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Emeritný pápežBenediktXVI. v knihe „Zasiahnutíneviditeľným“spomína
rabínsky príbeh, ktorý zaznamenalElieWiesel. Rozpráva
o tom, ako malý chlapecmenom Ješiel s plačom vtrhol do izby svojho starého
otca, známeho rabína Barucha. Po lícach sa mu kotúľali slzy ako hrachy a
nariekal: „Môj kamarátma úplne, ale úplne opustil. Správa sa ku mne veľmi
nespravodlivo a nepekne.“
„A mohol by simi o tom povedaťčosi bližšie?“spýtal sa rabín.
„Nuž teda,“odvetil chlapec, „hrali sme sa na skrývačku a ja som sa schoval
tak dobre, že ten druhýma nemohol nájsť. A v tomma jednoducho prestal
hľadaťa odišiel preč. Nie je to škaredé?“
Tá najkrajšia skrývačka stratila čaro, pretože ten druhý prerušil hru.
Tu ho rabín pohladil po líci, aj jemu vystúpili do očíslzy a povedal: „Áno,
naozaj je to veľmi škaredé. A sám vidíš: S Bohom je to presne tak isto. On sa
skryl, a my ho nehľadáme. Len si predstav: Boh sa schoval, a my ľudia ho ani
nehľadáme.“

Ideme sláviťVianoce, najkrajšie sviatky v celom liturgickom roku. Majú
svoje čaro. Patrí k nim štedrá večera, pri ktorej sa schádza celá rodina,
darčeky aj krásne vyzdobenýdom. Svoje kúzlo a silumá polnočná svätá
omša, koledy a vinše.
Pri tejto romantike si ani neuvedomujeme, že Boh, aby sa nám zjavil

a priblížil, ukryl sa do podobymalého dieťaťa. Neprišiel na svet v sláve
a s mocou, v rodine kráľa alebo cisára. Prišiel v tichu betlehemskej noci,
vmaštali medzi zvieratami, v rodine tesára a jednoduchej nazaretskej
dievčiny. Prišiel ako jeden z nás.
Vmalom Ježiškovi je nám Boh veľmi blízky, ale aj veľmi vzdialený. Ak

v pokore nášho srdca spoznáme v betlehemskom dieťati toho, ktorý neskôr
o sebe povie: „Ja som cesta, pravda a život“ a s apoštolom Tomášom pri
jasličkách vyznáme: „Pánmôj a Bohmôj!“, stane sa nám veľmi blízkym.
Stane sa naším bratom a priateľom, pri ktorom sa budeme cítiťdobre
a spolu s ním budeme kráčať životom. Ak si však v pýche nášho srdca

povieme. „Vari to nie je tesárov syn...?“ či „Môže byťz Nazareta niečo
dobré?“ a neprijmeme ho, vtedy sa nám stane vzdialeným. Nehľadali sme
ho tam, kde sa skryl. Nespoznali sme ho takého, akého nám ho zjavil
nebeskýOtec.
Milí moji farníci, želám vám i sebe, aby sa v tieto vianočné dni naplnili

slová Pána Ježiša, ktorý povedal: „Kto hľadá nájde...“ Nájdime pravého Boha
a jeho hodnoty. Objavme vnašich srdciach Bohom zasiatu krásu vzájomnej
úcty a rešpektu, lásky a porozumenia. Spoznajme to, čo nám prináša pokoj,
radosťa šťastie.

Milostiplné sviatky Narodenia Pána
a požehnaný Nový rok 2022

vám zo srdca želá

váš duchovný otec Emil

VIANOČNÝ PRÍHOVOR
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

Nedeľa – 16. 1. 2022 – tretia nedeľa vmesiaci
– mesačná zbierka na kostolné potreby

Od 18. 1. do 25. 1. 2022 je Týždeňmodlitieb
za jednotu kresťanov.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI: DECEMBER

Pokrstili sme:
OliverChromý – Nacina Ves
Nech sa vzmáha vmúdrosti, veku
a v obľube u Boha i ľudí!

Opustili nás:
Martin Ciberej – Petrovce n/L
Roknarodenia – 1976
Helena Šalagovičová, r. Juhasová
(SestraMagdaléna) – Lesné
Roknarodenia – 1932
MVDr. ŠtefanHorváth – Nacina Ves
Roknarodenia – 1936
Odpočinutie večnédaj im Pane
a svetlo večnénech im svieti,
nech odpočívajú v pokoji.

PANDEMICKÉ OPATRENIA

OD 10. DECEMBRA 2021 SÚ POVOLENÉ VEREJNÉ
SVÄTÉ OMŠE.

NA SVÄTEJ OMŠI MÔŽE BYŤ PRÍTOMNÝCH NAJVIAC
30 VERIACICH.

SVÄTÉ OMŠE SÚ POVOLENÉ V REŽIMEOP
(OČKOVANÍ A PREKONANÍ).

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SVÄTEJ OMŠE JE POVINNÝ MAŤ
PRI SEBE POTVRDENIE O OČKOVANÍ ALEBO

PREKONANÍ CHOROBYCOVID–19.

SOBÁŠNE OBRADY A OBRADY KRSTU SÚ POVOLENÉ
MAXIMÁLNE DO 6 OSÔB (DO TOHTO POČTU SA

NEZAPOČÍTAVAJÚ OSOBY NA STRANE

ORGANIZÁTORA).
POVINNÝ JE ZOZNAM ÚČASTNÍKOV A TIEŽ

RESPIRÁTOR.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

NA JANUÁR

EVANJELIZAČNÝ:
ABY VŠETCI ĽUDIA, KTORÍ TRPIA

PRE NÁBOŽENSKÚ DISKRIMINÁCIU

ALEBO PRENASLEDOVANIE, NAŠLI

V SPOLOČNOSTI, KDE ŽIJÚ,
UZNANIE VLASTNÝCH PRÁV

A DÔSTOJNOSTI, PRAMENIACICH

ZO SKUTOČNOSTI, ŽE SME BRATMI.
ÚMYSEL KBS:

ABY SME SI PREHLBOVALI ÚCTU

K SVÄTÉMU PÍSMU AKO PRAMEŇU

BOŽIEHO ZJAVENIA, LEPŠIE

SPOZNÁVALI BOŽIE SLOVO

A PODĽA NEHO ŽILI.

