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Liturgický program v týždni od 15.12.2014 do 21.12.2014
3. adventná nedeľa „B“
PONDELOK
PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

UTOROK
PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

STREDA
PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

K. HUTA

ŠT
18.12.
PI
19.12.

PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

PIATOK
PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

+ Z ROD. STRAUSOVEJ

SPOVEĎ KĽUŠOV (18.30-19.15) A KOBYLY

TARNOV
SPOVEĎ ZLATÉ

ROKYTOV
ŠTVRTOK

17.00

6.30

(19.30-20.15)

+ ROD. KUĽKOVÁ, BEŇOVÁ
(Č.77)

(17.00-17.45) A GABOLTOV (18.00-19.00)
6.30

+ ANDREJ, MÁRIA

SPOVEĎ PRED VIANOCAMI / 6.KŇAZOV
16.00-16.30
16.45-18.00
18.00-18.30
18.45-19.30
K. Huta
Tarnov
Rokytov
Mokroluh

SPOVEĎ V BAZILIKE SV. EGÍDIA: 14.30-16.00
MOKROLUH

18.00

+ JÁN (Č. 159)

NE
21.12.

SO
20.12.

SPOVEĎ V BAZILIKE SV. EGÍDIA: 10.00-11.30
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA,
VIGÍLIA

SPOVEĎ NA VINBARGU: 14.00-16.00
TARNOV

18.00

ZBP JAROSLAVA GAĽANOVÁ
(60.ROKOV ŽIVOTA)

MOKROLUH

8.00

+ MIROSLAV (Č. 184)

ROKYTOV

9.30

ZA FARNOSŤ

K. HUTA

11.00

+ ANNA, VASIĽ, HELENA,
STANISLAV

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

SPOVEĎ V BAZILIKE SV. EGÍDIA: 14.00-16.30

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou
registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske
združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je
pravidelná
mimoškolská
práca
s
deťmi
malých
spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka
zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším
organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.

Cieľ eRka
Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské
osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje
cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v
spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené
spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Motto
Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.
..............................................................................................................................................

DOBRÁ NOVINAJE VIANOČNÁ KOLEDNÍCKA AKCIA eRka – HNUTIA KRESŤANSKÝCH
SPOLOČENSTIEV DETÍ SPOJENÁ SO ZBIERKOU PRE ROZVOJOVÉ PROJEKTY V AFRICKÝCH
KRAJINÁCH.
Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí
sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista
do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje.
Každoročne rastúci počet koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená s rozmerom
solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa stala príťažlivou aj pre dnešné deti a mladých.
Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho
členskej základne, ale aj hranice Slovenska a európskeho kontinentu.
Dobrá novina je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas
vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v
rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými
Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu.

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,

Dobrá novina aj s koledníckym programom

najprv pánu hospodáru, potom aj dietkam,

bude tieto Vianoce aj v našej farnosti. Preto

zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme,
čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme.
.

ďakujem deťom a ich rodičom ako aj
animátorom za podporu tejto aktivity.

POSTAVY

Izaiáš

Ján Krstiteľ

Panna Mária
Jozef

ADVENTU
Tento prorok vyjadruje nádej Izraela, vyjavuje
očakávanie človeka a ohlasuje skoré splnenie v osobe
Spasiteľa. Nemáme dôvod pochybovať o Bohu. On
splní svoje sľuby, nebude meškať. On, ktorý stvoril
nebo a zem, má dosť moci, aby vykúpil Izraela
prostredníctvom nového exodu (Iz 48,13). Spása bude
teda novým stvorením. (Iz 45,7-8)
Posledný z prorokov, zhrňuje vo svojich slovách celé
predchádzajúce dejiny. Hovorí o sebe, že bol poslaný,
aby pripravil cestu Pánovi a dal spoznať ľuďom, že
spása je v odpustení hriechov. Ukázal na Krista. Túži
vytvoriť miesto pre Krista, ktorý má rásť, zatiaľ čo on
sám sa musí umenšiť. Ján je silným hlasom, ktorý chce
prebudiť naše ospalé svedomie.
Ona na sebe uskutočňuje to, čo predpovedali proroci.
Tým, že súhlasila s Božím plánom a odpovedala „áno“
na anjelovo zvestovanie, dovolila, aby Boží Syn vstúpil
do sveta.
Snúbenec Márie, muž spravodlivý. ...

