
špeditérov, dobrovoľníkov, kňazov a rehoľníkov – pre
„každého, kto ukazuje, že nikto sa nemôže zachrániť
sám“.

So žiadnym svätcom – s výnimkou PannyMárie – sa
pápežský Učiteľský úrad nezaoberal vminulosti v takej
veľkej miere ako so Jozefom, píše František. Pius IX.
vyhlásil 8. decembra 1870 sv. Jozefa za „všeobecného
patróna Cirkvi“, Lev XIII. (1878 – 1903) zdôraznil jeho
vzťah k svetu práce kvôli jeho povolaniu tesára, a potom
Pius XII. ho v roku 1955 vyhlásil za „patróna
robotníkov“. Napokon v apoštolskom liste z roku 1989
Ján Pavol II. označil sv. Jozefa za „ochrancu Vykupiteľa“
(Redemptoris custos).

Sv. Jozef je dôležitým vzorom pre všetkých otcov, píše
František. Človek sa nestane otcom „tým, že privedie na
svet dieťa, ale skôr tým, že sa oň zodpovedne stará“. Byť
otcom znamená uvádzať a sprevádzať dieťa do reality
života. Podľa Františka sa to nestane tým, že syn alebo
dcéra budú „držaní v zajatí, uväznení, ale tým, že sa im
umožní, aby sa rozhodovali, uplatňovali svoju slobodu
a odišli“. Ak sa o Jozefovi hovorí ako o „cudnom“, je to aj
preto, lebo „cudná láska“ nechce druhého človeka
opantať alebo ho spútať.

Prevzaté z tkkbs.sk
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SVÄTÝOTEC VYHLÁSIL ROK SV. JOZEFA
PRI 150. VÝROČÍ JEHO TITULU PATRÓNA CIRKVI
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Betlehemská hviezda bola dlhú dobu zobrazovaná ako
hviezda. Chvostík, ktorý z nej vlastne urobil kométu, jej
prvýkrát primaľoval slávny taliansky maliar Giotto di
Bondone, keďtvoril fresku Klaňanie troch kráľov pre
kaplnku rodiny Scrovenigovcov v Padove v roku 1304.
Inšpirovala ho Halleyova kométa, ktorá preletela okolo
Zeme v roku 1301 .
To, že betlehemeská hviezda pravdepodobne nebola
naozajstnu hviezdou, napadlo aj Johannessa Keplera, keď
bol v roku 1603 na návšteve Prahy. Všimol si vtedy
zaujímavý úkaz – konjunkciu planét Jupiter a Saturn.
Konjunkcia planét znamená, že v určitommomente stoja
planéty akoby vedľa seba, čo zvyšuje ich žiarenie. Kepler
premýšľal, či podobná situácia mohla byťoznačená ako
betlehemská hviezda. Z pohybu planét vypočítal, že ku
konjunkcii Jupitera a Saturnu došlo aj v roku 7 pred

Kristom a to dokonca trikrát – 29. mája, 30. septembra
a 7. decembra. Saturn je považovaný za hviezdu židovského
národa a Jupiter je označovaný ako kráľovská hviezda. Ku
konjunkcii došlo v období, ktoré bolo vnímané ako koniec
vekov (koniec jednej éry). To bolo zároveň naplnené
očakávaním príchodumesiáša. A vtedajšímudrci, ktorísa
venovali „čítaniu hviezd“ brali toto znamenie hviezd vážne
– napokon o tom svedčíaj biblický príbeh o klaňanísa troch
mudrcov z Východu.
Nám sa práve v týchto dňoch ponúka jedinečná príležitosť
vidieťbetlehemskú hviezdu v priamom prenose a naživo.
Po 397 rokoch sa k sebe opäťpriblížili Jupiter so Saturnom,
aby výrazne zažiarili na našej zimnej oblohe. Akbudeme
maťšťastie a jasnú oblohu, uvidímevrchol konjunkcie
v pondelok21. decembra 2020medzi 17:00 a 18:00. Pretože
planéty sú nízko nad obzorom, zapadajú užo 18:30.

