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Vianoce

POSOL STVO
VIANOC
S

tarí Gréci zobrazovali èas ako
hada, ktorý poiera svoj vlastný
chvost. Tento symbol mal naznaèi
neustály kolobeh striedania sa
dejinných udalostí. Naša skúsenos
môe tomuto tvrdeniu da za pravdu.
Èastokrát vnímame svoj ivot ako
neustále striedanie sa všednonevšedných dní. Keby boli naše pocity
pravdivé, dospeli by sme k zúfalému
zisteniu, e v našom svete k nièomu
nedochádza. Napriek tomu, e existuje
tok dejín, všetko sa toèí bez zmyslu a
cie¾a. Do rámca monotónnosti ia¾
èoraz viac zapadajú aj vianoèné sviatky.
My veriaci sa na Vianoce musíme
pozera poh¾adom vier y. Vtedy
dokáeme poveda, e do sveta, do
môjho ivota vstúpila udalos, ktorá
všetko zmenila. Teológ Karl Rahner
hovorí, e keï sa Boí Syn stal
èlovekom, èas i ivot ¾udstva sa
premenili. Nie tak, e by prestal by
veèným Boím slovom so svojou slávou
a nepredstavite¾nou blaenosou. Avšak
stal sa skutoène èlovekom. A teraz sa ho
tento svet a jeho osudy priamo
dotýkajú. Teraz u svet nie je len jeho
dielom, ale aj èasou jeho samotného.
U sa len neprizerá k jeho chodu, teraz
má v òom on sám úèas, teraz existuje s
ním, ako s ním existujeme my. U ho
nepotrebujeme h¾ada v nekoneènosti
nebies, v ktorých sa náš duch a naše
srdce strácajú.
Boh prišiel na tento svet a nedarilo sa
mu o niè lepšie ako nám. Nebolo mu
privlastnené iadne privilégium, ale
údel nás všetkých: hlad, únava,
nepriate¾stvo, strach zo smrti a
bolestivé umieranie. Takto sa Boh stal

jedným z nás. Preto sa Vianoce
vymykajú zo šedého priemeru našich
dní. Nie je to len kadoroène sa
opakujúci folklór doprevádzaný
ozdobeným stromèekom, figúrkami z
betlehemu a dobrým jedlom. Vianoce
sú zaèiatkom dôverného vzahu Boha a
èloveka. Samozrejme, e aj iné
náboenstvá sú zaloené na blízkom
vzahu èloveka k Bohu. Ale miera
dôvernosti, ktorú prináša kresanstvo,
je úplne výnimoèná. Vtelenie Boha
nehovorí len o jeho láskavosti, ale aj o
hodnote èloveka. Nedokonalý èlovek
dostal výsadu, e Boh sa s ním spojil a
umonil mu sta sa jeho synom.
Preto slávenie Vianoc bez vnímania
významu Kristovho narodenia, by bolo
slávením sviatku bez jeho obsahu. Je to
akoby sme oslavovali narodeniny
niekoho, koho nepoznáme a na kom
nám vlastne nezáleí, pretoe by nám
zálealo len na preívaní oslavy.

Nemôeme plnohodnotne prei
vianoèné sviatky, pokia¾ do ich stredu
nepoloíme Diea na r odené v
Betleheme. Z jeho úst budeme poèu
najkrajšie posolstvo Vianoc: Prišiel som
k Tebe a kvôli Tebe. Som Tvoja nádej do
ïalších dní, som Tvoja rados zo ivota.
Som s Tebou v chví¾ach strachu a
utrpenia, lebo aj ja sám som ich preil.
Budem pri Tebe aj keï budeš pada a
pomôem Ti vsta. Som tu a ostanem tu
navdy. Aj keï ma u nebudete vidie.
Vianoce tu budú kadý rok. Keï u pre
niè iné aspoò preto, lebo sú pre
mnohých komerène výhodné. Aby z
nich však nemali zisk len obchodníci, je
potrebné otvori svoje srdce a pusti
toho, ktorý prichádza dnu. Veï
prichádza preto, aby nás nenechal
blúdi. Pozvime ho do svojho ivota.
Mgr. Milan Prídavok
kaplán v Spišskej Novej Vsi
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NAŠE LIPTOVSKÉ KOSTOLY

