ÚVODNÍK

„Misia musí byť záležitosťou srdca.“
(Sv. Jozef Freinademetz SVD)
Drahí priatelia!
Z celého srdca vás pozdravujem a vyprosujem
hlbokú túžbu po stretnutí sa s Kristom počas milostivého času ľudových misií, na ktoré sa ja
a moji spolubratia naozaj veľmi tešíme.
Jeden príbeh hovorí o mladom dievčati, ktoré
pochádzalo z dobrej kresťanskej rodiny. Keď začala študovať na univerzite, jej
život sa podstatne zmenil. Na
škole mali učiteľa, ktorý ju veľmi očaril. Hltala každé jeho
slovo. Učiteľ bol neveriaci.
Často rozprával o veriacich ako
o tých, ktorí žijú vo tme, ktorí sa
nechali oklamať, ktorí veria len
preto, lebo ich život je plný bolesti a utrpenia. A tak hľadajú
nejaké zrnko nádeje vo viere.
Mladé dievča mu uverilo. Uznala, že asi má pravdu, veď je
vzdelaný. A tak sa aj ona pomaly odkláňala od Boha, až celkom prestala mať záujem
o Božie veci. Jej mamu to veľmi
trápilo, ale nemohla robiť nič.
Roky plynuli a po nejakom čase viezla svoju mamku do kostola, samozrejme, ona odišla preč, že sa
potom po ňu vráti. Keď mamka dlho nevychádzala, vošla do kostola. Zrazu zbadala pred oltárom
kľačať muža. Bol to jej obľúbený profesor. Prišla
k nemu a začala mu veľmi nadávať. Ako to, že on
ju priviedol k poznaniu, že Boh neexistuje, a teraz
sa tu modlí? Ako je to možné? Klamár. Profesor
jej v pokore odpovedal. Áno, to som si myslel ja.
Ja som bol v tme. Ja som zabudol na Boha, ale
Boh nezabudol na mňa.
Boh nezabúda na nás. Aj keď my zabúdame
mnohokrát na Neho, On nás neprestáva hľadať.
Pripravujeme sa na slávenie ľudových misií vo
vašej farnosti. Je to čas návratu k hodnotám evanjelia, k tomu čím sme sa stali pri našom krste,
birmovke, či pri prijímaní sviatosti manželstva, ale
aj kňazstva. Na niektoré dôležité veci sa časom
zabúda a treba ich takpovediac „oprášiť“ a nanovo
prijať svoje životné povolanie kresťana – otca,
matky, manžela, manželky... Misie sú časom na
nový pohľad na Boha, na seba i druhých, s ktorými nás život spája. Je to priestor na hľadanie riešení. Je to priestor na opätovné nájdenie Boha
a prehĺbenie vzťahu s Ním.

V Indii kresťania nedávno organizovali kongres o viere. Pred vchodom do budovy bol nápis:
„Boh ťa hľadá.“ Ľudia z iných náboženstiev sa
pýtali kresťanov: Aký je ten váš Boh? Veď človek
má hľadať Boha a nie Boh človeka?“
Toto je náš Boh. Otec, ktorý nás hľadá. Počas
týchto dní chceme intenzívne prežívať prítomnosť
Boha, ktorý sa zastaví vo vašej
farnosti, aby vás znova uistil
o tom, že Mu na každom jednom z vás záleží. Boh túži po
tom, aby sme spoznali viacej
Jeho, ale aj seba. Spoznať svoje
srdce. Zistiť, na čom nám naozaj záleží. Možno je treba začať
odznova. Boh má veľké srdce.
Aj keď sa často cítime slabí, Boh nás prijíma za svojich a
nezaobchádza s nami podľa našich previnení. To je dôvodom
našej vďačnosti voči Bohu, ktorý sa nám daruje a prejavuje
svoju lásku aj prostredníctvom
ľudových misií. Cez ne sa skutočne môžeme obnoviť a byť
bližšie k Bohu a ľuďom, čo nám prinesie úprimnú
radosť a pokoj v duši. Si uponáhľaný? Zastav sa.
Boh ti dá silu ísť ďalej. Nezabudni, že Boh organizuje tieto misie kvôli tebe.
V láske Ducha Svätého vás pozdravujú
a žehnajú
P. Ján Kušnír SVD a misionári verbisti
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Zo života vrútockej farnosti
šli k Veličkovým partizánom. Toľko k dostup-ným
údajom. Naskytá sa otázka: Kto boli tí ostat-ní cca
650-ti bojovníci? To nechám na historikov, ktorí
raz správne prehodnotia aj tento úsek našich dejín.
Už v roku 1945 hneď po skončení vojny z pôvodného brezového hája boli povytínané viaceré
brezy. Použili sa na jednoduché kolové oplotenie
areálu. Jedna bola statná, rovná, jej kmeň bol vysoký vyše osem metrov. Z nej bol vyhotovený kríž
a bol osadený uprostred hrobov, ako nám to dokumentuje aj pôvodná fotografia. Areál cintorína
v roku 1947 – 1948 upravoval do dôstojnejšieho
rúcha Ing. arch. Jaroslav Křelina a Ing. arch. Bořkovec z VÚT Praha. Kríž bol osadený vedľa kovových zástavových žrdí. Bol osadený na vymurovanom podstavci, ktorého základy sú zrejmé aj
dnes. Ďalšie úpravy prebehli v rokoch 1951 –
1953. Vtedy v rámci komunistickej ideológie bol
kríž odstránený a podstavec obložený travertínovými blokmi, rovnako ako oplotenie a ohrady. Súčasťou modernizácie bolo v roku 1953 vyhotovené dielo Fraňa Štefunku – socha partizána
a v roku 1954 čelný reliéf od akademických sochárov Rudolfa Horáka a Ladislava Snopeka. Kamenári, ktorí pri prestavbe cintorína pracovali na
murovanom oplotení, na tichý protest proti novému režimu na oboch stranách oplotenia vytvarovali z kameňov kríže. Ten na pravej strane sa
zachoval doteraz.
Zhromaždení svorne potvrdili, že kríž im tam
roky chýbal. O jeho potrebe svedčili aj sviečky
a kahance zapálené už pred slávnosťou. O jeho
stavbu sa postarala ťažko skúšaná odborová organizácia NKOS –Železnice vo Vrútkach, ktorá ďakuje nielen za finančnú a materiálnu pomoc
betonárke pána Barana, Združeniu Kresťanských
podnikateľov a manažérov Slovenska, dnes už
zomrelej pani Hromkovej a ďalším bohuznámym
darcom. Nech Pán odmení každú pomoc a pani
Hromkovú nech príjme k sebe do večnosti. Pán
Boh odplať a požehnaj všetkých, čo prijali naše
pozvanie. (E. Birvoň, predseda NKOS-Ž)