TAJOMSTVO BETLEHEMSKEJ HVIEZDY

Sivé mraky zahalili oblohu. Nad krajinu sa zniesla tma.
Sneh sa sypal z oblohy ako krupica. Zabalil do bieleho
obväzu stromy, lúky, cesty aj červené strechy domov. Len
pouličné svetlá vykrajovali z temnoty kužele plné bieleho
hmýrenia. Zvuky akoby zaspali, len kryštáliky ľadu
jemnučko šuchotali keďsi hľadali svoje miesto v bielej
záplave. Riečka zamŕzala a voda v nej tiekla čoraz
lenivšie. Majáky rozsvietených okien ukazovali na
vyšliapaný chodníček, ktorý viedol zelenou bránkou
kmalému domčeku. Z okien vyžarovalo teplo a pohoda.
Hneďza oknom v teplom dychu kachlí sa vyhrievala
posteľ. Bola trocha priveľká pre človiečika, ktorý v nej
ležal. Aspoň zostalo dosťmiesta pre plyšového maca, čo
mu trónil na vankúši a pre Cindy, psíka s hlavičkou
položenou na jeho nohách.
„Už budeme spinkať, Maťko. Už je veľa hodín,“

pohladila ho láskavá ruka po neposlušných vláskoch.
Hodiny ako na objednávku odbili deväť.

„Ale, babi, ešte rozprávku sme nečítali. Len takúmalú,
maličkú, kratučkú!“
Pokrútila hlavou a naoko prísne povedala:
„Tymalý podvodník, veďpri peci si si už jednu

vypočul!“
„Ale to sa neráta, to nebol večerníček, to som ešte nebol

v posteli,“ chytil ju za ruku, uprel na ňu svoje veľké
modré okále a ona už vedela, že ju rozprávka neminie.
Vzala z poličky knižku a nasadila si okuliare.
„ Tú o múdrej veštici si prosím! Tá sa mi páči najviac.“

Pousmiala sa, lebo túto rozprávku čítala za posledný
týždeň už veľakrát. Jej pokojnýmelodický hlas naplnil
večernú náladu príbehommladej veštice a jej
odstrkovaného priateľa, ktorému podala pomocnú ruku,
presvedčila ho o jeho vlastných schopnostiach a uviedla
ho do života, po akom v duchu vždy túžil. Keďsa klbko
príbehu odvinulo, zavrela knižku a dala mu pusu na čelo.
„Už spinkaj, môj malý, zajtra pôjdeš s dedom do lesa po

VIANOČNÁROZPRÁVKA
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stromček. Musíš byť silný, aby si mu ho pomohol odniesť
domov.“
„Babi? Ja sa už strašne teším na Vianoce! Dedo mi

hovoril, že vianočný stromček je čarovný, je to pravda?“
„Vieš, že tvoj dedo nikdy neklame. On ti zajtra

porozpráva, v čom je čaro stromčeka. Ja viem len toľko,
že keďho ozdobíme, jeho svetlo priláka vílu Iskričku a tá
ho začaruje.“
„A aká je tá víla, babi, maličká? A vie lietať? Amá

kúzelnú paličku alebo prášok?“
„Pssst, tymôj malý zvedavec, zajtra sa všetko dozvieš.

Dnes už koniec otázkam. Sladké sny ti želám, možno ťa
v nich navštívi aj Iskrička, tak sa jej potom spýtaj, aké
pozná kúzla.“
Zhasla lampu. Izbičku si vzal pod ochranu len

poskakujúci plamienok hrubej sviečky. Chalúpka sa
ponorila do ticha, len za oknommráz svojím studeným
prstom kreslil na sklenené tabuľky ľadové kvety.
Predvianočný deň ubehol ako voda v rieke a posledné

lúče zubatého slnka pohládzali zasneženú stráň. Sneh bol
nedotknutý, len popri okraji borového lesa viedla dvojica
stôp. Jedny veľké a druhé mrňavé. Na ich začiatku sa
brodili dve postavičky, napodiv jedna veľká a druhá
mrňavá. Tá veľká niesla na pleci nádhernú borovicu.
Studený vietor ich štípal na líca a privieral im oči.
„Dedo, prečo len na Vianoce máme stromček? Ja by

som ho chcel mať po celý rok,“ štebotal Matej, drkotajúc
pritom zúbkami. Dedo ho chytil za ruku, aby nespadol
v snehu, ktorýmu bol takmer po kolená.
„Lebo len na Vianoce má takýto stromček čarovnúmoc.“
„On je naozaj čarovný? A ako čaruje? Nepamätám sa,