Kostol
sv. Šimona a sv. Júdu
v Liptovských Sliaèoch

L

iptovské Sliaèe leia v
juhozápadnej èasti Lip tovskej kotliny, v strednej èasti
údolia potoka Sliaèanka, v
nadmorskej výške okolo 540 m.
Vznikli zlúèením sídliskových èastí
Niný Sliaè, Stredný Sliaè a Vyšný
Sliaè.
Archeologické nálezy dokazujú,
e na území dnešnej obce
Liptovské Sliaèe exitovalo v období
eneolitu, t. j. v neskorej dobe
kamennej (4000 - 2000 pred
Kristom), praveké sídlisko s
kanelovanou keramikou (výzdoba
keramiky liabkovanou technikou). Jedným z najcennejších
nálezov je hromadný nález
bronzových meèov z mladšej doby
bronzovej (1250 - 750 pred
Kristom).
Najstaršie písomné správy o
Liptovských Sliaèoch sú z rokov
1251 a 1252. V oboch sa uvádzajú
dve dediny. Nepochybne ide o
Niný Sliaè a Vyšný Sliaè, ktoré boli
do roku 1251 majetkom uhorských krá¾ov. Krá¾ Belo IV. v tomto
roku daroval Liptovské Sliaèe
turèianskemu kláštoru premonštrátov v Kláštore pod Znievom.
Odvtedy zostali cirkevným
majetkom vo vlastníctve turèian-

Hlavný oltár

skeho prepošta. Od roku 1557 boli
vo vlastníctve ostrihomského
arcibiskupa a v rokoch 1586 1773 vo vlastníctve jezuitov v
Kláštore pod Znievom. V 18.
storoèí sa stali poddanským
mesteèkom s právom trhov a
jarmoku. Obyvatelia obcí okrem
po¾nohospodárstva a pastierstva sa
venovali aj remeslám a obchodu.
Do roku 1326 cirkevnosprávne
patrili Liptovské Sliaèe ku kostolu
sv. Michala v Liptovskom Michale.
Okolo roku 1326 z iniciatívy
turèianskeho prepošta vybudovali
medzi Niným Sliaèom a Vyšným
Sliaèom murovaný kostol
zasvätený apoštolom sv. Šimonovi
a sv. Júdovi. Pri kostole èoskoro
vzniklo sídlisko Stredný Sliaè.
Sliaèe sa vtedy stali samostatnou
farnosou.
Kostol sv. Šimona a sv. Júdu bol
postavený pôvodne v gotickom
stavebnom slohu v rokoch 1326
1334. V roku 1570 bol renesanène
zaklenutý a opevnený. Stavba
kostolenej vee sa zaèala v
osemdesiatych rokoch 17. storoèia
a dokonèená bola cibu¾ovitým
barokovým zastre-šením v roku
1706. Obranný múr okolo kostola
bol zvýšený v druhej polovici 17.
storoèia. Kostol bol zbarokizovaný
v prvej polovici 18. storoèia, v roku
1830 rozšírený o boènú kaplnku a
v roku 1898 bola predåená
kostolná loï. Z pôvodnej gotickej
stavby sa okrem obvodného
muriva zachovali kríové rebrové
klenby s príporami v priestore
pred hlavným oltárom, gotické
lomené záklenky okien bez
kruieb s èiastoène zachovanými
vonkajšími mreovými tyèami,
sedlový portál do sakristie krytej
kríovou valenou klenbou s
rebrami a juný gotický vstupný