Oktáva modlitieb za duše v očistci
V oktáve modlitieb za duše našich zosnulých
sme sa každý večer po večernej svätej omši schádzali na spoločnú modlitbu pri kríži pred kostolom. Nakoľko v okolí kostola bol v minulosti
cintorín, toto pietne miesto nás viedlo k získavaniu
plnomocných odpustkov za duše zosnulých.
V tomto roku bol počet veriacich na týchto modlitbách naozaj povzbudivý.
Požehnanie kríža na Pamätnom vojenskom
cintoríne
Dňa 1. novembra 2015 sa konalo niekoľko
slávnostných zhromaždení na pietnych miestach
spojených so spomienkou na našich nebožtíkov.
Jedno z nich bolo neobvyklé, priam historické. Na
Pamätnom vojenskom cintoríne v Priekope, tiež
nazývanom Partizánsky, sa zhromaždila takmer
stovka občanov rôzneho veku a náboženského vyznania na slávnostnom ekumenickom požehnaní
kríža. Tento kríž bol obnovený po viac ako 60-tich
rokoch od jeho likvidácie komunistickým režimom. Požehnanie tohto nového, po mnohých
problémoch postaveného kríža, vykonali svorne
pán dekan Jozef Petráš, rímskokatolícky farár vo
Vrútkach, a evanjelická pani farárka zo Záturčia.
Slávnosť požehnania sa začala národnou hymnou,
pokračovala exkurzom do histórie cintorína, ďalej
pokračovala piesňou Kríž je znakom spásy a históriou kríža. Tieto historické exkurzy predniesli
MUDr. Marián Faktor a Ing. Marián Javorka. Po
týchto úvodoch pán dekan Jozef Petráš požehnal
kríž a pani ev. farárka prečítala Božie slovo. Nakoniec tejto liturgie sme zaspievali pieseň Bože
čos ráčil.
Samotný cintorín bol založený na mieste útrpných bojov pri prechode frontu v apríli 1945
v Brezovom hájiku na Veľkej stráni v Priekope. Sú
tu pochovaní nielen vojaci padlí v roku 1945, ale
aj vojaci a partizáni padlí v roku 1944 na rôznych
miestach na Turci. V roku 1974 bolo prenesených
a pochovaných 109 padlých zo Záturčia. Dokonca
ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia bol
prenesený neznámy bojovník. Dokopy bolo na
tomto mieste pochovaných viac ako 700 padlých.
K dispozícii sú tieto čísla 717, 719, a dokonca aj
747. Údajne je tu 17 sovietskych partizánov najmä
skupiny Velička, 70 vojakov Svobodového armádneho zboru a 4 francúzski partizáni, ktorí neboli
prijatí do slovenskej povstaleckej armády, ktorá
mala zakázané brať cudzích legionárov, a tak pre-

Premietanie dokumentárneho filmu STOPY V SNEHU
Dňa 16. novembra sa v Katolíckom kultúrnom dome udiala nevšedná udalosť – bol premietnutý dokumentárny film: Stopy v snehu. Dej filmu
bol zameraný na dodávanie prevažne náboženskej
literatúry na Slovensko a tajné prežívanie slobôd
v dobe neslobody. Dobrovoľníci riskujúci svoju
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slobodu prenášali cez Roháče, Rysy, či iné horské
masívy knihy v súhrnnej váhe niekoľkých ton.
Boli to milióny výtlačkov, ktoré sa dostávali k našim ľuďom zadarmo za veľké obete. Knihy: Posolstvo, Za svetlom či Dosiahli svoj cieľ a ďal-šie
stovky titulov dopravované vo viactisícových nákladoch boli najčastejšie vydávané SCMÚ v Ríme, iné v Kanade, Amerike, ako aj v rôznych európskych štátoch. Z Juhoslávie pašovaná Biblia
pre deti aj dnes tvorí časť mnohých náboženských
knižníc nielen v domácnostiach a farách. Na prenose a distribúcii zakázanej literatúry, eštebákmi
nazývanej závadová, sa podieľali aj naši farníci,
ktorí sa premietania uvedeného filmu z rôznych
dôvodov nemohli zúčastniť. Škoda, že nemám ich
zvolenie uverejniť ich mená. Cez horské hranice sa
neprenášala iba literatúra, ale aj obrazy, obrázky a
fotografie. Jeden z pašovaných obrazov visí aj vo
svätyni nášho chrámu. Je to obraz Božieho milosrdenstva maľovaný v Poľsku tým istým maliarom,
čo maľoval prvý obraz podľa pokynov sr. Faustíny
Kowalskej. V dobe neslobody za účinkovania pána
farára J. Ďuricu sme pred inštaláciou obrazu prekryli poľský nápis štítkom, aby sme zatajili jeho
pôvod pred možnou konfiškáciou ŠTB-ákmi. Literatúra sa dovážala aj upravenými autami nemeckých, rakúskych a iných občanov, niekedy aj za
spolupráce s colníkmi našej krvnej skupiny. V zahraničí veľkú pomoc nám poskytli nielen katolícke
inštitúcie a osoby, ale značnú pomoc dali aj protestantské organizácie a osoby, najmä pri zabezpečovaní tlačiarní a tlačiarenského materiálu pre ďalšie
rozmnožovanie náboženskej a spoločenskej literatúry. Viac o deji filmu vám poskytnú Katolícke
noviny č. 45 na strane 18. Diváci boli nadšení
premietnutým filmom a po nadpise Koniec nenastalo hrkotanie stoličiek zapríčinené hromadným
odchodom, ale si vypočuli prednesený komentár,
čo potešilo usporiadateľov. Ešte raz vďaka všetkým zúčastneným a Pán Boh zaplať. Ak ste neboli,
máte čo ľutovať. (Ernest Birvoň)

o tom, ako my sami môžeme meniť atmosféru
okolo nás, len stačí svoj život zveriť do rúk Boha.
Počas programu bolo cítiť, ako medzi nás vstúpil
a naplnil nás pozitívnou energiou. Myslím, že všetci odišli s pocitmi, že chcú ďalej šíriť túto pozitívnu energiu – meniť atmosféru.
Vrútockí farníci si pripomenuli 17. november na hranici pri Devíne
Dňa 17. novembra sa niektorí vrútockí farníci
zúčastnili kladenia vencov pri Pamätníku obetí na
hranici pri Devíne. Pietneho aktu sa zúčastnil po
prvýkrát aj prezident republiky spolu so svojou
strážou a suitou, zástupcovia nielen okolitých krajín, ale aj japonského cisárstva, podpredseda parlamentu Ján Figeľ, poslanci a primátori, vdp.
Anton Srholec, ktorý sa podstatným spôsobom
postaral o vyhotovenie pamätníka, na ktorom je
jedna diera za každého zastreleného. Aktu predchádzala sv. omša v Dóme sv. Martina, ktorú celebroval J. E. Otec arcibiskup Zvolenský.
Divadelné predstavenie
V nedeľu 22. novembra sa v sále Katolíckeho
kultúrneho domu uskutočnilo divadelné predstavenie pre malých aj veľkých divákov. Ochotnícky
súbor D-efekt z Dubového nám priniesol na divadelné dosky rozprávkovú veselohru „Múdry Maťko a blázni“ z pera Pavla Dobšinského. Na predstavení sa skvele zabavili deti i dospelí, ktorí beznádejne naplnili sálu v Katolíckom kultúrnom dome. Sledovali sme spoločne životnú cestu autora
Pavla Dobšinského a zároveň aj hlavného hrdinu
Maťka, ktorý si mal vziať za ženu susedovie
Dorku, ktorá nie až tak veľmi disponovala zdravým rozumom. Maťko sa teda rozhodol, že Dorku
pojme za ženu až vtedy, keď nájde vo svete aspoň
päť podobných bláznov. Nuž a ani do až takého
ďalekého sveta ísť nemusel, aby zistil, že aj v jeho
malebnom Slovensku je priehrštie podobných ľudí
ako tá jeho Dorka. Predstavenie, v ktorom nás
Maťko povodil po jeho cestách, bolo plné krásnych krojov, ľudových tradícií, nárečí a povier,
a všade nás sprevádzali tóny ľudových piesní hraných naživo na husliach a akordeóne. Nuž a tak sa
len Maťko po jeho skusoch vrátil k jeho Dorke
a pojal ju za ženu a žijú hádam až dodnes...
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli na divadielko pozrieť a ďakujeme za krásne stvárnenie
ľudovej rozprávky, ktoré pripravili a nacvičili
k 130-temu výročiu smrti Pavla Emanuela Dobšinského a prišli nás sem do Vrútok potešiť.