že bymi vlani niečo vyčaroval. Babina hovorila, že ty
o tom vieš viac ako ona.“
„A čo tie krásne darčeky, čo si pod ním našiel, toho

krásneho medveďa, ktorý s tebou spáva, rozprávkovú
knižku a nové korčule...“
„Ale darčeky predsa nosí Ježiško a nie stromček,

hovoria mi to všetci –mamina aj ocino, aj ujo Tomáš,“
nedal sa Matej. Sfúkol si z nošteka snehovú vločku, lebo
teta Zima práve zistila, že niekto pošliapal jej nádherný
biely koberec a začala rýchlo upratovať. Snežilo čoraz
hustejšie. Dedo pridal do kroku. Vedľa neho drobčil
Matej, ale nožičky za ním akosi nestíhali. Zastal, vyložil si
ho na plecia a stromček ťahal za sebou.
„Tak ako je to, dedo? Ako to, že je stromček čarovný?

Babina mi povedala, že ho začaruje víla Iskrička,“
pokračoval, len čo znova nabral dych.
„Vieš, môj, darčeky nosí Ježiško, ale nájdeš ich pod

čarovným stromčekom. Víla mu dá takúmoc, že privolá
k sebe všetkých ľudí, ktorí samajú radi. Nech sú kdekoľvek,
zanechajú prácu a vracajú sa tam, kde svieti táto voňavá
nádhera. Odoženie ich starosti, nedorozumenia, bolesti a
pod ním zostane len láska, priateľstvo a neha.“
„A to príde aj Tomáš? A dedo, on je naozaj na Mesiaci?“
„Ja verím, že príde, aj keď je na Mesiaci. Mal by priletieť

zajtra ráno a na Štedrý večer už bymal byť doma.“
„Čo tam Tomáš robí? Ukáž mi ho!“ obrátil tváričku

k oblohe, ale po Mesiaci nebolo ani stopy. Husté mraky
a sneženie ho zahalili nepreniknuteľným závojom.
„Nemôžem ti ho ukázať, lebo už je na ceste domov. Ale

keďbude jasno, oprášime náš starý ďalekohľad a ja ti
ukážem, kde je.“
Matej sklamane skúmal pohľadom temnú oblohu

a dedo pokračoval:
„Akeďsa Vianoce skončia, odrežeme zo stromčeka jednu

vetvičku a necháme ju vyschnúť. Nebude to obyčajná
vetvička, ale čarovná. Vždy, keďsa na ňu pozrieš alebo ju
vezmeš do rúk, vyčaruje na tvojej tváričke úsmev a v
srdci spomienku na tú krásnu chvíľu, keďna nej žiarila
zlatá hviezdička a keďsme boli všetci spolu.“

V rozhovore im cesta rýchlo ubehla. Ani sa nenazdali
a pred nimi bola zelená brána. Zložil Maťka na priedomie,
oprášili sneh z nohavíc a teplých čižiem a obaja šťastní
vstúpili do miestnosti, kde praskalo drevo v kozube
a babinine medovníky napĺňali miestnosť arómou Vianoc.
S chuťou sa navečerali a k vôňam vmiestnosti pribudla
tá najvianočnejšia. Vôňa ihličia a živice. Maťko podával
oriešky zabalené v pozlátku, medovníkové stromčeky
a snehuliakov, čokoládové dukátiky, z ktorých si potajme
jeden strčil do vrecka. Babina sa tvárila, že nič nevidela,
len sa usmiala a pokrútila hlavou. Presne ako jeho otec!
„Dedo, a kedy príde Iskrička začarovať stromček? Ja by

som s ňou potreboval hovoriť,“ vyzvedal, žmoliac v ruke
sušenú slivku s orieškom ukrytým v nej.
„Neviem, určite v noci, keďbudú všetci spať. Ja som ju