OZNAMY
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Píše sa rok1914 a nad západným
frontomdejiskom I. svetovej vojny znie
koledaTichá noc, svätá noc. Hlasy vojakov
prekvapivo vychádzajú zo zákopovproti
sebe stojacich znepriatelených armád.

Každá strana spieva v inom jazyku, ale
všetci spolu. To nie je príbeh z filmu, to je
chvíľa Vianoc v decembri 1914. Prvých
vianočných sviatkov počas svetovej vojny
a asi aj tých naj-smutnejších. Vojna trvala
ešte len piatymesiac, ale už ukázala všetky
svoje hrôzy. Vojaci unavení bojom a zhrození
obrazmi vojny už vedeli, že na Vianoce sa
domovnedostanú a niektorých sa už doma
nedočkajú nikdy. Nad západný front padá
tma a všade je ticho. Odrazu vidia britskí
vojaci na nemeckej strane rozsvecovať sa
malé svetielka. Znepokojení posielajú na
prieskum zveda. Ten sa vracia s fľaškou
whisky a s tabakom. Dostal darček od
nepriateľa s odkazom, že sú Vianoce a ak
nebudú strieľať Briti, nebudú ani oni, Nemci.
Vtedy už všetci vedeli,že svetielka sú ohníky
sviečokmalých vianočných stromčekov,
ktoré sa rozsvecovali po celej dĺžke frontu.
Ticho ležiace nadmrznúcou zasneženou
krajinou prerušila koleda O Tannenbaum v
nemčine. Na tú odpovedala z druhej strany
vojnového územia anglická The First Noel.
A keďdoznela Adeste Fideles, ozvala sa nad
krajinou Tichá noc.

K nemeckému textu Stille Nacht sa
z druhej strany frontovej línie pripojili vojaci
s jej anglickou verziou HolyNight. Melódiu
Franza Xavera Grubera a text JosephaMohra
preloženýdo mnohých jazykov poznali
všetci, bez ohľadu na národnosť. V tú noc sa
na fronte neozval výstrel. Znepriatelení vojaci
vyšli nesmelo a bez zbraní zo zákopov
a zoznamovali sa. Dávali si darčeky,
vymieňali si adresy a spievali. Čaro však
po Vianociach skončilo a už nikdy sa
do vojnovej vravy nevrátila láska a pokoj
vyžarujúce z koledy spievanej v sviatočnú
noc.

Príbeh vzniku najslávnejšej koledyVianoc,
Tichej noci, je starý už viac ako dve storočia.
Text koledy napísal ako báseň v roku 1816
JosephMohr. O dva rokyneskôr, v roku
1818, zložil Franz Xaver Gruber na jeho text
melódiu. Legenda hovorí, že k zhudobneniu
básne a vzniku koledy došlo, lebo bol
poškodený organ v kostole a bolo treba na
večer narýchlo urobiť hudobnú náhradu.
Tak zaznela prvýkrát koleda Tichá noc
v sprievode gitary. Bolo to vKostole svätého
Mikuláša – St. Nikolaus Kirche vOberndorfe
pri Salzburgu. Autor textu JosephMohr na
Vianoce roku 1918 sám spieval tenor
a skladateľF. X. Gruber spieval bas. Kostol

v dedinke Oberndorfuž dnes neexistuje, bol
zničený povodňami. Na jeho mieste stojí
Kaplnka pamiatkyTichej noci, ktorá bola
postavená zo zbierok a darov v roku 1937.
Dve okná kaplnky s vyobrazením J. Mohra
a F. X. Grubera pripomínajú dodnes tvorcov
piesne.

Tichá noc sa po svojom zrode už onedlho
spievala ďaleko za hranicami dedinky aj
kraja. Znela na viedenskom cisárskom dvore,
neskôr v Londýne, v roku 1931 zaznela
vďalekom Japonsku a o osem rokov neskôr
vNewYorku. Sláva piesne postupne stúpala,
ale mená jej autorov upadali do zabudnutia.
V jednom období sa za autorov považovali
dokonca aj slávni skladateliaW. A. Mozart
aMichael Haydn.

Koleda sa stala taká slávna, že bola
preložená do 300 jazykov a nárečí sveta
a v roku 2011 pieseň Tichá noc, svätá noc
zaradilo UNESCO do zoznamu rakúskeho
nehmotného kultúrneho dedičstva. Ak by ste
dnes chceli namieste vzniku koledynájsť
stopy jej vzniku, nájdete ich vmúzeu Tichej
noci vmeste Hallein. Návštevníci si tumôžu
pozrieť aj pôvodnú gitaru JosephaMohra,
na ktorej koledu zložil a hral. Okrem toho tu
nájdete autentické listy, portréty a denník
kňaza Grubera. Na cintoríne vHalleine je
F. X. Gruber aj pochovaný. V blízkom
Mariapfarre nájdete rodnýdom rodiny
Mohrrovcov, ale aj farný kostol, kde pred
príchodom do Oberndorfu zložil J. Mohr
text koledy. Koleda Tichá noc, svätá noc je
stará dvesto rokov, ale dodnes sa jej text
a príbeh dotýka ľudskej duše. Keďzaznie,
prináša pocit sviatku Vianoc
a prichádzajúceho Štedrého večera. Je jednou
z najkrajších a najslávnejších vianočných
skladieb všetkých čias.