portál lode s pôvodne gotickými
drevenými dverami, ktoré majú
elezné kovanie na spôsob Stromu
ivota. Kostolná loï je krytá
renesanènou sieovou klenbou,
ktorá nahradila pôvodne rovný
gotický strop, take èas starších
gotických nástenných malieb sa
dostala do povalovej èasti nového
krovu.
Interiér kostola bol v stredoveku úplne vyma¾ovaný. Fragmenty fresiek poukazujú na tri
èasové obdobia ma¾by v 14. a 15.
storoèí. Kostol v roku 1899 vyma¾oval ma¾bami s cyrilometo dejskou tematikou rodák z
Liptovských Sliaèov Jozef Hanula
(1863 - 1944). Tento maliar
kostolných interiérov v roku 1940
staršie ma¾by reštauroval a na
klenbe lode prispôsobil novú
maliarsku výzdobu renesanènobarokovej domácej rastlinnej
ornamentike.
Hlavný oltár má v neskororenesanèno a ranobarokovej
architektúre zakomponovanú
neskorogotickú tabu¾ovú ma¾bu
Panny Márie s apoštolmi sv.
Petrom a sv. Pavlom z roku 1517.
Boènýneskorogotický krídlový
oltár s ústrednou sochou Panny
Márie v oltárnej skrini pochádza z
rokov 1500 - 1510. Interiér kostola bol v stredoveku úplne
vyma¾ovaný.
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vyma¾ovaný. Fragmenty fresiek
poukazujú na tri èasové obdobia ma¾by
v 14. a 15. storoèí. Kostol v roku 1899
vyma¾oval ma¾bami s cyrilo metodejskou tematikou rodák z
Liptovských Sliaèov Jozef Hanula (1863
1944). Tento maliar kostolných
interiérov v roku 1940 staršie ma¾by
reštauroval a na klenbe lode
prispôsobil novú maliarsku výzdobu
renesanènobarokovej domácej
rastlinnej ornamentike.
Hlavný oltár má v neskoro renesanèno a ranobarokovej
architektúre zakomponovanú
neskorogotickú tabu¾ovú ma¾bu Panny
Márie s apoštolmi sv. Petrom a sv.
Pavlom z roku 1517. Boèný neskorogotický krídlový oltár s ústrednou
sochou Panny Márie v oltárnej skrini
pochádza z rokov 1500 1510. Je to typ
štvorpo¾ového oltára s obrazmi štyroch
svätíc. Na vnútornej strane pohyblivých
krídiel sú obrazy: Zvestovanie Pána,
Navštevy Panny Márie, Narodenia Pána
a Klaòania troch krá¾ov. Na vonkajšej
strane krídiel sú nama¾ované obrazy sv.
Apolónie a sv. Kataríny. Na predele
oltára je Veraikon, t. j. zobrazenie

VN

aše
knihy

Marek Orko Vácha - TANÈIACE SKALY
Fascinujúce dejiny našej existencie od
ve¾kého tresku po vznik samostatne
uvaujúcich bytostí sú bohatým zdrojom
inšpirácie pre teológiu. Sme bytosti
obdarované nesmrte¾nou dušou a zároveò
bytosti utvorené z hmoty 15 miliárd rokov
vzdialeného ve¾kého tresku. Jednoduchým
vývojom udalostí vznikajú zo eravej vyhne
bytosti, ktoré su schopné zloi Deviatu
symfóniu alebo vyzdobi Sixtínku kaplnku.
Sme obdarení nesmte¾nou dušou zároveò
sme z prachu zeme. Sme tancujúce skaly.
Èím viac rozumieme vesmíru, tým si
uvedo-mujeme nesamozrejmos svojej
existencie, nesamozrejmos objavenia sa
ivota na zemi a predovšetkým nesamozrejmos vzniku nás samých, bytostí,
obdarených inteligenciou a schopnosou
sa tomu všetkému èudova.

Kristovej tváre v podobe vychádzajúcej
z krvavého odtlaèku na ruèníku, ktorý
poèas Kríovej cesty podala sv. Veronika
trpiacemu Pánovi Jeišovi.
Ïalší neskorogotický krídlový oltár
je zasvätený sv. Mikulášovi. V oltárnej
skrini je socha sv. Mikuláša. Na
vonkajšej strane pohyblivých krídiel sú
ma¾by sv. Kozmu a sv. Damiána. Na
predele oltára ma¾by uhorských
patrónov sv. Štefana, sv. Ladislava a sv.
Imricha. Oltár vyhotovil v rokoch 1500
- 1510 neznámy majster z tej istej
dielne ako boèný krídlový oltár Panny
Márie.
Baroková kazate¾nica pochádza zo
17.storoèia. Sú na nej postavy Pána
Jeiša a štyroch evanjelistov: sv. Matúša,
sv. Marka, sv. Lukáša a sv. Jána.
Neskorobaroková krstite¾nica je z prvej
polovice 18. storoèia.
Generálna oprava kostola a odkrytie
èasti gotických malieb zo 14. a 15.
storoèia sa uskutoènili v rokoch 1956
1961 zásluhou vtedajšieho správcu
farnosti profesora Jozefa Kútnika
Šmálova (1912 1982). Odkryté gotické
nástenné ma¾by reštauroval reštaurátor Peter Mendel.
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Príchod sv. Cirila a Metoda
Nástenná ma¾ba J. Hanulu