ešte nikdy nevidel. Len som o nej počul. Ale keďsa rýchlo
poumývaš a prezlečieš, takmožno vo sne za tebou príde.“
Vždy bol problém uložiť toto živé striebro do periniek,

ale dnes to išlo ako po masle. Ani rozprávku nechcel
prečítať, len spovedal deda, čo všetko vie o víle Iskričke.
Ale dedo toho veľa nevedel. Nechal to na jeho fantáziu.
Bol unavený a tak spánok nedal na seba dlho čakať.
Uprostred temnej noci Maťka niečo prebudilo a začul

klopkanie a cinkanie. Plamienok sviečky, horiacej vo
svietniku, veľmi sporo rozdával svetlo predmetom okolo.
Vstal z postele, obul si teplé papučky a pobral sa za
zvukom. Aj na okne pri stromčeku horela sviečka. Ale to
nie je sviečka, to je plamienok a hýbe sa, klopká...
Podišiel bližšie a od prekvapenia sa skoro posadil. Na
okennom parapete stála drobunká postavička. Skutočne
pripomínala sviečku. Bola asi taká vysoká, celá biela a
hlavička jej svietila ako plamienok. Pristúpil k nej bližšie
a hoci sa trocha bál, zvedavosť bola silnejšia. Bola krásna.
Mala oblečené biele priliehavé nohavice, biely kožúšok
s vysokýmgolieromprepásaný širokýmmodrýmopaskom
s veľkou sponou. Na hlave klobúčik so zlatým pierkom,
ktoré svietilo ako malinké slniečko. Obuté mala biele
kožušinové čižmičky s ostrôžkami. To oni klopkali
a cinkali. V ruke držala maličkú knižočku a usilovne v nej
listovala. Asi našla konečne, čo hľadala, lebo ju rýchlo
zavrela a šup s ňou do kapsičky prevesenej cez plece. Jej
oči sa stretli s párom doširoka otvorených detských očí.
Strhla sa, lebo ešte nikdy nevidela detské oči. Videla už
veľa detí, ale spiacich. Boli krásne, niektoré spali
s úsmevom na perách, ale aj s ústočkami skrivenými
bolesťou a žiaľom. Teraz však na tváričke videla niečo
nové. Zvedavosť a údiv hľadeli na ňu z očiek tohto
malého stvorenia. No hneďsa spamätala a široko sa
naňho usmiala:
„Prečo nespinkáš ako všetky ostatné deti, Maťko?“
Teraz sa strhol on, keďpočul svoje meno. Podišiel

bližšie k víle a nesmelo sa opýtal:
„Ty si Iskrička? Ja viem, musíš to byť ty. Počul som ťa.

Teda počul som klopkať a zvoniť tvoje čižmičky. Tak som
sa šiel pozrieť, kto je tu. A našiel som teba. Odkiaľpoznáš
moje meno?“
„Áno, som Iskrička. Prepáč, nechcela som ťa prebudiť.

Skôr som sa bála, že ťa prebudí moja nádcha. Hapčííí!
Túúúúú!“ Vytiahla z kapsičky papierovú vreckovku a
vysmrkala si malinký noštek. Ako si vreckovku strkala
naspäť do kapsičky, spadla jej.
„Ja som ťa veľmi chcel stretnúť! Chcel som vedieť, ako

začaruješ náš stromček.“
„Vmojej knižke je o tebe všetko, odtiaľpoznám aj tvoje

meno a viem, čo si celý rok vystrájal. Viem aj o tom
zlatom dukátiku v tvojom vrecku.“
„Aj to, že ja som rozbil to okno futbalovou loptou?“
Iskrička sa zasmiala, hoci veľmi chcela vystrúhať

prísnu tvár.
„A viem aj to, že si sa mamine nepriznal.“
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SVÄTÝMIKULÁŠ VO FARNOSTI NACINAVES

Bola nedeľa 6. decembra 2020. Konala sa sv. omša a všetci,
hlavne deti, s napätím očakávali vzácnu návštevu, sv.
Mikuláša. Po sv. omši prišiel a to s veľkým batohom plnom
sladkostína chrbte. No to sa užvšetkým deťom rozžiarili
očká a potešilo srdiečko. Sv. Mikulášsa im prihovoril a
pripomenul im hlavne, aby aj naďalej boli dobré a počúvali
rodičov. Potom im odovzdával balíčky so sladkosťami a
deti ho potešili úsmevom. Aj nám dospelým sa
pripomenuli detské časy so sv. Mikulášom a vrátili sme sa
o niekoľko rokov späť. Na záver sa s ním deti rozlúčili a
pozvali ho aj na ďalšírok. Dovtedy sa budú snažiťbyť
dobré a poslušné, aby len na budúci rok na nich nezabudol.
Sv. Mikuláš im zaželal veľa zdravia a hlavne veľa
úspešných dnív škole.