Vlado Grežo,
ilustračné foto z internetu

PRÍBEH VIANOČNEJ KOLEDY



1 . ZAMYSLENIE
1 KOR 1 2, 1 1 – 27

Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istýDuch, ktorý rozdeľuje
každému, ako chce. Lebo ako je jedno telo amámnoho údov, ale všetky
údy tela sú jedno telo, hoci ich jemnoho, takaj Kristus. Veďmyvšetci, či
Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednomDuchu
pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jednýmDuchom. Telo
nie je jeden úd, alemnoho údov. A kebynohapovedala: „Nie som ruka,
nepatrímktelu,“ tým ešte neprestávapatriťk telu. A kebypovedalo
ucho: „Nie somoko, nepatrímktelu,“ tým ešte neprestávapatriťk telu.
Kebybolo celé telo okom, kde bybol sluch? Akebybolo celé sluchom,
kde bybol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako
chcel. Kebyboli všetky jednýmúdom, kde bybolo telo? No takto je
mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedaťruke:
„Nepotrebujem ťa!“ ani hlavanohám: „Nepotrebujem vás!“ Ba čo viac,
údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. A údy tela
ktoré pokladáme zamenej ušľachtilé, zaodievame s väčšou úctou anaše
nečestné údymajú týmväčšiu česť, kýmnaše čestné nič také
nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemuúdudal väčšiu česť; aby
nebola v tele roztržka, ale aby saúdyrovnako starali jeden o druhý. Ak
teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetkyúdy, a akvychvaľujú jeden
úd, radujú sa s ním všetkyúdy. Vy steKristovo telo a jednotlivo ste údy.

Rozličnosť v jednote a jednota v rozličnosti nie je iba slovná hra. Je
to bytostné vyjadrenie spoločenstva veriacich. Jedno bez druhého
nemôže byť. Lebo:
– nesúrodá koexistencia rozličností bez jednoty vedie k chaosu.
– a prílišný dôraz na jednotu bez rešpektovania rozličností vedie

k uniformite.
Rozličnosti musia byť integrované vmožnej jednote, aby tá

vytvárala „katholikos“. Jednota rozličností sa dá dosiahnuť cez
vzájomné počúvanie. Žiadna z rozličností nesmie podľahnúť
pokušenie, že je všetkým. Každá rozličnosť je iba časťou veľkého
obrazu jednoty. Žiadnyúd Kristovho Tela nie je celým Kristovým
Telom. Ale každýúd poukazuje na jeho jednotu a celistvosť.
Rovnako žiadenmalý kameňmozaiky nie je celoumozaikou. Ale

ani mozaika nie je celistvá bez ktorejkoľvek jej časti. Preto je jednota
závislá od rozličností a rozličností od jednoty. Každámalá časť
mozaiky poukazuje na krásu celého obrazu (nie na seba), ale i krása
obrazu je závislá od každej malej časti. Potrebujú sa navzájom. Každý

malý kameňmozaikymá vlastnú farbu i odtieň. Tak ako každý veriaci
v cirkvi má vlastný životný príbeh, svoje zakúsené i prežité. Každý
človek je schopnýBoha, hľadačom Boha i vlastného presahu. Každý
človek je legitímnym bytím, rovnako dotknutý Stvoriteľom, rovnako
pozvanýk životu. Každý ľudský príbeh, viac či menej vydarený,
dotvára obraz človečenstva. Každú snahu človeka o „svoje byť“ je
potrebné nechať vysloviť a počúvať.
Cirkev nie je ani demokraciou, ani totalitou: Boží ľud nemôže konať

bez biskupa, ale ani biskup bez Božieho ľudu. Obraz cirkvi musia
vytvárať spolu. Biskup je autoritou vo viere. Boží ľud je autoritou
autentického amožného žitia tejto viery.
Vzájomné počúvanie je prvým krokom kvytváraniu jednoty

našich rozličností, no vyžaduje si otvorenúmyseľa srdce bez
predsudkov.

2. ZAMYSLENIE
MT 1 3, 1 3 – 17

Imhovorím vpodobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú,
a nepočujú, ani nechápu. Taksananich spĺňa Izaiášovo proroctvo:
„Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo
otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, abyočami
nevideli a ušami nepočuli, aby srdcomnechápali a neobrátili sa – aby
som ich nemohol uzdraviť.“ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj
vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví
túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vypočúvate, ale
nepočuli.

Aj vám niekedynapadlo, že sa príliš veľa káže? A to nielen v kostoloch, ale
aj na verejnosti, vmédiách, v školách, v politike, na úradoch. Napriek tomu,
že sa dnes toľko rozpráva, že je toho toľko, čo treba počúvať, každý sa
uzatvára do seba. Sme pohltení a ponorení do slov, ktoré dennodenne
počúvame, ale aj rozprávame iným. No napriek tomu, často vidíme, že si
ľudia prestávajú rozumieť. Je to aj tým, že sme zavalení povinnosťami
a nemáme čas jeden na druhého. Potrebujeme toľko toho urobiť, že nemáme
čas vypočuť si toho druhého. Sme zahľadení do seba a nepočujeme Boží
hlas. Kladieme na druhých bremená rôznych povinností, ktoré človeka nútia
stále sa za niečím naháňať. A potom sa ľudia nepočúvajú a nerozumejú si.
„Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby

očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby
som ich nemohol uzdraviť.“
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ZAČÍNAME DRUHÚ SYNODÁLNU TÉMU O POČÚVANÍ

Otvoreniedruhej témy s názvomPočúvať, bolo predmetomďalšieho stretnutia Arcidiecézneho synodálneho tímuKošickej arcidiecézy.
Modlitbovéstretnutie začalo úryvkom zPrvého listu apoštola PavlaKorintským o známom obrazeCirkvi akoKristovhoTela (1 Kor12, 11 – 27).