Godzone Tour 2015
Dňa 18.novembra sa uskutočnilo, počas týždňa Cirkvi pre mládež, evanjelizačné turné s názvom Godzone v Žiline. Mladí z našej farnosti za
sprievodu pána kaplána sa tam tiež rozhodli ísť.
Už len pri príchode sme videli ten nával ľudí, ktorí
prišli na Godzone, aby si užili skvelú hudbu spojenú s Bohom. Pomedzi jednotlivé skladby boli rozprávané rôzne svedectvá, nad ktorými sa oplati-lo
zamyslieť. Tohtoročná Godzone tour mala podnadpis – Zmena Atmosféry. Celý program bol
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Synoda o rodine
V uplynulých dňoch sa skončila v Ríme – Vatikáne riadna Biskupská synoda o rodine (4. – 25.
október 2015). Hlavnou témou tejto synody bolo:
„Povolanie a poslanie rodiny v cirkvi a v súčasnom svete“.
Zvolaniu synody bezprostredne predchádzalo
stretnutie Riadnej rady synody, ktorému predsedal
Svätý Otec. V dňoch 7. – 8. októbra 2013 pripravili členovia rady Prípravný dokument (dotazník),
ktorý bol následne rozoslaný diecézam so žiadosťou, aby ho ďalej postúpili dekanátom, farnostiam
a ďalším inštitúciám, ktoré sa zúčastnili synody.
Slúži na zistenie skutočnej situácie v danej problematike a konkrétnych dát pre potreby synody.
Spracované odpovede boli zaslané sekretariátu
synody, následne sa nimi zaoberala Rada sekretariátu synody, ktorá vypracovala vypracovanie
ďalšieho predbežného dokumentu, tzv. Instrumentum laboris, ktorý bude slúžiť synodálnym otcom
v rámci bezprostrednej prípravy na synodu.
Postup prác synody, bol rozvrhnutý do dvoch etáp:
1.etapou bolo mimoriadne
generálne zasadnutie synody v roku 2014 s cieľom vyšpecifikovať
tzv. «status questionis», čiže súčasný stav problematiky a otázky,
ktoré sú v tejto súvislosti kladené.
(Tretie mimoriadne generálne zasadnutie Biskupskej synody (5. –
19. október 2014), ktorého téma
znela: „Pastoračné výzvy rodiny
v kontexte evanjelizácie.“)
2.etapa synody, ktorá prebiehala tento rok (4.
– 25. október 2015), mala charakter riadneho generálneho zasadnutia a zamerala sa na hľadanie
operatívnych smerníc pre pastoráciu ľudskej osoby a rodiny.
Práce Biskupskej synody o rodine sa uzavreli
(24.10.2015) hlasovaním o texte Záverečnej relácie a jej následným zverejnením aj s počtami hlasov, o ktorom rozhodol Svätý Otec František. Synoda zároveň vydala vyhlásenie k situácii na
Blízkom východe, v Afrike a na Ukrajine, s výzvou na zastavenie násilia. Celý text, ktorý pozostáva z 94 bodov, si synodálni otcovia vypočuli
v talianskom origináli so simultánnym prekladom
do iných jazykov (zatiaľ nie je v slovenskom jazyku).
Pápež pri záverečnom zasadnutí v pléne 14.
riadneho generálneho zhromaždenia Synody bis-

kupov dňa 24. októbra 2015 predniesol aj tieto
slová:
„V tomto svetle (milosrdenstva) a vďaka tomuto času milosti, ktorý Cirkev prežívala, keď
hovorila a diskutovala o rodine, sa cítime vzájomne obohatení; a mnohí z nás zakúsili pôsobenie
Ducha Svätého, ktorý je pravým protagonistom a
tvorcom synody. Nikomu z nás slovo „rodina“ neznie rovnako ako pred synodou, keďže v ňom už
nachádzame zhrnuté jej povolanie a zmysel celej
tejto synodálnej cesty.“
Akrostichové rozvinutie slova „rodina“ (tal.
„famiglia“) nám pomôže sumarizovať poslanie
Cirkvi do jej úloh:
(F) Formovať nové generácie, aby žili lásku
s vážnosťou, nie ako individualistický nárok založený na pôžitku a na systéme „použi a odhoď“, ale
aby nanovo uverili v autentickú lásku, plodnú a
trvalú, ako jedinú cestu vyjdenia zo seba pre otvorenie sa druhému, pre vymanenie sa zo samoty, pre život podľa Božej vôle, pre plnú
sebarealizáciu, pre pochopenie,
že manželstvo je „priestor,
v ktorom sa ukazuje Božia láska; pre obhajobu posvätnosti života, každého života; pre
obranu
jednoty
a nerozlučiteľnosti manželského zväzku ako znaku Božej milosti a
ľudskej schopnosti vážne milovať“ [Homília pri otvorení synody, 4. októbra 2015] a aby získali na váhe
predmanželské kurzy ako príležitosť hlbšie vniknúť do kresťanského zmyslu sviatosti manželstva;
(A) Ísť v ústrety druhým, pretože cirkev uzavretá do seba je mŕtvou cirkvou; cirkev, ktorá nevychádza z vlastnej ohrady aby hľadala, prijí-mala
a privádzala všetkých ku Kristovi, je cirkvou, ktorá zrádza svoje poslanie a svoje povolanie;
(M) Zjavovať a šíriť Božie milosrdenstvo rodinám v núdzi, opusteným ľuďom, zanedbávaným
starým ľuďom, deťom zraneným separáciou rodičov, chudobným rodinám zápasiacim o preži-tie,
hriešnikom, ktorí klopú na naše dvere a tým, ktorí
sú vzdialení, osobám „inak obdarovaným“ a všetkým, ktorí sa cítia zranení na duši a na tele a párom zraneným bolesťou, chorobou, smrťou či
prenasledovaním;
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(I) Osvecovať svedomia, často obkľúčené
škodlivými a rafinovanými dynamikami, ktoré sa usilujú dokonca zaujať miesto Boha
Stvoriteľa: tieto dynamiky musia byť demaskované a premožené v plnej úcte voči dôstojnosti každej osoby;
(G) Získavať a s pokorou obnovovať dôveru v Cirkev, ktorá vážne poklesla v dôsledku správania sa a hriechov jej vlastných
detí; žiaľ antisvedectvo a škandály, ktorých sa
vo vnútri Cirkvi dopustili niektorí duchovní,
zasiahli jej vierohodnosť a zatienili jas jej
spásonosného posolstva;
(L) Intenzívne pracovať na podpore
a povzbudzovaní zdravých rodín, veriacich
rodín, rodín mnohodetných, ktoré napriek
každodenným námahám naďalej vydávajú
svedectvo vernosti učeniu Cirkvi a Pánovým
prikázaniam;
(I) Vynachádzať novú rodinnú pastoráciu, založenú na evanjeliu a rešpektujúcu
kultúrne odlišnosti; pastoráciu schopnú odovzdávať Dobrú zvesť príťažlivým a radostným jazykom a zbavovať srdcia mla-dých
ľudí strachu prijať trvalé záväzky; pastoráciu,
ktorá venuje zvláštnu pozornosť deťom, ktoré
sú skutočnými obeťami rodinných zranení;
inovatívnu pastoráciu, ktorá uvedie do praxe
adekvátnu prípravu na sviatosť manželstva a
zanechá tie momen-tálne praktiky, ktoré často
dbajú viac na formálny vonkajšok než na výchovu k záväz-ku celoživotného úsilia;
(A) Milovať bezpodmienečne všetky rodiny, a osobitne tie, ktoré prechádzajú ťažkými chvíľami: žiadna rodina sa nesmie cítiť
osamotená či vylúčená z lásky a objatia Cirkvi; ozajstným škandálom je strach milovať a
konkrétne túto lásku prejavovať.
Zakončiť synodu pre Cirkev v skutočnosti znamená vrátiť sa k ozajstnému „spoločnému kráčaniu“, aby sme do každej časti
sveta, do každej diecézy, do každej komunity
a do každej situácie prinášali svetlo evanjelia,
objatie Cirkvi a oporu Božieho milosrdenstva.
Zdroje:
http://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/syno
da-o-rodine

