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Úvodník
Prvé slová Kristovej misie ohlasujú: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.
kajajte sa a verte evanjeliu.“ /Mk 1, 15/ Naozaj je tu čas vianoc. Ako ho prežiť?
Položme si otázku: „Kto je v rodine v pozornosti pred narodením dieťaťa?“
Predovšetkým jeho matka. Na ňu je upätá všetka pozornosť. Ju skúmavými pohľadmi
a zvýšeným záujmom sleduje manžel, rodina i okolitý svet. Ťažko to možno utajiť. Najbližší
sledujú s matkou prvé pohyby plodu ešte v jej lone, tak ako sa to stalo pri stretnutí Presvätej
Bohorodičky so sv. Alžbetou. Sledujú ako plod rastie a hlási sa k životu. D nes však
zisťujeme, že Paschálny – Veľký pôst, ktorý bol časom intenzívnej radostnej prípravy
katechumenov na krst, keď spolu s veriacimi prežívali nevýslovnú radosť z pozvania
k novému životu Božích dietok, skrze krst a Kristovu Paschu, má dnes povahu smútku nad
Kristovým utrpením.
Rovnako aj vo Filipovke sa akosi zabudlo na radosť
zo skutočnosti, že ľudstvo má Bohorodičku, Matku
Spasiteľa, ktorá je pritom jednou z nášho ľudského
pokolenia. Tento čas má byť rozvinutím vrcholnej udalosti
dejín spásy, vtelenia Božieho Syna s finálnym
konštatovaním „máme Bohorodičku“, už je tu Bohorodička.
Toto zistenie má byť radostné. Rovnako, ako je radostné
vyhlásenie najstaršieho kardinála v konkláve, keď sa zvolí
nový pápež. Tento kardinál vystúpi na balkón a hlasne
zvolá: „Habemus pápam!“ čo znamená: „Máme pápeža!“
Až potom povie ďalšie podrobnosti, ako sa volá, akej je národnosti atď., no ľud prepukne
v radosť už pri ohlásení, že sa zvolil nový pápež, že máme pápeža. To isté máme prežívať aj
my počas Filipovky. Ona je radostným očakávaním Spasiteľa s konkrétnym pohľadom na tú,
ktorá je jeho Matkou, ktorá ho už nosí pod srdcom. Tá, na ktorej sa plnia všetky proroctvá, od
predpovede ustanovenia nepriateľstva medzi diablom a ženou a jej semenom, ktoré porazí
diabla, ktorá ako panna počne a porodí, až po pozdrav Alžbety: „Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod tvojho života.“ Tento zmysel Filipovky veľmi pekne ostal zachovaný
v našej ľudovej zbožnosti, ktorú môžeme sledovať v piesňach na obdobie pred Narodením
Ježiša Krista. Vidíme, že v popredí je Bohorodička a nie druhý strašný príchod Spasiteľa.
O tejto špiritualite hovorí aj veľký znalec liturgie východných cirkví prof. Róbert Taft SJ,
prednášateľ na východnom inštitúte v Ríme: „Filipovka je prastaré a pravé mariánske obdobie,
kým tie, ktoré teraz prežívame cez máj a október, sú oveľa mladšie a nemajú tak hlboké
korene v tradícii Východu.“ Jadro Filipovky tvorí sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do
chrámu s krásnym kánonom utierne a nádhernými kontemplativnými textami. „Do Božieho
chrámu vstupuje živý Boží chrám...“ „Dnes vidíme predobraz spasenia ľudského rodu, tú,
ktorá všetkým zvestuje príchod Krista...“ „Raduj sa, lebo skrze teba Boh uskutočnil svoje

plány...“ Všetky tieto spevy a modlitby dávajúce do pozornosti Bohorodičku, vrcholia
v nádhernom finále, stichire z Predvečeru narodenia Ježiša Krista, na večierni s liturgiou sv.
Bazila Veľkého: „Kriste, ako sa ti odvďačíme za milosť, že si zostúpil na zem a stal sa
človekom? Každé stvorenie, ktoré je tvojím dielom, ti prináša svedectvo vďačnosti: Anjeli
spev, nebesá hviezdu, pastieri obdiv, zem jaskyňu, pustatina jasle, ale my ľudia ti ponúkame
Matku a Pannu.“ Vychodný obrad maronitov počas Filipovky zanecháva rádove nedeľné
čítania a miesto nich v tieto nedele preberajú tajomstvá zo života Presvätej Bohorodičky. Teda
náplňou tohto pôstu nie je druhý príchod Krista, ale to, že Kristus sa teraz má zrodiť v tebe,
tak ako sa to stalo jednej z nás, Panne a Matke Márii. Lebo ak sa zrodí v tebe Kristus, tak
kráľovstvo Božie je už v nás a netreba sa obávať jeho strašného príchodu. Každý z nás potom
môže volať s prvými kresťanmi „Maranatha – Príď, Pane Ježišu!“ Preto nasledujme
Bohorodičku, ktorá ho už pred pôrodom v plnosti duchovne zrodila.

o. Rastislav (farár)