PeterSýkora vnáslednejmeditácii zdôraznil, že všetci smedôležitou súčasťou tajomnéhoTela, v tom zmysle, že nikto nie jemenejcenný. Poukázal, ako
často robíme chybu v tom, že sa síce snažímečloveka počúvať, ale užmáme svoje schémya nie smeochotního vypočuťvpokore . Smepozvaník tomu,
aby smeboli citlivejší.
Boh nás pozýva kdaru počúvania dvoma spôsobmi. Cezstíšenie a počúvanieBoha a cezrozprávanie ľudív spoločenstve cezDucha Svätého.
To ako sú citlivosťa spolucítenie v rozprávanís ľuďmidôležité, ilustrovalna príbehu, vktorommalýchlapeca indián išli spolu rušnými ulicami

veľkomesta.
Indián sa pýta chlapca: „Počuještoho cvrčka?“
A chlapec sa začudovane opýtal: „Tu, v rušnom veľkomeste cvrčka?“
„Áno, tam, za rohom,“odpovedal indián.
A naozaj, zašli za roh a bol tam.
„No hej, to vy, indiánimáte tak citlivý sluch,“preto si to počul.
Indián hovorí: „Nie je to preto“. Zobralpárcentovhodil ich na zem a keďpri dopademince jemne cinkli, zrazu sa otočilo plno ľudí.
„Každýznásmá vycibrenéuši a sluch, ale každýna niečo iné,“dodal indián.
Ajmyčasto počúvame, ale nie to podstatné, dodalkošický synodálnykoordinátorPeterSýkora.
Vspoločnejmodlitbovej atmosférenasledovali svedectvá jednotlivých členovzrôznych oblastí, ktorísa usilovali hľadaťaj odpovedena otázkyčo

komplikuje naše počúvaniedruhých a vnašommiestnom spoločenstve, k čomu násmôžepohnúťobrazJežiša v evanjeliách, či viemedruhého vypočuť
bezpredsudkova bezpripravovania si vlastných obranných odpovedíi či smeotvorenípre počúvanie aj iného názoru a skúsenostís porozumením.
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Tento úryvok zMatúšovho evanjelia je súčasťou podobenstva
o rozsievačovi. Je to podobenstvo o tom ako počúvame Božie slovo a ako ho
uskutočňujeme v svojom živote. Žiaľ, nie raz sa aj na nás napĺňajú slová
proroka Izaiáša, ktoré cituje aj evanjelistaMatúš: „Budete počúvať;
a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte.“
Žijeme vneľahkej dobe poznačenej pandémiou koronavírusu, kedy sa

ľudia ešte viac uzatvárajú do seba. Počúvame z každej strany rôzne názory.
Šíria sa takzvané hoaxy amyniekedynevieme komu a čomumáme veriť.
Do tejto situácie prichádza Ježiš, ktorý nám tak ako hluchonemému hovorí
„Effeta“ – „Otvor sa“. Ježiš sa nás chce dotknúťa uzdraviťnás. V tomto
príbehu Ježiš berie hluchonemého nabok od davu. Aj my samusíme na
chvíľu zastaviť, nabok od toho, čo nás rozptyľuje, pozdvihnúťoči k nebu tak
ako Pán Ježiš, aby sa naše uši a jazyk otvorili. Až potom budeme schopný
počúvať ľudí okolo nás a budeme schopnýdotknúť sa ich sŕdc.
Tak ako v príbehu o jednommladíkovi, ktorý sa chcel pozrieťdo šíreho

sveta. Začal sa učiť reč, ktorou hovorili ľudia v krajine, do ktorej chcel ísť.
A jedného dňa tam naozaj bol. Počul, čo si ľudia rozprávajú. Mnohým
slovám nerozumel, ale aj tak samu podarilo občas niečo rozlúštiť. Podarilo
samu dokonca neskôr aj pochopiť, čo mu domorodci chceli povedať. Začal
nielen pozornejšie počúvať, ale začal si aj lepšie všímať svoje okolie. Videl ako
sa ľudia správajú a jednajú, čo robia, čo ich trápi, čo prežívajú. Zrazu nielen
niečo počul a videl, ale aj pochopil, čo mu predtým unikalo. Pomaly začal
rozumieť, čo je pod povrchom, čo ľudia potrebujú. Naučil sa ichmaťrád.
Tento príbeh námmá pomôcť, otvoriťnaše srdcia, aby sme samohli dotknúť
sŕdc iných. Na to je však potrebné počúvaťnielen ušami, ale aj očami
a srdcom.
Pane Ježišu, dotkni sa našich uší, nauč nás počúvať ľudí, najprv počúvať,

viac počúvať. Nauč nás rozprávať sa s ľuďmi po ľudsky, po kresťansky. Naše
slovo nech nie je kameňom, nech nie je zraňujúcimmečom, nech nie je
súdnym výrokom. Nauč nás rovnováhemedzi počúvaním a rozprávaním,
medzi vysielaním a prijímaním. Skôr ako sa dotknem nejakých uší a jazyka,
podvihnemmoje oči a srdce k tebe. Daj, aby som svojím dotykom
nezraňoval, ale uzdravoval. Aby som otváral a nie zatváral.