Vo vei kostola sv. Šimona a sv. Júdu v
Liptovských Sliaèoch sa nachádzajú tri
zvony, ktoré nie sú pomenované.
Najstarší je ve¾ký zvon z roku 1835 a
vyrobil ho zvonolejár Adalbert
Littmann z Banskej Bystrice. Stredný a
malý zvon boli uliate v 20. storoèí
zvonolejárskou firmou Oktav Winter v
Broumove. Rok výroby nie je na
zvonoch uvedený.
Mgr. Peter Dvorský
Foto:archív KU

Jakub Péricard ROZPRÁVKY PRE MOJE DETI

Claire Llewellyn SVÄTCI A ANJELI V UMENÍ

Drahé dietky, túto knihu napísal otec
ôsmich detí. Vyše dvadsa rokov premýš¾al
a písal, kým bola kniha hotová.Príslovie
hovorí, e trpezlivos v práci je tajomstvom
¾udskej slávy. V jeho trpezlivosti neh¾adajte
túhu po sláve, ale lásku k deom.
Nech vás neprekvapí, e v niektorých
rozprávkach hovoria aj zvieratá. Všetky
zvieratá vedia rozpráva, len im treba
rozumie. Naozaj, zvieratá málo slovami
povedia mnoho - nie tak ako mnohí ¾udia,
ktorí navravia hrúzu prázdnych reèi, a
dovedna nepovedia niè.
Všetky rozprávky sú zaujimavé a pouèné a
skoro kadá sa konèi šastne ako ivot
èloveka, ktorý a do smrti il verne Bohu.
Drahé dietky, aj vy milujte Boha z celého
srdca a celým svojím ivotom. Tak budete
vdy dobré a milé, skromné, smelé. Tak sa
nebudete bá ani divej zveri, ani zlých ¾udí,
ani svojich zlých naklonností - a váš ivot
sám bude peknou rozprávkou.

Táto kniha s nádhernými reprodukciami
obrazov od slávnych umelcov prináša
struène ivotopis známych svätcov a
zoznamuje nás aj s menej známym
mystickým svetom anjelov a s jeho
hlavnými predstavite¾mi Michalom,Gabrielom a Rafaelom. Okrem toho v
nej nájdete dátumy sviatkov
najznámejších svätcov pod¾a cirkevného
kalendára a ivotopisy niektorých ïa¾ších
svätcov uctievaných na Slovensku.
Tieto knihy si môete zakúpi v
predajni CARITAS na ul. Majere è.5 v
Ruomberku, kde nájdete širokú ponuku
ïalších kníh, ale i iných náboenských
potrieb.
Otvorené:
Po-Pia od 9.00 do 16.00 hod.

Pavol Mlynèek
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IVOT
IVOT VV NAŠEJ
NAŠEJ FARNOSTI
FARNOSTI
Poehnanie
adventných vencov
Zaèiatok Adventu 2004 sme
zaèali slávi vo farskom kostole
poehnaním adventných vencov.
Mnostvo vencov svedèí o tom,
e chceme advent prei v
radostnom oèakávaní príchodu
Boieho Syna na tento svet.

Odpustová slávnos
V nede¾u 28. novembra 2004
sme slávili v našej farnosti
odpustovú slávnos sv.
Ondreja. Sv. Omšu
celebroval Mons. Prof. Jozef
Jarab, rektor Kòazského
seminára biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej
Kapituly, ktorý spolu s
bohoslovcami navštívil našu
farnos v rámci kontaktov
kòazského seminára s
farnosami diecézy.

Vzácna návšteva
Aj tento rok deti našej farnosti navštívil Mikuláš
a potešil ich sladkosami. Deti odmenili
Mikuláša spevom a básnièkami.Mikuláš deom
s¾úbil, e ani na budúci rok na ne nezabudne.