A ešte básnička pre sv. Mikuláša:

Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy milé.

Stretneme sa o rokzas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Jana Piroščáková

Matej troška pobledol a sklopil veľké oči.
„Ale nebuďsmutný. Viem aj to, že ty si odnosil

narúbané drevo do stodoly. Aj to, že si odniesol babičke
Mončekovej nákup. Si dobrý chlapček, Maťko, a preto aj
tvoj stromček bude začarovaný.“
Víla siahla na svoj klobúčik a vytiahla z neho zlaté

pierko. Opísala ním vo vzduchu krúžok nad hlavou
a vzniesla sa. Z pierka sa na všetky strany sypali iskričky,
akoby to bola prskavka, ale nepálili ho. Boli studené ako
ľad. Zamierila k stromčeku a oblietala okolo neho.
Zasypala vodopádom iskričiek a stromček sa rozžiaril.
Izba sa topila v záplave trblietavého svetla, až Maťko
musel prižmúriť očká. Keď ich znova otvoril, Iskrička už
opäť stála na doske pri okne. Zastrčila si zázračné pierko
do klobúčika a spokojne si vydýchla:
„Tak, to by sme mali. Tvoj stromček je začarovaný.“
Maťko ani nedýchal a jeho vždy uvravené ústočká

nevydali ani hláska. Len hľadel na stromček, ktorý
pomaly hasol a ponáral sa do tmy. O chvíľku už svietilo
len pierko na Iskričkinom klobúku.
„To bolo krásne! Odkiaľ ťa pozná môj dedo, Iskrička?“
„Len málo ľudí ma videlo a je ich čoraz menej. Ale tvoj

dedo ma videl, aj sa so mnou rozprával, tak ako ty. Len
ľudia, ktorí sa neboja snívať, ma môžu vidieť a on nikdy
snívať neprestal a ty asi budeš trocha po ňom. Vlastne nie
trocha, on bol aj taký zvedavý ako ty,“ usmiala sa víla.
Vytiahla z vrecka maličké zlaté hodinky a zhíkla.
„Jéj, ja už musím ísť, mám ešte veľa práce. Ale skôr, ako

odídem, dostaneš odo mňa jeden darček.“
„Áno? Darček? A aký darček? Mám veľmi rád darčeky.“
„Len buďtrpezlivý, bude to posledný darček, čo si zajtra

nájdeš pod stromčekom. Krásne a trblietavé Vianoce ti
želám a nezabúdaj snívať. Možno sa ešte uvidíme.“
„Aj tebe krásne Vianoce, Iskrička, budem snívať,

sľubujem!“

Víla opäť vzala pierko, nakreslila ním vo vzduchu
krúžok a odrazu jej nebolo. Len niekoľko iskričiek
pomaly haslo na studenej doske.
Štedrý večer sa blížil a Maťko bol ako na ihlách. Tešil sa

na maminu a ocka, na večer, na stromček, darčeky. Keď
zastalo pred domom auto, utekal k nemu a vítal maminu
a ocina hlasným smiechom a krikom. Aj oni boli šťastní.
Posadili sa v kuchyni a vyjedali koláče. Keďodišiel do
druhej izby, počul, ako ocko potichu hovorí:
„Nechcel som predMaťkom, ale Tomáš nepríde. Pre

husté sneženie letisko neprijíma. Možno až zajtra okolo
obeda.“
Nastalo stiesnené ticho. Keďsa Maťko vrátil, všetci sa už