Zo života Cirkvi
Pohreb storočia
Vo veku 91 rokov 24. októbra 2015 o pol druhej
popoludní zomrel v Nitre kardinál Ján Chryzostom
Korec, nitriansky emeritný biskup. Kardinál Korec
patril k najväčším osobnostiam v dejinách Cirkvi na
Slovensku a jeho meno je známe celosvetovo. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. 15. septembra
1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. Po
likvidácii reholí a kláštorov roku 1950 bol 1. októbra
1950 tajne vysvätený v Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne
vysvätený za biskupa. Pracoval ako robotník a tajne
vyvíjal aktívnu apoštolskú činnosť. Roku 1960 bol
zaistený a odsúdený na 12 rokov za vlastizradu pre
náboženskú činnosť medzi študentmi. Po rokoch väzenia v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach sa
roku 1968 zapojil do obnovy náboženského života.
Roku 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý mu odovzdal vlastné biskupské insígnie. Štát mu však nedal súhlas k pastorácii, a tak
ďalších 20 rokov pôsobil tajne, pričom bol považovaný za vedúcu autoritu umlčanej Cirkvi na Slovensku. Pracoval naďalej ako robotník, naposledy ako
opravár výťahov v Petržalke.
Po páde totalitného režimu sa najprv v januári
1990 stal rektorom Kňazského seminára v Bratislave
a 6. februára 1990 ho pápež sv. Ján Pavol II. menoval za nitrianskeho diecézneho biskupa. Ján Pavol II.
ho 29. mája 1991 menoval za kardinála, kreoval ho
v konzistóriu 28. júna. Nitriansku diecézu kardinál
Korec spravoval do roku 2005, ako emeritný biskup
až do svojej smrti býval v Nitre.
Klérus a ľud Nitrianskej diecézy sa rozlúčil so
svojím drahým pastierom vystaveným v Katedrálnej
Bazilike svätého Emeráma dňa 30. októbra 2015
v čase od 13.00 do 18.00 hod. a nasledujúceho dňa
31. októbra v čase od 8.00 do 10.30 hod. Následne
pri svätej omši 31. októbra o 11.00 hod., ktorej sláveniu predsedal Stanisław kardinál Dziwisz, arcibiskup krakovský, za účasti najvyšších štátnych
predstaviteľov, viacerých kardinálov, biskupov, veľkého počtu kňazov a veriacich sa uskutočnili
pohrebné obrady. Telesné pozostatky otca kardinála
boli pochované v dolnej lodi Katedrály – Baziliky
svätého Emeráma.
Zdroj: RV
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Kresťanstvo (7. časť)
Pokračovanie stručnej chronológie cirkevných
dejín po r. 375.
R. 380 – V západnej časti Rímskej ríše latinčina ako liturgický jazyk postupne vytlačila
gréčtinu.
R. 381 – II. ekumenický koncil v Carihrade
(I. Carihradský koncil) definoval učenie o božstve
Ducha Svätého a prijal dodnes používané nicejsko-carihradské vyznanie viery. Koncil po-výšil
trojjedinosť Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha Svätého na dogmu. Tento koncil ukončil päťdesiat rokov trvajúci „ariánsky spor“ o správnom chá-paní
Božej Trojice. Formulovaním vyznania viery ustanovil koncil prvú kresťanskú dogmu, ktorá je
dodnes uznávaná ortodoxnými, katolíckymi i protestantskými cirkvami1. V kresťanskom zmysle
znamená dogma základnú a všeobecne záväznú
pravdu potvrdzujúcu obsah kresťanskej viery. Hoci
sú dogmy formulované ľuďmi, činia si nárok na
Božskú autoritu (Bohom zjavenú pravdu).
R. 391 – Cisár Teodosius I. Veľký (379 –
395) zakázal v Rímskej ríši všetky pohanské kulty
a tým pozdvihol kresťanstvo na úroveň štátneho
náboženstva2.
R. 393-406 – Sv. Hieronym (†420), učiteľ
Cirkvi, v Betleheme preložil z hebrejčiny do latinčiny celý Starý zákon, ktorý je časťou latinskej
Biblie známej pod menom Vulgáta („všeobecne
rozšírená Biblia“). Preklad bol taký dobrý, že sa
v 8. stor. definitívne presadil a r. 1546 bol na Tridentskom koncile prijatý za spoľahlivý úradný latinský preklad.
Pre rozšírenie židovsko-kresťanskej viery boli
určujúce preklady biblických spisov do rôznych jazykov. Pripomeňme si aspoň niektoré preklady
hebrejských textov Biblie. Septuaginta – najstarší
a najdôležitejší preklad Starého zákona do gréčtiny. Vznikol v 3.-2. stor. pred Kr. v Ale-xandrii
(Egypt) a bol určený pre Židov, ktorí žili mimo Palestíny (v diaspóre) a nerozumeli už starozákonným hebrejským spisom. Podľa legendy preklad
pripravilo 72 židovských znalcov (6 z každého
kmeňa Izraela). Odtiaľ pochádza jeho názov Septuaginta („preklad sedemdesiatich“). Aramejské
preklady (tzv. targúmy) – vznikli v 1. stor. pred
Kr. v Babylonii a v Palestíne a boli určené pre Židov, ktorí rozprávali aramejsky a nerozumeli hebrejčine. Koptské preklady – vznikli z gréckej
predlohy v koptčine (reč, ktorou sa rozprávalo
v Egypte na začiatku kresťanskej éry) okolo r. 200
po Kr. pre kresťanov, ktorí nerozumeli po grécky.