3. ZAMYSLENIE
LK 1 , 46 – 55

Máriahovorila: „VelebímojadušaPánaamôj duch jasá vBohu,
mojomSpasiteľovi, lebo vzhliadol naponíženosťsvojej služobnice. Hľa,
od tejto chvíle blahoslaviťmabudú všetkypokolenia, lebo veľké vecimi
urobil ten, ktorý jemocný, a sväté je jehomeno a jehomilosrdenstvo
z pokolenianapokolenie s tými, čo saho boja. Ukázal silu svojho
ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárovzosadil
z trónovapovýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami abohatých
prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätána
svojemilosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho
potomstvu naveky.“

Úvahu o počúvaní začíname slovamiMárie. Prečo? Uvedomujeme si, že
jej chválospev vytryskol z uvažovania nad Tajomstvom vtelenia, ktoré jej

sprostredkoval anjel. Hneďpotom ako sa dozvedela, že bude Božoumatkou,
sa vybrala k svojej príbuznej Alžbete. Cesta trvala niekoľko dní, počas
ktorých určite premýšľala nad svojím – áno – Bohu. Vedomie, že sa stane
matkou Božieho syna, jej dodávalo istotu v jej ženskosti. Hodnota jej
osobnosti bola v očiach Boha obrovská.
Pre mňa počúvaťznamená vypočuť si a premýšľať. Nerozprávaťveľa, ale

múdro. Počúvanie ma privádza kpremýšľaniu a to ma vedie k pochopeniu.
Vzťah kBohu amne samej je formovaný tým, že počúvam, uvažujem
a konám. Snažím sa prežiťv hĺbke Božie slovo. Keďuvažujem nadMáriou a
jej slovami v evanjeliách, veľa ich nenájdeme. Najviac slov povedala
vMagnifikáte, oslavujúc Boha. Pár slov povedala pri stretnutí s anjelom,
ktorý jej zvestoval, že bude Božoumatkou. Počujeme ju vyjadriť strach, keď
nájde 12–ročného Ježiša v chráme. A nakoniec počujeme slová na svadbe
vKáne, kdemôžeme vidieť jej empatiu a jemnocit. Zabudla som na niečo?
Nepočujeme ju šomraťpri ceste do Betlehema, nehnevá sa pri ceste do
Egypta, nie je mrzutá v živote vNazarete. Nenadáva a nepreklína, keďstojí
pod krížom. Počúva v tichosti prorocké slová Simeona. Láskyplne prijíma
Ježišove slová na kríži, keďju odovzdáva Jánovi zamatku. Pozná, kým je.
Vníma svoju hodnotu a tým plní svoje poslanie. Žije život, ktorý je plný
Boha. SlovamiMagnifikátu vykresľuje Boží plán, ktorý ju samotnú presahuje
a zároveň dotvára zmysel jej existencie.
Poznať svoju hodnotu. Hodnota ženydnešnej doby je diametrálne odlišná

od predstáv staroveku, stredoveku a aj novoveku. Dnes chcú byťženy počuté,
vážené, milované... Čo immôže ponúknuťcirkev? Pravú hodnotu. Hodnotu
ženy, ktorá je silná. Ženy, ktorá plní Božiu vôľu. Počúva Boží hlas v sebe
a koná. Je činorodá v rôznych oblastiach života. Jej činorodosť je vnímaná
ako Boží dar pre tento svet. Každámatka je súčasťou Božieho plánu a každá
žena je povolaná žiťBožiu vôľu, ak počúva a rozumie svojmu poslaniu ženy...
Keby som nebola praktizujúca kresťanka, bola by som feministka.

Feministiky sú premňa ženy, ktoré vedia, čo chcú. No napriek tomu ich
častokrát počuťhovoriťo zraneniach, ktoré sa im dostali a ich ranynemal
kto ošetriť a zahojiť. Zranili ich tí, ktorí neboli schopní vidieť ich skutočnú
hodnotu. Keďuvažujem nad tým, prečo ženy pozdvihli svoj hlas, prečo sa
černosi vAmerike postavili proti nezmyselným pravidlám, prečo sa iné
menšiny postavili proti útlaku väčšín, dospievam kpoznaniu, že každýkto
bol znevažovaný, koho dôstojnosťbola dehonestovaná, ten sa vzoprel útlaku.
To je to, čo môže dnes ponúknuťcirkev tým, ktorí sú znevažovaní,
ponižovaní, zneucťovaní. Cirkevmôže posilniť ich hodnotu. Vidieť seba
v plnosti krásy, ktorúmá každé bytie. Pozdvihnúť ich ľudskú hodnotu.
Vnímať, že každý je darom od Boha. Daťpriestor iným. Naučiť sa počúvať.
Počúvanie bynás malo priviesťk oslave Boha. Načúvaťblížnemu, prijaťho
v jeho jedinečnosti, ukázaťmu jeho výnimočnosť. To je to, čo dnes
potrebujeme urobiť. Pozdvihnúť tých, čo padli. Ponúknuť im priestor na
objavovanie svojej vnútornej krásy a tak ich privádzaťbližšie kBohu.
Pomôžme blízkym počuťBoží hlas v sebe. Pomôžme im precítiťBožie
volanie a pomôžme im žiť život, presiaknutýBožou prítomnosťou, ktorá
povedie k oslave Boha.
Spoločne samodlime s Máriou: „...velebí moja duša Pána...“ Mária

poznala svoju hodnotu. Slúžila z úprimného srdca Bohu... Objavme v sebe
svoju originalitu, vážme si ju a kráčajme spoločne s Bohom.

4. POMOCNÉ OTÁZKY
POČÚVAŤ – POČÚVANIE, VYPOČUTIE JE PRVÝKROK, ALE VYŽADUJE OTVORENÚMYSEĽ A OTVORENÉ SRDCE, BEZ PREDSUDKOV.

Môže knámBoh prehovoriťi skrze druhých ľudí, alebo konkrétnejšie takých, ktorých hlasy ignorujeme?
Aká je váha slova každého človeka (mladý človek, žena, muž, laik, zasvätené osoby, kňaz) v našommiestnom spoločenstve?
Existujúmedzi nami predsudkyohľadom toho, kto „máprávo hovoriť“ alebo „koho trebapočúvať“?
Čo komplikuje naše počúvanie druhých vnašommiestnom spoločenstve?
Zaujímame sa o názory tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobomocitli na okraji nášho záujmu?
Kčomu nás môže pohnúťobraz Ježiša v evanjeliách, obzvlášť tam, kde sa On stáva blízkym a pozorným voči všetkým „vylúčeným“?
Počúvame aj kritické názoryo Cirkvi od ľudí, ktorí nie sú kresťania alebo z akéhokoľvekdôvodu sa odCirkvi dištancovali?
Akýpriestor je poskytnutý vnašej miestnej Cirkviminoritám, zvlášť ľuďom zažívajúcim chudobu, sociálne vylúčenie?
Viemdruhého počúvať, vypočuťbez predsudkovabez pripravovania si vlastných obranných stratégii / odpovedí?
Som otvorený pre inýnázor a skúsenosťa som ochotný rozšíriť svoj pohľad na vec?