opäť usmievali. Nachystali večeru, ale on skoro nič
nejedol. Tešil sa na stromček aj mu bolo nesmierne
smutno. Tomáša ľúbil a veľmi mu chýbal. Konečne prišiel
čas darčekov. Všetci sa pobrali k stromčeku a ten sa opäť
rozžiaril, i keďuž nie tak krásne ako v noci. Darčeky boli
krásne a veľmi sa z nich tešili. Maťko mal najväčšiu
radosť, keďvidel, ako si mamina s ocinom prezerajú
obrázky, ktoré im nakreslil. On sa hral s krásnym autom
a listoval si v knižke o zvieratkách. Práve naňho hľadel
zo stránky lev s otvorenou tlamou, keďsa dvere doširoka
otvorili a ozvalo sa:
„No pekne, ani s večerou ste na mňa nepočkali, ani

s darčekmi!“
„Tomáš!“ Maťka ako keby vystrelili. Hodil sa mu okolo

krku a dal mu veľkú pusu. „Ty si môj najkrajší vianočný
darček! Predsa je náš stromček čarovný! Iskrička splnila
sľub!“
Babina mala v očiach slzy, ale predsa si všimla, že na

okennej parapete je nejaký drobný papierik. Ani vo sne
by jej nenapadlo, že to bola vreckovka víly Iskričky.



SVETLO DO NOVÉHO DŇA
Táto cesta začala užv 4. storočí, spolu
so zvyšujúcim sa záujmom o postavu
Panny Márie v liturgii. Cez pohľad na
Máriu môžeme totiž vo veľkej miere
prijímaťBožie vtelenie počas Vianoc.
Práve preto bol v minulosti zvyk
intenzívne sláviťtzv. roráty, čiže svätú
omšu pred svitaním. Ňou sa
naznačovalo smutné položenie
ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým
mu narodenie Krista neprinieslo
svetlo – oblažujúcu nádej na vykúpenie.

Roráty prinášajú svetlo – Krista do
nášho bežného dňa. Krista, ktorý sa
v sláveníeucharistie ukazuje ako
milujúci a je milosrdný. A čo je
výsledkom prijatia tohto
milosrdenstva?No predsa VIAC
RADOSTI, ktorú si pripomíname
po celý tento rok. Začínaťdeň
s radosťou naplneným srdcom nám
umožnípriniesťtoto Svetlo z chrámu
ďalej – do našich škôl, do práce,
k naším rodinám a priateľom.

PRÍPRAVA NA VIANOCE
Slovo rorate je zo začiatku antifóny
Rorate, caeli desuper čiže Roste,
nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa
začínala votívna omša ku cti Panny
Márie v advente. Votívna omša (missa
votiva) bola v minulosti taká, ktorá sa
slúžila s určitýmmimoriadnym

úmyslom. Vždy sa slávila v bielej farbe
počas celého adventu. Touto svätou
omšou sa u veriacich Cirkvi
obnovovala túžba, s ktorou praotcovia
očakávali príchodVykupiteľa.

Táto túžba sa obnovuje aj dnes.
Rozumné adventné predsavzatia sú
dobrým osobným sprievodcom pri
príprave na príchodKrista, ale
pravidelné roráty svojou liturgiou a
spevmi pripravia veriacich na Vianoce
cez prítomnosťv spoločenstve.

CVIČENIESA VCNOSTISEBAZAPRENIA
Táto príprava na sviatky sa často
spája so snahou „byťlepším
človekom“ . Človek chce byťdobrý,
inak povedané – cnostný. A tieto

cnosti, dobré vlastnosti, naberieme na
seba len cez tréning, po ktorom sa pre
nás stanú dobrým návykom. Aj preto
pred Vianocami začína advent, čas
„cvičenia“ a príprav. Prekonaním
svojej rannej lenivosti, alebo teplého
komfortu domova sa cvičíme
v sebazaprenía solidárnosti s tými,
ktorí takýto domov maťnemôžu.

Ako teda hovoríTolkien Frodovi
v Pánovi prsteňov – „Je to nebezpečná
cesta, vyjsťza dvere…“Na roráty
obzvlášť– nebezpečná pre našu zlú
rannú náladu, ľahostajnosťz Vianoc
a lenivosť.
Roráty sú preto pozvaním vstaťa
čerpaťnádej.