..............................................................................
Čas na spoveď
Pred Vianocami pozýva nás Ten, ktorý sa má narodiť, k spovedi. Miesto
výhovoriek a ospravedlňovania vlastných chýb majme odvahu povedať:
„Áno, som hriešny a toto sú moje hriechy!“
Modlitba pred spoveďou
Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, aby som ich
úprimne oľutoval a aby som sa naozaj polepšil. Amen.

Ježišu, mrzí ma, že som znovu zlyhal.
Niekedy bolo pokušenie priveľké a ja prislabý, inokedy som ti príliš málo
dôveroval. Ďakujem ti, že mi chceš znovu odpustiť.
Sľubujem ti, že posilnený svätou spoveďou budem znovu bojovať o nový
život. O život, ktorý sa páči tebe.
Prosím ťa, posilni ma do všetkých bojov, ktoré ešte len prídu, a daj mi
vedomie, že bojuješ po mojom boku.
Som šťastný, že sa na mňa spoliehaš a že máš so mnou ešte veľké plány.
Nedopusť, Bože, aby som sa nechal odradiť sklamaniami, ktoré ti ešte
pripravím. Amen.
(Rudolf Gehrig)

3. adventná nedeľa v roku B: Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať
svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel
iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia
z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“,
on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda, „pýtali sa
ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu
teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš
o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu
Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.
A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján
im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On
prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za
Jordánom, kde Ján krstil. (ev. podľa Jána)

Ak si spomínate minule sme uvažovali nad tým, aké to je, keď mamka odíde na nákup
a čakáme, až sa vráti. Či urobím medzi tým niečo, čo ju poteší. Keď urobím niečo pekné,
vtedy sa nemôžem dočkať, kým príde, aby to videla. Možno vyzerám z okna, kedy už
konečne príde... A pretože je dnešná nedeľa radostná, i naše rozprávanie bude
radostné. Predstavte si, že už ju vidíte, ako sa v blíži. Podľa čoho ju poznáte? Podľa účesu,
chôdze, podľa toho, čo má na sebe... Jednoducho preto, že to je moja mamka, mám ju
rád a nemôžem si ju s nikým spliesť. Mám rád Ježiša? Podľa čoho spoznám, že som v jeho
blízkosti? A podľa čoho zistím, že je na ceste ku mne? Spoznám to jednoducho: keď vidím,
čo všetko nám dáva, ako sa o nás stará. (Skúsme porozmýšľať, čo nás potešilo
v poslednej dobe a čo je potvrdením Božej blízkosti.)
4. adventná nedeľa v roku B: Počneš a porodíš syna
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,
k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno
panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto
pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš
a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom
Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať
nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala
anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal:
„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa
bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je
v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária
povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej
odišiel. (ev. podľa Lukáša)

Vianoce budú za necelý týždeň. Posledný príbeh končil tým, že mamka, ktorá odišla na
nákup sa už vracia domov a je celkom blízko. Je tu otázka, čo teraz urobím? Buď sa
schovám ako nejaká myš...  , alebo budem čakať za dverami a nechám ju, kým nájde
správny kľúč a otvorí si sama. Alebo urobím niečo CELKOM INÉ: budem mať takú radosť,
že už sa vrátila, že jej otvorím dvere skôr, ako k nim dôjde celkom blízko a budem ju čakať
vo dverách... 

Tak máme čakať aj Ježiša...tak to urobila aj Panna Mária.