R. 397 – Zomrel milánsky biskup sv. Ambróz
(*okolo 339), najstarší zo štyroch západných učiteľov Cirkvi. Pomenovaním “učiteľ Cirkvi” (lat.
doctor ecclesiae) označuje Katolícka cirkev svätcov, ktorí sa osobitným spôsobom pričinili
o správny výklad právd viery a sami žili autentický
život viery. Za tradičných učiteľov Cirkvi (nazývajú sa aj cirkevní otcovia) sú považovaní ôsmi
svätci – štyria západní učitelia Cirkvi: sv. Ambróz
(†397), sv. Hieronym (†420), sv. Augustín
(†430), sv. Gregor Veľký (†604) a štyria východní
učitelia Cirkvi: sv. Atanáz (†373), sv. Bazil Veľký
(†379), sv. Gregor Naziánsky (†okolo 389), sv. Ján
Zlatoústy (†407). K týmto ôsmim tradičným učiteľom Cirkvi patria ešte ďalší v počte 28 (tento zoznam nie je uzavretý), to znamená, že v súčas-nosti
si Katolícka cirkev uctieva 36 učiteľov Cirkvi3.
Okolo r. 400 – Vo Východorímskej ríši bolo
10 až 12 miliónov kresťanov, v Západorímskej ríši
4 až 6 miliónov, čo bolo asi 10 percent celkového
počtu obyvateľov.
R. 411 – Breviarium Syracum zostavené
v Edesse (v Perzii) predstavilo najstarší súpis
mučeníkov (martyrológium).
R. 430 – Pri útoku Vandalov (východogermánsky kmeň) na severoafrické mesto Hippo zomrel tamojší biskup sv. Augustín (*354), najvýznamnejší západný cirkevný otec1, účastník
množstva vieroučných sporov, v ktorých obhajoval
poňatie života cirkevných spoločenstiev i teológiu
milosti a predurčenia. V jeho osobe našla Cirkev
vzdelaného teológa a filozofa, ktorý geniálnym literárnym dielom premyslel a sformuloval stredovekú teológiu.
R. 431 – III. ekumenický koncil v Efeze
(grécke mesto v Malej Ázii na území dnešného juhozápadného Turecka) odsúdil učenie patriarchu
Nestoria z Carihradu (†451), ktorý spochybnil božstvo Ježiša Krista a Panne Márii upieral titul Bohorodičky. Koncil prijal učenie, že Ježiš Kristus je
zároveň Bohom aj človekom, preto Panne Márii
prislúcha titul Bohorodičky. Po skončení koncilu
vznikli v Perzii a východnej Sýrii nestoriánske cirkvi.
V tomto období začal v Írsku pôsobiť sv.
Patrik (385? – 461?), biskup a misionár pochádzajúci z Británie. Do dejín vošiel ako apoštol Írska.
Vďaka jeho misijnému pôsobeniu sa Írsko stalo
nielen časťou katolíckeho kresťanstva v Európe,
ale aj článkom univerzálnej rímskej kultúry.
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R. 440 – S nástupom pápeža sv. Leva I.
Veľkého (†461) dosiahlo pápežstvo plnosť svojej moci spočívajúcu v učiteľskom úrade a moci
kľúčov. S jeho menom je spájané nielen učenie, že
rímsky biskup je ako Petrov nástupca prvým medzi
biskupmi, ale prvý raz taktiež snaha o značný politický vplyv.
Okolo r. 450 – Pápež sv. Lev I. zaviedol pre
rímsku Cirkev trojdňový pôst (streda, piatok, sobota) tri razy do roka – neskoršie kantry.
V Jeruzaleme začali svätiť sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. Na Východe sa sviatok Nanebovzatia
slávil ako Zosnutie (dormitio).
R. 451 – IV. ekumenický koncil v Chalcedóne (mesto v Malej Ázii na území dnešného
Turecka), známy ako Chalcedónsky koncil, odsúdil
monofyzitizmus (názor, že Ježiš Kristus mal iba
jednu, a to celkom božskú, a nie aj ľudskú prirodzenosť) a prijal učenie o dvojitej božsko-ľudskej
prirodzenosti Ježiša Krista. Aj po skončení koncilu
sa však monofyzitizmus zachoval v koptskej, arménskej a jakobitskej cirkvi.
R. 452 – Pápež sv. Lev I. vyjednávaním zachránil Rím pred vojskami hunského kráľa Atilu
(† 453).
R. 484 – Začiatok 35-ročnej schizmy (do r.
519) medzi Východom a Západom. Pápež sv. Félix
III. (483 – 492) uvalil kliatbu na patriarchu Akacia
z Carihradu (†489) za jeho vyhlásenie Henotikon,
v ktorom rozhodnutie Chalcedónskeho koncilu
označil za nezáväzné. Táto akaciánska schizma
predstavovala prvú odluku východnej a západnej
Cirkvi.
R. 496 – Merovejský kráľ Chlodovik I. (481 –
511), kráľ Franskej ríše, prijal v Remeši (mesto
v severovýchodnom Francúzsku) krst z rúk biskupa
Remígia. Tento počin znamenal začiatok kristianizácie Franskej ríše.
R. 533 – V. ekumenický koncil v Carihrade
(II. Carihradský koncil) odsúdil tzv. tri kapitoly nestoriánov. Opätovne išlo o božskú a ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista.
R. 536 – Regula monasteriorum opáta montecassinského kláštora sv. Benedikta z Nursie (†543),
patróna Európy, stanovila pravidlá duchov-ného
života rehoľníkov v presne určenom striedaní práce
a modlitby podľa zásady ora et labora (modli sa
a pracuj). Vytvorením tejto reguly, ktorá bola súčasne cirkevným zákonníkom i du-chovným návodom, sa sv. Benedikt stal zakla-dateľom
západného rehoľníctva.
R. 537 – Za prítomnosti byzantského cisára
Justiniána (†565) bol slávnostne posvätený reno-

vovaný Chrám Božej Múdrosti – Hagia So-fia
v Carihrade (dnešný Istanbul), v tom čase najväčší a najkrajší kresťanský chrám. Kopula
Chrámu Božej Múdrosti bola až do stavby kopuly
nového Chrámu sv. Petra v Ríme (1590) najväčšou
na svete.
R. 565 – V Carihrade sa 8. septembra začal
sláviť sviatok Narodenia Panny Márie, 25. marca
sviatok Zvestovania Pána a 15. augusta sviatok
Nanebovzatia Panny Márie.
Pred r. 590 – V Ríme zaviedli štvortýždňový
Advent ako obdobie príprav na vianočné sviatky.
R. 592-593 – Pápežovi sv. Gregorovi I. Veľkému (590 – 604) sa podarilo vyjednávaním dosiahnuť, že Longobardi (západogermánsky kmeň,
ktorý si v 2. polovici 6. stor. podrobil severnú
Itáliu) odtiahli z Ríma. Vďačné obyvateľstvo ho
považovalo za svojho ochrancu a dobrodinca.
Pred r. 600 – v kresťanskom umení sa objavil
kríž – krucifix.
R. 604 – Zomrel sv. Augustín, prvý arcibiskup v Canterbury. Je uctievaný ako apoštol Anglicka.
R. 608-609 – Rímsky Panteón, antickú kruhovú stavbu z čias rímskeho cisára Hadriána (117 –
138), daroval byzantský cisár Fokas (602 – 610)
pápežovi sv. Bonifácovi IV. (608 – 615), ktorý dal
Panteón prestavať na Chrám Panny Márie
a všetkých svätých mučeníkov.
R. 610 – Mohamed (asi *570 – †632), zakladateľ islamského náboženstva, sa vyhlásil za Alahovho proroka.
Okolo r. 620 – Zomrel sv. Ján Almužník
(*okolo 560), alexandrijský patriarcha, ktorý sa
popri pastorácii preslávil dobročinnosťou – zriaďoval nemocnice, sirotince, chudobince.
R. 633 – Synoda v Tolede (Španielsko) stanovila albu a ornát za liturgické rúcho, berlu a prsteň
za pontifikálne insígnie biskupa. Štóla, ako súčasť
bohoslužobného rúcha, bola zavedená už r. 380 na
synode v Laodicei (mesto v Malej Ázii).
R. 638 – Kalif Umar I. († 644), arabský panovník, dobyl Jeruzalem. Chrámové námestie
v Jeruzaleme sa stalo posvätným miestom islamu.
Použité pramene: 1Kronika křesťanství (Fortuna Print Praha 1998); 2V. Judák: Prehľadné cirkevné dejiny; 3ww.zivotopisysvatych.sk.
Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík
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O MANŽELSTVE