Možnosť získania plnomocných
odpustkov počas Roka viery
Počas Roku viery bude možné získať úplné odpustky od
časných trestov za hriechy, udelené pre Božie milosrdenstvo a
vzťahujúce sa pre získanie pokoja duší zomrelých veriacich ako
aj na všetkých úprimne ľutujúcich veriacich, po riadnej
sviatostnej spovedi a po modlitbe na úmysel Svätého Otca pri
týchto príležitostiach:
a) Ak sa aspoň trikrát zúčastnia na prednáškach či
kázniach v rámci misií, alebo na troch stretnutiach o Druhom
vatikánskom koncile a o článkoch Katechizmu katolíckej cirkvi, v
ktoromkoľvek kostole alebo na vhodnom mieste;
b) Keď navštívia ako pútnici niektorú z pápežských bazilík,
katakomby, katedrálny chrám alebo niektoré posvätné miesto
oficiálne označené za miesto slávenia Roku viery (ako sú napr.
baziliky minor, mariánske pútnické miesta, resp. pútnické miesta svätých apoštolov) a tu sa
zúčastnia na nejakej posvätnej činnosti, slávnosti alebo aspoň zotrvajú vhodný čas v modlitbe
a rozjímaní, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery v akejkoľvek legitímnej forme,
vzývaním blahoslavenej Panny Márie, prípadne svätých apoštolov a patrónov;
c) Ak sa počas dní oficiálne stanovených miestnym ordinárom pre slávenie Roka viery
(napr. slávnosti Pána, Panny Márie, sviatky sv. apoštolov a patrónov, Katedry sv. Petra)
zúčastnia na niektorom posvätnom mieste na eucharistickej slávnosti alebo liturgii hodín,
spojených s vyznaním viery v niektorej legitímnej forme;
d)Ak v niektorý slobodne zvolený deň počas Roka viery navštívia baptistérium alebo
miesto, kde boli pokrstení a ktoroukoľvek legitímnou formou si obnovia krstné sľuby;
Úprimne kajúcni veriaci, ktorí sa nemôžu zúčastniť na sláveniach z vážnych dôvodov
(ako napr. mníšky, žijúce v trvalej klauzúre, pustovníci, väzni, starí, chorí a tí, ktorí sú v
nemocniciach alebo liečebných zariadeniach) získajú úplné odpustky za rovnakých
podmienok, pokiaľ sa v duchu a mysli zjednotia s veriacimi zúčastnenými na sláveniach, a to
najmä vo chvíľach, keď budú slová pápeža alebo diecéznych biskupov vysielané v televízii či
rozhlase, keď sa pomodlia vo svojom dome alebo tam, kde sa nachádzajú (napr. v kaplnke
kláštora, nemocnice, domu opatrovateľskej služby, väzení...) Otče náš, Vyznanie viery v

legitímnej forme a ďalšie modlitby, ktoré sú v súlade s cieľom Roka viery, a na tento úmysle
obetujú svoje utrpenie alebo problémy ich života.

o. Patrik (kaplán)

Farské oznamy
 pozývame všetkých zapojiť sa do kampane "Mladí za rodinu 2012", ktorá začala
 Dňom študenstva (17. novembra) a potrvá do sviatku Svätej rodiny (30.
decembra). Vyjadrením tejto šesťtýždňovej kampane bude nielen nosenie
hnedého gombíka uchyteného bielou šnúrkou, ktorý znázorňuje zjednotenie
muža a ženy v manželskom zväzku pred Bohom, ale predovšetkým modlitbové
prepojenie na tieto úmysly:
o

17.11. - 25.11. : za správny výber manželského partnera a predmanželskú
čistotu

o

26.11. - 02.12. : za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a stabilitu
rodiny

o

03.12. - 09.12. : za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané
dieťa

o

10.12. - 16.12. : za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného
spoločenstva

o

17.12. - 23.12. : za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny

o

24.12. - 30.12. : za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za
posvätenie rodín.

 2.12. bude jesenná riadna zbierka na Charitu, ako príležitosť konať dobré skutky.
 v stredu 05.12 sa pomodlíme veľkú večiereň s lítiou zo sviatku sv. Mikuláša.
 vo štvrtok 06.12. máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú ráno o 8.00 (csl.) o
18.00 (sl.). Pri tejto večernej sv. liturgii by k nám mal zavítať aj sv. Mikuláš, preto
pozývame deti na túto večernú sv. liturgiu. Pri tejto príležitosti prosíme o
milodary. Kto chce pomôcť nech vhodí milodar do pokladničky vzadu, ktorá je
pri kaplnke sv. Lucie. Odhadovaná cena jedného balíčka je 2 €.
 piatok, 7 december je prvým piatkom. Dopoludnia spovedáme chorých. Ak máte
doma chorého, ktorý nechodí pravidelne každý mesiac na sv. spoveď, ale chce
teraz pred Vianocami sa vyspovedať nahláste nám to najneskôr do 6. decembra
do večer. sv. liturgie. Sv. spoveď na Bani bude o 15.00 a o 16. hod bude sv. liturgia.

V kaplnke Božieho milosrdenstva bude od 9:00 vystavená Eucharistia a o 14:45
hod. bude adorácia s poklonou najsvätejšej Eucharistii.
 v piatok po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň zo sviatku Nepoškvrneného
počatia Presv. Bohorodičky.
 v sobotu 8. decembra slávime Cirkvou prikázaný sviatok Nepoškvrneného
počatia Presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ráno o 8.00 (csl.), o 10.00 (sl.) a na
Bani o 10.00 (sl.) Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.
 V roku viery budeme vždy 17. v mesiaci sa budeme modliť moleben k
blahoslavenému biskupovi P.P.Gojdičovi a vždy 11. v mesiaci moleben k bl.
biskupovi Vasiľovi Hopkovi.
 je možnosť zapísať sa a vytvoriť novú "ružu" ružencového spoločenstva v našej
farnosti. Je potrebných 20 členov. Prihlásiť sa môžete na FÚ.
Zábavné okienko
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