Zvykli sme si?
Adventné obdobie začínalo posvätením

adventných vencov, ktoré potom štyri týždne
trónili na stole, abynám neustále pripomínali, že
sme v čase stíšenia, očakávania príchodu Ježiša
Krista.
Na sviatok sv. Mikuláša bol kostol plnýdetí

s rozžiarenými očkami a nechýbali ani rodičia a
starí rodičia. Vyskúšali sme si, aké to bolo kedysi,
keďsa na rorátne sväté omše vstávalo a chodilo za
hlbokej tmy, často podfarbenej iskrením snehu,
na ktorom sa odrážalo svetlo lampášov. Vystáli
sme si radyna predvianočnú spoveď, aby sme sa
aj takto zodpovedne pripravili na Vianoce.
Zvyšovala sa frekvencia nácvikov, aby boli

vianočné koncerty či jasličková pobožnosťbez
chyby, aby sme ľuďom priniesli radosť,
pripomenuli staré tradície. Prišlo knám svetlo
z Betlehema.
Čas deviatnika, v ktorom sme hľadali prístrešie

pre svätú rodinu, sme trávili v spoločnosti
blízkych ľudí. Na tretiu adventnú nedeľu sme
počúvali Veni, veni, Emanuel!
A pripravovali sa aj deti, veďaké by to bolo na
Vianoce bez Dobrej noviny! Nie v jednej
domácnosti sa namalých koledníkov tešili a
okrem prispenia na dobrú vec obdarovali deti aj
sladkosťami, ako kedysi. Napokon prišla
polnočná omša, amy sme boli opäť svedkami
narodenia nášho Spasiteľa.
Popri tom sme samozrejme chystali

medovníky, vyberali toho správneho kapra,
oprašovali recepty na najlepší zemiakový šalát,
kontrolovali vianočné oblátky, orechy amed,
umývali okná, vymetali kúty, prášili koberce a
úchytkom si odskakovali do obchodov, aby sme
našli niečo, čím potešíme svojich blízkych v ten
najštedrejší zo všetkých večerov.
Už druhýkrát je všetko inak.

Adventné vence síce máme posvätené, ale tak
akosi potajomky, lebo dvere kostola nám
lockdown zatvoril.
Rorátne omše boli naplánované, lenže

lockdown…
Spovedanie spadlo do kategórie individuálnej

pastoračnej činnosti…
Vianočnýkoncert uvidíme aj tento rok, opäť

zo záznamu a z inej farnosti, ktorámala kedysi
šťastie, že pri tom bola televízia.
A Veni, veni Emanuel nájdeme na youtube
v rôznych verziách.
Betlehemské svetlo sa rozširuje za prísnych

opatrení. Áno, je to vzácnosť, pre mnohých však
takmer nedosiahnuteľná.

Deviatnik samôžememodliť, ale iba
v jednej rodine, návštevynie sú v tomto období
vhodné, lebo korona…
Namiesto koledníkov budú asi pripravené iba

pokladničky s logom. Kto by riskoval…

Zatiaľto vyzerá tak, že aspoň polnočná omša
bude. Síce iba premaximálne 30 veriacich, čiže vo
veľmi komornej atmosfére, ale aspoň niečo.

Tomáš Halík, českýkňaz a filozofnazval toto
obdobie časom prázdnych kostolov. Stoja a sú
zavreté, nedostupné pre tých, čo by radi vstúpili,
ale aj pre tých, čo by to mali urobiťpráve v tomto
čase. Kňazi slúžia omše do prázdna.
Povzbudzujúce slová nemajú komu odovzdať. Sú
vlastne degradovaní na údržbárov sakrálnych
priestorov. Skontrolovať svetlo, kúrenie,
ozvučenie, odslúžiťomšu... pre nikoho, pre
šiestich, pre 30 veriacich, podľamomentálnej
situácie. Koľko to stojí úsilia, koľko námahy, koľko
smútku je v tých tichých obradoch…

Mali by sme sa v tejto chvíli zastaviť
a povedať si pravdu – akýpodiel na tomto stave
mámemy sami? Dodržiavame nastavené
opatrenia naozaj alebo len naoko? Začína to
nosením rúška či respirátora... Využili sme
možnosťvakcinácie, ktorá znižuje
nebezpečenstvo ochorenia a ťažkého priebehu
liečby a pomáha nám vyhnúť sa fatálnym
následkom? Alebo ignorujeme odborníkov, lebo
všetko vieme lepšie, ignorujeme pravidlá a
demonštrujeme, lebo nie sme „ovce“?
Radšej šírime lži a polopravdy, drukujeme

politikom, ktorí nás stokrát oklamali, liečime sa
pochybným zariekavaním a užívaním
veterinárnych liečiv a hráme sa na hrdinov,
zneužívajúc pritom symboly tých, ktorí hrdinami
naozaj boli?
A rozčuľujeme sa aj nad zatvorenými

kostolmi… Naozaj právom? Podieľame sa na
šírení zla a potom sa pred ním chceme ukryť
v chráme? Áno, v biblických príbehoch je dosť
príkladov obrátenia, temných príbehov so
šťastným koncom. Keby sme ich naozaj poznali,
nemuseli by sme sa dnes učiťna vlastných
chybách. Jedna zmožností, ako využiť tento čas,
je naozaj sa začítaťdo Biblie. Doslova ju oprášiť,
stiahnuťz piedestála, na ktorý ju pyšne posadili
všetkým na očiach, aby o majiteľovi vydala
svedecto, že je zbožný.