Hviezda
Keby tak niekto z ¾udí
mal viac rozumu
ako traja mudrci z východu
a nechal sa poplies,
sotva by putoval
za hviezdièkou tak ako oni.
Predsa, keï sa na Vianoce
to¾ko slastných svetiel
zaligoce,
zjaví sa v ¾udskom oku,
èi si to èlovek všimne a èi
nie, prívetivý jas
zázraènej hviezdy
z oných èias.

Mariánska
druina

Na sviatok Nepoškvrneného poèatia Panny Márie pri sv. omši vo
farskom kostole zloili svoj s¾ub 18 noví èakatelia Mariánskej
mládee v Ruomberku.

Foto: archív
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BOHOSLUBY
LITURGICKÝ DEÒ
4. Adventná nede¾a
19.12.2004
Po 20.12.2004
Ut 21.12.2004

BANIÈNÉ
7.00 11.00
9.00 detská
17.30
-

Št 23.12.2004
Štedrý deò
Pia 24.9.2004

FARSKÝ KOSTOL
KLAÈNO
6.00 8.00 9.30 14.15
7.00 10.30 9.00
18.15 11.00 - detská
detská
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
17.30
6.00 6.45 16.00
7.45 - študentská
6.00 6.45 16.00
17.30
16.00 omša
24.00 24.00 - polnoèná
polnoèná

NARODENIE PÁNA
So 25.12.2004

6.00 8.00 9.30 14.15
7.00 10.30 9.00
18.15 11.00 - detská
detská

7.00 11.00
9.00 detská

Svätej Rodiny
Ne 26.12.2004
Po 27.12.2004
Ut 28.12.2004

6.00 8.00 9.30 14.15
7.00 10.30 9.00
18.15 11.00 - detská
detská
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
17.30
6.00 6.45 16.00
18.15 - Juventus

7.00 11.00
9.00 detská
17.30
-

St 22.12.2004

St 29.12.2004
Št 30.12.2004

6.00 6.45 16.00

SILVESTER
Pia 31.12.2004
NOVÝ ROK
So 1.1.2005
2. Ne po Vianociach
Ne 2.1.2005
Po 3.1.2005
Ut 4.1.2005
St 5.1.2005
ZJAVENIE PÁNA
Št 6.1.2005

6.00 6.45
16.00 - poïakovanie
6.00 8.00 9.30 14.15
18.15 11.00 - detská
6.00 8.00 9.30 14.15
18.15 11.00 - detská
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
6.00 8.00 9.30 14.15
18.15 11.00 - detská
6.00 6.45 16.00
18.15 - mládenícka
6.00 6.45 18.15
6.00 8.00 9.30 14.15
18.15 11.00 - detská
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
7.45 - študentská
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
18.15 - mládenícka
6.00 6.45 18.15
6.00 8.00 9.30 14.15
18.15 11.00 - detská
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
7.45 - študentská
6.00 6.45 16.00
6.00 6.45 16.00
18.15 - mládenícka
6.00 6.45 18.15
6.00 8.00 9.30 14.15
18.15 11.00 - detská

Pia 7.1.2005
So 8.1.2005
Krst Pána
Ne 9.1.2005
Po 10.1.2005
Ut 11.1.2005
St 12.1.2005
Št 13.1.2005
Pia 14.1.2005
So 15.1.2005
2. nede¾a cez rok
Ne 16.1.2005
Po 17.1.2005
Ut 18.1.2005
St 19.1.2005
Št 20.1.2005
Pia 21.1.2005
So 22.1.2005
3. nede¾a cez rok
Ne 23.1.2005