OZNAMY – PROGRAM SVÄTÝCHOMŠÍ NAVIANOCE 2020
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Štvrtok – 24. 12. 2020
Sväté omše v noci zo slávnosti
Narodenia Pána
21:00 – Vybuchanec
22:30 – Petrovce n/L
24:00 – Nacina Ves

Piatok–25. 12. 2020
NarodeniePána –prikázaný sviatok
8:00 –Petrovcen/L
9:15–Lesné
10:30 – Nacina Ves

Sobota – 26. 12. 2020
Sv. Štefana, prvého mučeníka –
sviatok
8:00 – Suché
9:00 – Lesné
10:00 – Vybuchanec
11:00 – Petrovce n/L
12:00 – Nacina Ves

Nedeľa – 27. 12. 2020
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa -
sviatok
8:00 – Petrovce n/L
9:15 – Nacina Ves
10:30 – Vybuchanec
11:45 – Lesné

Pondelok – 28. 12. 2020
Svätých neviniatok – Oktáva
narodenia Pána – sviatok
16:00 – Nacina Ves

Utorok – 29. 12. 2020
Oktáva Narodenia Pána – sviatok
16:00 – Petrovce n/L
17:00 – Vybuchanec

Streda – 30. 12. 2020
Oktáva narodenia Pána - sviatok
16:00 – Lesné

Štvrtok – 31. 12. 2020
Silvester – posledný deň v roku
Oktáva narodenia Pána – sviatok
13:30 – Lesné
15:00 – Nacina Ves
16:30 – Petrovce n/L

Piatok– 1. 1. 2021
SlávnosťPannyMárieBohorodičky –
prikázaný sviatok
9:15–Petrovcen/L
9:15–Vybuchanec
10:30 –Nacina Ves
10:30 –Lesné

Sobota – 2. 1. 2021
Prvá sobota vmesiaci
9:00 – Lesné

Nedeľa – 3. 1. 2021
Druhá nedeľa po narodení Pána
8:00 – Petrovce n/L
9:15 – Nacina Ves
10:30 – Lesné

Streda –6. 1. 2021
ZjaveniePána –prikázaný sviatok
8:00 –Lesné
9:15–Nacina Ves
10:30 –Petrovcen/L

Piatok – 15. 1. 2021
detská svätá omša o 17: 00
vo farskom kostole v Nacinej Vsi

Nedeľa – 17. 1. 2021
tretia nedeľa vmesiaci
mesačná zbierka na kostolné potreby

Od 18. do 25. 1. 2021
je Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov

TRI DÔVODYPREČO VSTAŤ A ÍSŤ NARORÁTY



ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO FARNOSTI NA JANUÁR 2021

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTU
MODLITBYNA JANUÁR

Evanjelizačný: Aby sa
kresťania, príslušníci iných
náboženstiev a všetci ľudia
dobrej vôle zasadzovali za
mier a spravodlivosť
vo svete.

Úmysel KBS: Aby si každý z nás
uvedomoval, že jednota medzi
kresťanmi je podmienkou
účinnejšieho svedectva
o Božej láske.

1. 1., Piatok SlávnosťPannyMárieBohorodičky, Nový Rok- PRIKÁZANÝSVIATOK 9:15 Petrovcen/L
9:15 Vybuchanec
10:30 Nacina Ves
10:30 Lesné

2. 1 . , Sobota sv. Bazil Veľký a GregorNaziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi 9:00 Lesné
3. 1., Nedeľa 2. nedeľa po narodení Pána 8:00 Petrovce n/L

sv. Genovéva, panna; sv. Daniel, diakon amučeník, 9:15 Nacina Ves
Najsvätejšie meno Ježiš 10:30 Lesné

4. 1 . , Pondelok bl. Angela z Foligna, rehoľníčka; sv. Alžbeta Settonová 16:00 Nacina Ves
5. 1 . , Utorok sv. Telesfor, pápež 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
6. 1., Streda ZjaveniePána - Traja králi (G+M+B) - PRIKÁZANÝSVIATOK 8:00 Lesné