Dar rodičovstva
Materstvo a rodičovstvo je dar. Môžeme ho
prijať alebo s ním môžeme bojovať a utekať
pred ním dokonca aj vtedy, ak sme už rodičmi.
Boh utvoril rodičovstvo ako súčasť požehnania
– hovorí o ňom už pred hriechom prvých ľudí ako
o poslaní a požehnaní zväzku muža a ženy. „Boh
ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa,
naplňte zem a podmaňte si ju!" Gn 1,28 Stále viac
sa presviedčam, že to, čo tvorí Boh a spôsob, akým
to tvorí, je „veľmi dobré". Z mnohých strán môžeme počúvať o tom, aké je ťažké a nepohodlné mať
deti, starať sa o ne a vychovávať ich. Ja by som teraz chcela (a viem, že za mnohých) povedať, aké je
krásne a čo prináša, keď žijeme prijatý dar rodičovstva, ktorý v sebe skrýva mnoho požehnaní.
Pevné puto
Prijaté rodičovstvo spája manželov ešte omnoho pevnejšie – prežívajú svoju spoločnú misiu, zažívajú, aká nenahraditeľná je úloha toho druhého a
aké úžasné je tešiť sa i pomáhať si,
deliť sa o toto poslanie a požehnanie
s tým najbližším člove-kom. Dieťa
tu neohrozuje vzťah manželov, ani
nezaberá miesto jedného z nich –
rodičia urobia miesto pre dieťatko,
učia sa s ním žiť, spoločne ho chránia a milujú a medzi sebou zažívajú
ešte hlbšiu lásku a úctu. Keď ukladáme nášho synčeka do postieľky a
on nám obom vracia krížik na čelo, každý večer si
uvedomujem milosť tohto okamihu – byť požehnaním pre dieťa a zažívať požehnanie dieťaťa. Stáva sa, že jeden či obaja partneri nie sú z
prichádzajúceho bábätka „celkom nadšení" a vo
vzťahu môžu pre to nastať ťažké chvíle – tu je potrebné zastaviť sa pred utekaním z rodiny a v modlitbe poprosiť o to, aby nám Boh pomohol prijať
dar rodičovstva, odprosiť Ho za nevďačnosť a
možno nezodpovednosť či neúprimnosť v niektorých veciach a aby nám srdce pripravil na dávanie
a prijímanie lásky v tomto novom vzťahu.
Pozoruhodný rozvoj
Viem, že dievčatá a mladé žienky sa desia materskej dovolenky a niektoré ju dokonca prirovnávajú ku koncentračnému táboru, ktorý žene zničí
fyzické i psychické zdravie a ako neskutočne degraduje po každej stránke. Nuž, nebudem tvrdiť, že
sa to nemôže stať, pretože toto sa môže stať žene
spokojne aj v práci akéhokoľvek typu... Podľa mňa

je obdobie materskej dovolenky a celé poslanie rodičovstva veľkou výzvou a príležitosťou a záleží
na tom, ako ju využijeme. Som si istá, že rodičovstvo chce každý pár naučiť ešte väčšej obetavosti,
láskavosti, pozornosti, že chce vybudovať pevný a
silný charakter človeka. Vedie k múdrosti spravovania času, financií a prí-ležitostí, k dôslednosti,
všímavosti, rozvoju tole-rancie, k uvedomeniu si i
rešpektovaniu vlastných limitov. Za takéto semináre by sme v komerčnej sfére asi museli zaplatiť
riadnu sumu – v prijatom rodičovstve vďaka sile
lásky však tieto kurzy máme grátis, pôjdu nám
omnoho lepšie a pozitívne ovplyvnia aj ostatné oblasti nášho života. Náš syn nám zmenil život –
veľmi rýchlo nás naučil organizovať čas a to aj v
práci, len vďaka nemu sa naša slovná zásoba v angličtine enormne rozšírila, práve vďaka nemu sme
s Božou pomocou omnoho lepší a chápavejší partneri, chceme sa viac prekonávať v slabostiach. Stali sme sa odborníkmi v rozlišovaní začia-točných
fáz
ochorení,
v prevencii
a
v budovaní imunity jeho i našej
vlastnej, vďaka nemu sme sa naučili
dopriať a užívať si služby all inclusive... Keď porovnávam obdo-bie,
keď som pracovala na svojom doktoráte, s mojou materskou dovolenkou, nemôžem povedať, že by to
druhé brzdilo môj rozvoj, práve naopak. Najmä vďaka Bohu a kvôli
môjmu manželovi a deťom som začala viac písať,
viac prednášať, a viac zrieť.
Krása nového
Keď do manželstva pribudne dieťa, život už
nikdy nebude taký, ako pred tým. Chvála Bohu!
Áno, niektoré veci sa nejaký čas nedajú, niektoré
miesta sú na čas menej dostupné, ale nič neprikrášľujem, keď poviem, že s dieťaťom získa aj bežná
rutina stále novú krásu. Milujem, keď s Martinkom
(3 r.) pečieme koláč alebo varíme puding, vyberáme z práčky a vešiame bielizeň a okrem jeho rôznych komentárov, že cesto je „disgusting"
(nechutné) a zástera je jednoznačne „dress" (pracovný odev) a mamka princeznička :), ten pohľad
na dieťa, ako skúša niečo nové, či zlepšuje sa v
tom, čo už vedelo, je jednoducho nádherný. Toto
všetko sa dá tiež „prehliadnuť" a smútiť práve za
tým, či oným, čo práve nie je v na-
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šich možnostiach – preto je dôležité ostávať vďačný a „počítať naše požehnania" každý deň.
Samozrejme, v rodičovstve sú náročné situácie
– aj my sme si prešli niekoľkými, 6 mesiacov takmer úplne bez spánku; poznáme, aké je to báť sa,
keď z vášho bábätka sála 40–stupňová horúčka a
lieky nezaberajú, vieme dobre, čo znamená prehodnocovať čas, financie, aktivity – ale to všetko
JEDNOZNAČNE stojí za to a v porovnaní k zázraku, ktorý môžeme mať doma a ktorý nám dáva
omnoho viac, ako si vyžaduje, nie je ničím.
A napokon – nie sme zďaleka dokonalými a per-

fektnými rodičmi – ale to neznamená, že za dar rodičovstva nemôžeme byť úprimne a z celého srdca
vďační...
Poďakovanie:
Obrovská
vďaka za dar
rodičovstva nášmu
Bohu a našim rodičom.