RYBÁRPOLE KAPLNKA

JEZUITI

8.00

9.00

7.00 9.00

18.00
18.00

-

7.00 18.00
7.00 18.00

17.30

18.00

-

7.00 18.00

24.00 polnoèná

18.00
24.00 polnoèná

24.00 polnoèná

8.00

9.00

7.00 18.00
7.00 16.00
24.00
7.00 9.00
15.00 jaslièková

10.00 - odpust

9.00

7.00 9.00

18.00
18.00

-

7.00 18.00
7.00 18.00

17.30

18.00

-

7.00 18.00

17.30

-

18.00

-

7.00 18.00

16.00

16.00

16.00

-

7.00 10.30 9.00
detská
7.00 10.30 9.00
detská
17.30
7.00 10.30 9.00
detská

7.00 11.00
9.00 detská
7.00 11.00
9.00 detská
17.30
17.30
7.00 11.00
9.00 detská

7.00 16.00
22.00

8.00

9.00

7.00 9.00

8.00

9.00

7.00 9.00

18.00
18.00

9.00

7.00 18.00
7.00 18.00
7.00 9.00

8.00

9.00

7.00 9.00

-

17.30

18.00

-

7.00 18.00

7.00 10.30 9.00
detská
17.30

7.00 11.00
9.00 detská
17.30
-

-

-

7.00 18.00

8.00

9.00

7.00 9.00

18.00
18.00

-

7.00 18.00
7.00 18.00

-

17.30

18.00

-

7.00 18.00

18.00

-

7.00 18.00

17.30
-

17.30

-

-

7.00 18.00

7.00 10.30 9.00
detská
17.30

7.00 11.00
9.00 detská
17.30
-

-

-

7.00 18.00

8.00

9.00

7.00 9.00

18.00 19.30
18.00

-

7.00 18.00
7.00 18.00

-

17.30

18.00

-

7.00 18.00

18.00

-

7.00 18.00

17.30
-

17.30

-

-

7.00 18.00

7.00 10.30 9.00
detská

7.00 11.00
9.00 detská

-

-

7.00 18.00

8.00

9.00

7.00 9.00
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OZNAMY
Úmysly apoštolátu modlitby
DECEMBER
* Aby ¾udia pokladali deti za vzácny Boí dar a aby im vdy prejavovali úctu,
porozumenie a lásku
* Panna Mária nám porodila Jeiša, ktorého oslávené telo v Eucharistii pri svätom
prijímaní sa spája s naším telom a našou dušou. Prosme Pána, aby sme nábone a
s èistým srdcom prijímali Oltárnu sviatos.

Poehnanie
vianoèných oplátok

JANUÁR

Na Štedrý deò pri sv. omši vo farskom
kostole o 16.00 hod. poehnáme
* Aby všetci, ktorí pracujú na Strednom východe, zintenzívnili svoje úsilie o mier.
vianoèné oplátky a spoloènou sv. omšou
Pre telo potrebujeme telesný pokrm. Pre dušu zas duchovný pokrm. Na prvom
mieste ako duchovný pokrm poívame ivé telo a ivú krv Krista Pána. Pane, posilni zaèneme slávi vianoèné sviatky. Na túto
slávnos Vás všetkých pozývame.
nám vieru v prítomnos Krista v Eucharistii.

Termíny 1. sv. prijímania detí v roku 2005
Slávnosti 1. sv. prijímania detí v roku 2005 budú v našej farnosti takto:
Klaèno
- 15. mája 2005 8.00 hod - Nede¾a Zoslania Ducha Svätého
- 15. mája 2005 10.00 hod - Nede¾a Zoslania Ducha Svätého
Banièné
Farský kostol - 22. mája 2005 8.00 hod. - 1. skupina - Nede¾a Najsvätejšej Trojice
Farský kostol - 22. mája 2005 10.00 hod. - 2. skupina - Nede¾a Najsvätejšej Trojice

A
K
N
ZVÁ

FARSKÁ
KRONIKA

PO

Vianoèné stretnutie

Juventusu

"Sú veci,
ktoré srdce cíti,
ale ktoré slovo,
ba ani myšlienka
nedokáe
ani pribline
vyjadri."
(Matka Tereza)

Srdeène a pozývame na 3. vianoèné stretnutie "Juvenákov",
ktoré sa uskutoèní 29. 12. 2004 (streda). Skúška o 16.00
hod, sv. omša 18.15 hod. Po sv. omši stretnutie s pánom
dekanom.
Tešíme sa na TEBA !

november
december
2004

Pokrstení
Tamara Móciková, Aleš Puška, Nikola Bartošová, Ingrid
Karabášová, Eliška Sanigová, Dominik Hatala, Michal
Dubovec, Mária Sorentíni, Juliana ahúòová, Jozef Morong,
Natália - Anna Švedová, Kvetoslava Dúhová, Diana Bartošová,
Filip Hámor
Všetkým prajeme šastnú budúcnos !