9:15 Nacina Ves
10:30 Petrovcen/L

7. 1 . , Štvrtok sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz; sv. Lucián, kňaz amučeník 16:00 Petrovce n/L
8. 1 . , Piatok sv. Severín, kňaz a rehoľník; sv. Teofil 16:00 Nacina Ves
9. 1 . , Sobota sv. Marcelín, biskup amučník 17:00 Vybuchanec
10. 1., Nedeľa nedeľa Krstu Krista Pána 8:00 Lesné

Sv. Agatón, pápež; sv. Pavol, pustovník 9:15 Nacina Ves
10:30 Petrovce n/L

11 . 1 . , Pondelok sv. Hygin, pápež 16:00 Nacina Ves
12. 1 . , Utorok Sv. Aelréd, opát; sv. Ernest, mučeník 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
13. 1 . , Streda Sv. Hilár, biskup a učteľCirkvi; bl. VeronikaNegroniaová, panna 16:00 Lesné
14. 1 . , Štvrtok Sv. Félix z Noly, kňaz; sv. Makrina 16:00 Petrovce n/L
15. 1 . , Piatok Sv. Arnold Janssen, kňaz 17:00 Nacina Ves
16. 1 . , Sobota sv. Marcel I. , pápež 17:00 Petrovce n/L
17. 1., Nedeľa 2. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Suché

sv. Anton, opát 9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

18. 1 . , Pondelok sv. Priska, panna amučenica; sv. Margita Uhorská, panna 16:00 Nacina Ves
19. 1 . , Utorok sv. Márius, Marta, Audifax a Abakus, mučeníci 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
20. 1 . , Streda sv. Fabián, pápežamučeník; sv. Šebestián, mučeník 16:00 Lesné
21 . 1 . , Štvrtok sv. Agnesa Rímska, pannamučenica 16:00 Petrovce n/L
22. 1 . , Piatok sv. Vincent, diakon amučeník; bl. Laura Vicuňa, panna 16:00 Nacina Ves
23. 1 . , Sobota sv. Ján Almužník, biskup; sv. Emerencia, mučenica 17:00 Lesné
24. 1., Nedeľa 3. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Petrovce n/L

sv. František Saleský, biskup a učiteľCirkvi; sv. Xénia Rímska 9:15 Nacina Ves
10:30 Vybuchanec

25. 1 . , Pondelok Obrátenie sv. Pavla, apoštola 16:00 Nacina Ves
26. 1 . , Utorok sv. Timotej a Títus, biskupi 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
27. 1 . , Streda Sv. AngelaMerciová, panna 16:00 Lesné
28. 1 . , Štvrtok sv. TomášAkvinský, kňaz a učiteľCirivi 16:00 Petrovce n/L
29. 1 . , Piatok sv. Valér, biskup 16:00 Nacina Ves
30. 1 . , Sobota sv. Martina, panna amučenica; sv. Aldegunda, opátka 8:00 Nacina Ves
31. 1., Nedeľa 4. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Lesné

sv. Ján Bosco, kňaz 9:15 Nacina Ves
10:30 Petrovce n/L

VŠETKO NAJLEPŠIE!
Čas letí jak vtáci nedozierni. . . , píše sa v básni amy si
túto skutočnosťuvedomujeme každý deň. Väčšinou
však len sami na sebe a preto nás vždy prekvapí, ak sa
čas dotýka aj niekoho iného.
Už trinásty rok v našej farnosti pôsobíduchovný otec
vdp. farárEmil Onderko. Vídame ho takmer denne
a preto sa nám vidí, že je stále rovnaký. A predsa!
Povedal by niekto z nás, že sa tomto čase dožíva
životného jubilea 50 rokov – povestných abrahámovín?
Abrahám je predstavovaný ako vzor človeka, ktorý sa
spolieha na Božie zasľúbenia, je považovaný za praotca
viery.
Prajeme nášmu duchovnému otcovi Emilovi, aby sa aj v nasledujúcich rokoch
spoliehal na Božie zasľúbenie, ako biblický Abrahám, aby bol pre nás nositeľom a
ohlasovateľomviery aBožieho svetla. Vyprosujeme pre neho pevnézdravie, čistúmyseľ,
bohatstvo priateľov, zomknuté spoločenstvo veriacich a hojné Božie požehnanie.