Želám si, aby sme najbližší Advent a Vianoce
prežívali v pokoji, tichu a radosti, v spoločenstve
spokojných ľudí, a áno, aj v chráme. Aby sme sa
nemuseli prehrabovaťv starých fotografiách a
spomínaťna to, ako bolo kedysi...

Jiří Zaťovič
foto z archívu redakcie
z rokov2010 – 2019
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Žena vyšla zdomu a uvidela troch starcov
s dlhými bielymi bradami, ktorísedeli vpredu na
dvore. Nepoznala ich.
Povedala: „Nemyslím, že vás poznám, alemusíte
byťhladní. Prosím, poďteďalej a najedzte sa.“
„Je tu pán domu?“spýtali sa.
„Nie.“
„Potom nemôžeme vstúpiť.“
Večer, keďsa manžel vrátil, žena mu povedala,
čo sa stalo.
„Bež a povedz im, že som doma a pozvi ich.“
Žena vyšla von a pozvala mužov dovnútra.
„Mynemôžeme spoločne vstúpiťdo domu.“
„Prečo nie?“
Jeden zo starcov začal vysvetlovať. Ukázal na
jedného znich a povedal: „Jeho meno je Zdravie.“
Ukázal na druhého: „Tento sa vola Úspech a moje
meno je Láska.“
Potom dodal: „Terazbež a prediskutuj so svojím
mužom, ktorého znás chcete doma.“
Žena sa vrátila a povedala, čo počula. Jejmanžel
mal veľkú radosť.

„Akémilé!Vzhľadom na túto situáciu pozveme
Zdravie. Nech príde a naplnínášdom zdravím.“
Mali totiždoma chorú svokru.
Jeho žena nesúhlasila: „Drahý, prečo nepozveme
Úspech?“
Svokra, ktorá počula ich rozhovor, vošla do izby so
svojím návrhom: „Nebolo by lepšie pozvaťLásku?
Nášdom by bol naplnený láskou!“
„Dáme na radu našej svokry,“povedalmanžel
svojej žene. „Choďvon a pozvi Lásku, bude to náš
najlepšíhosť.“
Žena vyšla von a spýtala sa mužov: „Ktorý z vás je
Láska?Poďte, prosím, a buďte naším hosťom.“
Mužmenom Láska vstal a šiel k domu. Ostatní
dvaja vstali tiež a nasledovaliho. Prekvapená žena
sa spýtala Zdravia a Úspechu: „Pozvala som iba
Lásku, prečo idete tiež?“
Starci odpovedali spoločne: „Keby ste pozvali
Zdravie, alebo Úspech, ostatnídvaja by zostali
vonku, ale vy ste pozvali Lásku a kamkoľvek on
ide, my ideme s ním. Kdekoľvek je Láska, tam je
i Zdravie a Úspech!“

TRAJA STARCI

POŽEHNANIE DOMOVVČASE SVIATKUZJAVENIA PÁNA
Tradícia požehnania domovmá veľkýduchovný
význam. Toto požehnaniemôževyslúžiťaj laik
- v rodine otec, alebomama.
„Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva život
a ktorej prameňom jeOtec. Jeho požehnanie je
zároveň slovo i dar(po latinskybene-dictio, po grécky
eu-logia, doslovne „dobro-rečenie“). Ak sa tento výraz
aplikuje na človeka, znamená adoráciu a odovzdanie
sa svojmu Stvoriteľovi vo vzdávanívďaky.“
(Katechizmus katolíckej Cirkvi – č.1078)

ÚVOD (vhodné je, abymodlitbe požehnania predsedal
otec alebo mama rodiny; na úvod je vhodnézaspievať
koledu)
Vmene, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo vňom bývame.
I s duchom tvojím.

EVANJELIUM (číta otec)
Počúvajme slová sv. Evanjelia podľaMatúša(2, 1-12):
Keďsa za čias kráľaHerodesa v judejskom Betleheme
narodil Ježiš, prišli do Jeruzalemamudrci od východu.
A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až
sa zastavila nadmiestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali
hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a
uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a
klaňali samu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu
dary: zlato, kadidlo amyrhu.

PROSBY (uvedie otec, prosbymôžu čítaťjednotliví
členovia rodiny, v závere sa môžu pridaťi vlastnéprosby)
S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho
Spasiteľa a prednesmemu svoje prosby:

l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme
samymohli staťBožími deťmi, daj, aby sme boli dobré

deti nášho dobrého Boha
Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal
vmúdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby

otcovia amatky boli prvými učiteľmi a svedkami viery
pre svoje deti.

Prosíme ťa, vyslyš nás.
3. Pane Ježišu, Kráľpokoja, ty si nám priniesol svoj
pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa
zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za

všetko vďační.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim
a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň
nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich

a núdznych.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa
k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej

rodinymedzi svojich spravodlivých vnebi.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

OTČE NÁŠ A ZNAK POKOJA (uvedie otec; po modlitbe
sa všetci pozdravia znakom pokoja)
A teraz sa spolumodlime, ako nás naučil náš pán
Ježiš Kristus:
Otče náš, ktorý si na nebesiach...
Dajme si znakpokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

MODLITBA POŽEHNANIA (prednesie otec)
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje
deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna;
posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme vnašej
rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom
pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo
v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali
duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo
modlitby. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

POKROPENIE VODOU (Otec pokropípožehnanou vodou
prítomných i celý dom, pričom povie nasledovné; na
hornéveraje dvier sa nalepínálepka 20-C-M-B-22, čo
znamená: Christusmansionem benedict– Kristus nech
požehná nášpríbytok; môže sa spievaťvhodná koleda)

Táto požehnaná voda nech námpripomenie náš
krst i JežišaKrista, nášho Spasiteľa, ktorýnás
vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

ZÁVEREČNÉMODLITBY A POŽEHNANIE
Prosme teraz spoločne PannuMáriu o pomoc
a ochranu:
Zdravas Mária .... ; Pod tvoju ochranu sa utiekame ...