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Učíme sa pre život – učíme sa naživo
V mesiaci október mali žiaci 6. a 7. ročníkov možnosť absolvovať tematické exkurzie, ktoré prispievajú k zážitkovému učeniu. 6. 10. navštívili žiaci 6.B a 7.B vlakom Bratislavu. Prezreli si Staré
Mesto a na Bratislavskom hrade videli aktuálne výstavy: Textilné umenie dnes 2015, Veľká Morava,
Paramenty – liturgické rúcha, Ľudovít Štúr – reformátor slovenskej spoločnosti, Prvá svetová vojna –
tragédia, ktorá postihla všetkých. 28. 10. po dlhej ceste autobusom sa žiaci 6.A, 6.B, 7.A a 7.B mohli
kochať krásami jaskýň, ktoré sú zaradené do svetového prírodného dedičstva. Ochtinská aragonitová
jaskyňa upútala našu pozornosť najmä rôznorodosťou a bohatosťou aragonitovej výplne a zvláštnym
vývojom podzemných priestorov. Druhou jaskyňou bola Gombasecká, známa výskytom sintrových bŕk
– tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. Naša vďaka patrí Rodičovskému spoločenstvu, ktoré
uhradilo časť nákladov na cestu a umožnilo nám tým dostať sa na vzdialené miesta Slovenska.
Mladý filmový tvorca
Chlapci z 8. B získali 3. miesto na celoslovenskej súťaži „Mladý filmový tvorca“, a tak vycestovali
do Bratislavy. Hlavným cieľom bolo vyhodnotenie súťaže „Mladý filmový tvorca“. Piati chlapci sa zapojili do prvého ročníka súťaže krátkych animovaných filmov. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie
cien sa konalo v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka. Chlapci si odniesli pekné, hodnotné ceny, ostatní
spolužiaci podporili chlapcov svojou účasťou. Neobišli ani dominantu hlavného mesta, Bratislavský
hrad, kde si pozreli výstavu venovanú Ľudovítovi Štúrovi. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu
školy!
Turisti putovali na horu Živčáková
Na druhý pokus sa turistom podarilo ísť na krásny výlet – púť do Turzovky na Horu Živčáková. Je
to pútnické miesto našej žilinskej diecézy, kde mnohí putujú, aby sa pomodlili, poprosili a poďakovali
za svoje úmysly i úmysly blízkych. Výstup nám síce trval asi 2 hodiny, ale bol spojený s modlitbou svätého ruženca a zastaveniam krížovej cesty. Hore nás čakalo doplnenie síl z vlastných zásob. A keď sme
sa posilnili fyzicky, tak sme to dovŕšili aj duchovne. Zúčastnili sme sa svätej omše, po ktorej nám o.
Ondrej trochu viac priblížil toto pútnické miesto. Cesta späť nám už veľmi rýchlo ubehla. Všetko sme
pekne postíhali, hlavne naše nejedno vlakové spojenie a šťastní sa vrátili do svojich domovov. Ďakujeme Bohu za taký krásny deň.
Zábavná matematická súťaž ZAMAT
V pondelok 16. novembra sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili zábavnej matematickej súťaže na Gymnáziu V. P. Tótha. Žiaci súťažili v 4 - členných skupinách a za úlohu mali riešiť matematicko-logické
úlohy. Súťaž bola veľmi dobre pripravená. Štvrtákom sa podarilo vybojovať 2. miesto v okresnom kole.
Boli to títo žiaci: Peter Macko, Jerguš Sňahničan, Veronika Oravcová, Lenka Klencová. Blahoželáme
štvrtákom a prajeme ešte veľa úspechov.
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OZNAMY
Adventný program
V adventnom období budeme mávať každé ráno o 6:30 h rorátnu svätú omšu. Po svätej omši budeme spoločne spievať modlitbu Anjel Pána.
Prosíme Vás, aby ste v advente vo väčšom počte aj
v priebehu týždňa prichádzali na svätú omšu.
Chceme Vás tiež poprosiť o spoločnú modlitbu
v rodinách pri adventnom venci.
Ľudové misie
Všetkých veriacich i všetkých úprimne hľadajúcich pozývame na Farské ľudové misie v dňoch
od 28. novembra do 6. decembra 2015. Program
misií si môžete prečítať na osobitnom letáčiku.
„TÚŽIM, ABY CELÝ SVET POZNAL MOJE
MILOSRDENSTVO.“ (Denníček 687)
Podaj ruku človeku
V nastávajúcom predvianočnom období chceme pomôcť aj materiálnou zbierkou potravín sociálne odkázaným. Do tejto akcie sa môžete
zapojiť tak, že darujete aspoň 1 kg alebo 1 ks základných potravín. Svoj potravinový dar môžete
položiť v adventnom čase na bočné oltáre. V tomto
roku chceme pomôcť aj deťom na Ukrajine zbierkou oblečenia a hračiek. Čisté a nepoškodené oblečenie pre deti do 15 rokov môžete položiť tiež k
oltáru. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary!
Otvorenie svätej brány v Žilinskej diecéze
V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále
Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši
o 10.30 hod otvorená Mons. Tomášom Galisom,
žilinským biskupom, Porta sancta (svätá brána) v
rámci Svätého Roku milosrdenstva. Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvoria sväté brány i v ďalších piatich určených chrámoch:
 Bazilika Narodenia Panny Márie vo
Farnosti Rajecká Lesná,
 Farský kostol Božieho milosrdenstva vo
Farnosti Žilina-Hájik,
 Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom,
 Farský kostol sv. Mikuláša vo Farnosti
Višňové,
 Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na
Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.
Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv.
svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu
majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra,

sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa
Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány
symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého
roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k
spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude
otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia Svätého Otca budú sväté brány otvorené i vo všetkých
katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v
iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny
biskup. Svätá brána je spojená s možnosťou získať
mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.
Pozvánka na výstavu čipiek a medovníkov
Výstava čipiek a medovníkov, ktorá sa mala
uskutočniť v KKD, sa ruší. Adventný program sa
presúva do kultúrnej sály Kriváň, kde bude výstava
sprístupnená v dňoch 5. decembra až 11. decembra
2015 od 11.00 hod do 17.00 hod. V nedeľu 6. decembra o 15.00 hod v kultúrnej sále Kriváň bude
program známej folkloristky Hanky Hulejovej a jej
hostí.
Pozvánka na Vianočný koncert
Pozývame Vás na Vianočný koncert Miroslava
Dvorského a jeho hostí, ktorý sa uskutoční
v sobotu 12. decembra 2015 o 16.00 hod v našom
kostole. Vstupenky si môžete zabezpečiť aj u pani
kostolníčky. Bližšie informácie sú na nástenke.
Pripravujeme „Dobrú novinu“
Milé deti a mladí!
Aj tento rok budeme v našej farnosti ohlasovať
dobrú novinu a pomáhať deťom v chudobných krajinách! Koledovať budeme 26.decembra. Kolednícke stretká začínajú v sobotu 28.11. o 13:30 h v
KKD, kde sa rozdelíme do skupiniek a povieme si
všetky dôležité informácie. Budeme sa stretávať
štyri soboty vždy v dohodnutom čase. Pozývame
všetkých vás, nových aj starých, deti aj mládež, aj
vás, ktorí by ste chceli byť animátormi v našej farnosti. Poďte s nami ohlasovať radostnú zvesť! Vaši
animátori :)
Do nášho kostola príde Mikuláš
V nedeľu 6. decembra po svätej omši o 11.00
hod do nášho kostola príde Mikuláš. Chce sa opäť
stretnúť so všetkými dobrými deťmi.
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie
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OZNAMY
V utorok 8. decembra je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sväté omše sa slávia
v takomto zadelení: Vrútky: ráno o 6.30 h, 16.30 h
a večer o 18.00 h.
Svätá rodina hľadá prístrešie
Aj v tomto roku chceme povzbudiť naše rodiny k vykonaniu deväťdňovej pobožnosti „Svätá
rodina hľadá prístrešie“. Deviatnik sa začneme
modliť v utorok 15. decembra.
Vianočná – spoločná svätá spoveď
Na slávenie vianočných sviatkov sa môžeme
duchovne pripraviť svätou spoveďou v nedeľu 20.
decembra. V našej farnosti budeme spovedať popoludní od 15.00 h do 17.30 h. O 18.00 h bude večerná svätá omša, pri ktorej môžete pristúpiť
k svätému prijímaniu. Povzbuďte k vianočnej svätej spovedi svojich príbuzných a známych, aby sme
s čistým srdcom mohli prežiť sviatky pokoja a Božej lásky. Prosíme Vás, aby ste využili túto možnosť, nakoľko v predvianočné dni budeme
spovedať v iných farnostiach.
Vianočná – spoločná svätá spoveď v dekanáte
Martin
December
Sučany
Turany
MT-Sever
Vrútky
MT-mesto

18.

19.

9:3010.30

9:3011:00
9:3011:00
14:0017:00

20.

21.

22.

15:0017:30
14:3018:30

14:3018:30

Služba pri Betleheme
Počas vianočných sviatkov je chvályhodné,
keď rodiny s deťmi prichádzajú k jasličkám. Prosíme ochotných veriacich, ale aj miništrantov
a dievčatá, o službu pri Betleheme, aby počas vianočných sviatkov mohol byť otvorený kostol od
13.00 h do 17.00 h. Zapísať sa na polhodinovú
adoráciu pri jasličkách môžete na nástenke vo
vchode kostola. Ak sa takí dobrovoľníci nenájdu,
kostol bude musieť byť uzamknutý.
Privítanie betlehemského svetla
V utorok 22. decembra pri svätej omši o 18.00
h naši skauti prinesú do kostola betlehemské svetlo. Na Štedrý deň si ho môžete odniesť do svojich
príbytkov. Na Štedrý deň pri rannej svätej omši
požehnáme betlehemy.

Vianočná výzdoba kostola
Prosíme členov občianskeho združenia Kultúrne návraty – Doska o prípravu jasličiek a betlehema. Našich mladých prosíme, aby v utorok 22. decembra po večernej svätej omši ozdobili vianočný
stromček.
Štedrý deň
Vo štvrtok 24. decembra pri rannej svätej omši
o 6.30 h požehnáme v našom chráme betlehem.
K tomuto požehnaniu si môžete priniesť svoje rodinné betlehemy. O 18.00 h zaznejú zvony a
v každej rodine by sme mali začať Štedrú večeru
spoločnou modlitbou. Polnočná svätá omša bude
vo Farskom kostole o 00.00 h.
Slávnosť Narodenia Pána a sv. Štefana
Na Slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) a
sv. Štefana (26. decembra) budú sväté omše
v obvyklom nedeľnom čase 7.30 h, 9.30 h, 11.00
h a večer o 18.00 h.
Pozvánka na Štefanskú zábavu
Spolok katolíckeho kultúrneho domu usporiada
26. decembra Štefanskú zábavu. Kto sa jej chce zúčastniť, nech si včas prevezme vstupenku v KKD.
Koledovanie detí „Dobrá novina"
Mládež a deti našej farnosti sa chcú zapojiť do
dobročinnej akcie „Dobrá novina" na pomoc deťom v treťom svete a sociálne odkázaným deťom u
nás. Koledníci sa pri koledovaní preukážu preukazom „Dobrá novina", aby nedošlo k zneužitiu Vašich milodarov. Koledovanie sa uskutoční 26.
decembra. Prosíme Vás, privítajte týchto malých
ohlasovateľov radostnej zvesti s otvoreným srdcom. Kto chce prijať koledníkov „Dobrej noviny“,
nech sa zapíše počas Adventu na tlačivá pod chórom.
Slávnosť Svätej rodiny
V nedeľu 27. decembra je slávnosť Svätej rodiny. Pri svätých omšiach bude obnovenie manželského sľubu. Bolo by vhodné, keby manželia
v kostole stáli pri sebe, aby si mohli navzájom podať ruky.
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OZNAMY
Ďakovná pobožnosť na konci roka
Vo štvrtok 31. decembra, v posledný
deň občianskeho roka, sa spoločne poďakujeme Pánu Bohu za všetky dobro-denia
ďakovnou pobožnosťou o 16.00 h.
O 23.30 h bude možnosť súkromnej
adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou a s
eucharistickým požehnaním vstúpiť do
Nového roka 2016.
Nový rok 2016 – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
Na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie sväté omše sú v obvyklom nedeľnom
čase. Pred svätými omšami budeme hymnom Veni Creator vzývať Ducha Svätého,
aby nás viedol v novom roku svojím svetlom.

Liturgické slávnosti
3. decembra – sv. Františka Xaverského,
kňaza
8. decembra – Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, slávnosť
12. decembra – Preblahoslavenej Panny
Márie Guadalupskej
25. decembra – Narodenie Pána
26. decembra – sv. Štefana, prvého mučeníka
27. decembra – sv. Rodiny, Ježiša, Márie a
Jozefa
31. decembra – koncoročné poďakovanie
za Božie dobrodenia

Farská matrika
Krsty
Šimon Pirigyi
Sebastián Mazúr
Eliáš Krasňanský
Daniela Ontková
Chris Kubáň
Sabina Silvia Abaffyová
Sobáše
neboli
Pohreby
Ján Habek
1942 – 2015
Jozef Bulvas
1956 – 2015
Antónia Holubová r. Majtánová 1944 - 2015

PROGRAM ADVENTNÝCH
A VIANOČNÝCH SVIATKOV
28. novembra až 6. decembra – Ľudové misie
6. decembra pri svätej omši o 11.00 h – stretnutie s Mikulášom
8. decembra – Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, sväté omše o 6.30 h, 16.30
h a 18.00 h
15. – 23. decembra – Deväťdňová pobožnosť
v našich rodinách „Svätá rodina hľadá prístrešie“
20. decembra v nedeľu popoludní od 15.00 h
do 17.30 h – vianočná svätá spoveď vo Vrútkach
22. decembra – pri svätej omši o 18.00 h privítanie betlehemského svetla
22. decembra – zdobenie stromčekov po večernej svätej omši
23. decembra – upratanie a vianočné zdobenie
kostola
24. decembra – Štedrý deň
- 6.30 h svätá omša s požehnaním betlehemov
- 18.00 h zaznejú všetky zvony – štedrá večera
v našich rodinách
25. decembra – Narodenie Pána
- 00.00 h Polnočná svätá omša
- 7.30 h Pastierska svätá omša
- 9.30 h slávnostná Farská svätá omša
- 11.00 h pre rodiny s deťmi
- 18.00 h večerná svätá omša
26. decembra – sväté omše na sv. Štefana sa
slávia ako v nedeľu, popoludní navštívia naše
rodiny koledníci „Dobrej noviny“. Večer Vás
pozývame na Štefanskú zábavu.
27. decembra – Nedeľa Svätej rodiny – pri
svätých omšiach obnovenie manželského sľubu
31. decembra – Silvester
- 16.00 h ďakovná svätá omša „Te Deum“
- 23.30 h polnočná adorácia v kostole a Novoročné eucharistické požehnanie
1. januára 2016 – Nový rok – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
- sväté omše sú ako v nedeľu
- pred svätými omšami budeme spievať hymnus „Veni Creator“
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