Dnes prišla spása do nášho domu.
Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom
anech napĺňa všetkých nás.

Vmene, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.



ROZPIS SVÄTÝCHOMŠÍ NAVIANOCE 2021 A JANUÁR2022
20. 12., PO sv. Zefirín, pápež 17:00 NacinaVes
21. 12., UT sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľCirkvi; sv. Micheáš, prorok 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
22. 12., ST sv. Adela, opátka 17:00 Lesné
23. 12., ŠT sv. Ján Kentský, kňaz a učiteľCirkvi; sv. Micheáš, prorok 9:00 Petrovce n/L
24. 12., PI Adam a Eva, Štedrý deň 21:00 Lesné

22:30 NacinaVes
24:00 Petrovce n/L

25. 12., SO Narodenie Pána, prvý sviatokvianočný– PRIKÁZANÝSVIATOK 8:00 Vybuchanec
9:15 Lesné
10:30 NacinaVes
11:45 Petrovce n/L

26. 12., NE Nedeľa sv. rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa; sv. Štefan, prvýmučeník 8:00 Lesné
Druhý sviatok vianočný 9:15 NacinaVes

10:30 Petrovce n/L
27. 12., PO sv. Ján, apoštol a evanjelista; Oktáva narodenia Pána 17:00 NacinaVes
28. 12., UT sv. neviniatka, mučeníci; Oktáva narodenia Pána 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
29. 12., ST sv. Tomáš Becket, biskup amučeník; Oktáva narodenia Pána 17:00 Lesné
30. 12., ŠT sv. Dávid; Oktáva narodenia Pána 17:00 NacinaVes
31. 12., PI sv. Silvester I., pápež; sv. Melánia; Oktáva narodenia Pána 14:00 Lesné

15:30 NacinaVes
17:00 Petrovce n/L

1. 1., SO SlávnosťPannyMárie Bohorodičky, NovýRok– PRIKÁZANÝ SVIATOK 8:00 Lesné
9:15 Petrovce n/L
10:30 NacinaVes

2. 1., NE 2. nedeľa po narodeníPána 8:00 Petrovce n/L
9:15 NacinaVes
10:30 Lesné
11:45 Vybuchanec

3. 1., PO sv. Genovéva, panna; sv. Daniel, diakon amučeník, Najsvätejšie meno Ježiš 17:00 NacinaVes
4. 1., UT bl. Angela z Foligna, rehoľníčka; sv. Alžbeta Settonová 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
5. 1., ST sv. Telesfor, pápež 17:00 Lesné
6. 1., ŠT Zjavenie Pána – Traja králi (G+M+B) – PRIKÁZANÝ SVIATOK 8:00 Petrovce n/L

9:15 NacinaVes
10:30 Vybuchanec
11:45 Lesné

7. 1., PI sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz; sv. Lucián, kňaz amučeník 17:00 NacinaVes
8. 1., SO sv. Severín, kňaz a rehoľník; sv. Teofil 17:00 NacinaVes

18:00 Petrovce n/L
9. 1., NE Nedeľa krstu Krista Pána 8:00 Lesné

9:15 NacinaVes
10:30 Petrovce n/L

10. 1., PO sv. Agatón, pápež; sv. Pavol, pustovník 17:00 NacinaVes
11. 1., UT sv. Hygin, pápež 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
12. 1., ST sv. Aelréd, opát; sv. Ernest, mučeník 17:00 Lesné
13. 1., ŠT sv. Hilár, biskup a učteľCirkvi; bl. VeronikaNegroniaová, panna 17:00 Petrovce n/L
14. 1., PI sv. Félix z Noly, kňaz; sv. Makrina 17:00 NacinaVes
15. 1., SO sv. Arnold Janssen, kňaz 17:00 Vybuchanec

18:00 Petrovce n/L
16. 1., NE 2. nedeľa vCezročnom období 8:00 Suché

9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

17. 1., PO sv. Anton, opát 17:00 NacinaVes
18. 1., UT sv. Priska, panna amučenica; sv. Margita Uhorská, panna 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
19. 1., ST sv. Márius, Marta, Audifax aAbakus, mučeníci 17:00 Lesné
20. 1., ŠT sv. Fabián, pápež amučeník; sv. Šebestián, mučeník 17:00 Petrovce n/L
21. 1., PI sv. Agnesa Rímska, pannamučenica 17:00 NacinaVes
22. 1., SO sv. Vincent, diakon amučeník; bl. LauraVicuňa, panna 17:00 NacinaVes

18:00 Petrovce n/L
23. 1., NE 3. nedeľa vCezročnom období 8:00 Lesné

9:15 NacinaVes
10:30 Petrovce n/L

24. 1., PO sv. František Saleský, biskup a učiteľCirkvi; sv. Xénia Rímska 17:00 NacinaVes
25. 1., UT Obrátenie sv. Pavla, apoštola 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
26. 1., ST sv. Timotej a Títus, biskupi 17:00 Lesné
27. 1., ŠT sv. AngelaMerciová, panna 17:00 Petrovce n/L
28. 1., PI sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľCirivi 17:00 NacinaVes
29. 1., SO sv. Valér, biskup 17:00 NacinaVes

18:00 Lesné
30. 1., NE 4. nedeľa vCezročnom období 8:00 Petrovce n/L

9:15 NacinaVes
10:30 Vybuchanec

31. 1., PO sv. Ján Bosco, kňaz 17:00 NacinaVes