Pochovaní
Anna Mišáková, r.Hyová, Viktória Harbutová, r. Radenová,
Anna Vallušová, r. Ïurišová, Vojtech Tegelhof, ¼udovít Král,
Magdaléna Konfálová, Anton Mráz, Michal Ondrejech,
Alexander Bajtala, Anna Koppová, Katarína Ondríková, r.
Baláová
Odpoèinutie veèné, daj im Pane!

MILÍ ÈITATELIA, SVOJE PRÍSPEVKY, POSTREHY, OZNAMY A NÁPADY NÁM MÔETE
POSIELA NA ADRESU FARSKÉHO ÚRADU, ALEBO NA E-MAILOVÚ ADRESU
rukac@rukac.sk. ÏAKUJEME.
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Detské
okienko
Vianoèný príbeh

´
´
úlohy pre múdre hlavicky
Vianocné

Bolo u tesne pred Vianocami. ¼udia
nakupovali posledné darèeky. V rade pri
pokladni stáli aj dve deti, braèek a sestrièka.
On mal asi pä, ona asi štyri roky. V košíku
mali papuèe. výraznej zlatoltej farby. Keï
prišli k pokladni, predavaèka im povedala:
“Dvestodesa korún, prosím.” Deti vyloili
na pult peniaze, papierové aj drobné.
Predavaèka spoèítala a povedala: ešte
sedemdesiatdve koruny. Deti sa zarazene
pozreli po sebe. Viac nemali ani halier. Deti
vystúpili z radu, zostali ve¾mi smutné. Mu,

ý

ý

ktorý stál v rade za nimi, zaplatil svoj nákup
a podišiel k nim. “Pre koho majú by tie
papuèky? opýtal sa. “Pre našu mamièku.
Viete, mamièka je chorá. Povedala, e
mono u pred Vianocami pôjde k Pánovi
Jeišovi. V nebi sú ulice zo zlata, tak sme
mysleli, e sa také papuèky budú aj Pánovi
Jeišovi páèi.” Muovo srdce sa pohlo v
dojatí. Pomohol deom papuèky kúpi.
To je naša nádej. Nemáme zlata ani
striebra. Ale v nebi budeme po zlate stúpa.
V Biblii sa píše o bohatom mládencovi,

ktorý odišiel od Pána Jeiša smutný, lebo
nemal odvahu viery rozda svoj majetok
chudobným. Vïaka Bohu, e od tohto
stretnutia má Pán Boh predsa aj takých
nasledovníkov, ktorí poslúchli radu Pána
Jeiša a r o zdávajú svoj majetok
chudobným.

1. Na Vianoce varíme vianoènú ... (z mäsa )
2. Na blahoelanie k narodeninám napíšeme : Ve¾a zdravia a...
3. Pod vianoèný stromèek dostávame ...
4. Zapálime si Vianoènú ...
5. Na Vianoce vládne vianoèná ...
6. Vianoèné medovníèky - inak povedané
7. Tvrdé dlhé i
8. Vianoèná polievka z kapusty ...
9. Na vianoènom stole sú samé ...
10. Na chutný koláè povieme : „To je ale ..... koláè! „
11. Dlhý ypsilon
12. Kapor je vianoèná ...
13. Na stromèek vešiame vianoèné ...
14. Ozdoby vešiame na vianoèný ...

Prosba
Jeiško, náš drahý. milý,
my sme v tejto vzácnej chvíli
prišli k tebe s darom malým,
srdcom èistým, neskonalým.
Poklonu ti zloi chceme
a za všetko ïakujeme:
za mamièku trpezlivú,
za jej lásku dobrotivú,
za starostlivos našich otcov,
za sestru, bratov, priate¾ov,
za všetko, èo nám hlása kòaz,
za tajomstvá plné krás,
prosiac i za pokoj sveta,
v ktorom brat sa s bratom stretá.
Kadý nech má skyvu chleba,
dá i z mála, ak to treba.
za to prosia tvoje deti,
nech nám tvoja láska svieti,
teraz v tento lásky èas,
ba i v celý rok budúci.
Neopúšaj nikdy nás!
Z. Tatranská

´

´
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Rok
Eucharistie
48. medzinárodný
eucharistický kongres

V

katolíckej Cirkvi preívame eucharistický rok a je to ve¾ký Boí dar pre
všetkých. Viac ako inokedy si môeme
uvedomi, aký hlboký dosah má
Eucharistia na náš ivot. Svätý Otec Ján
Pavol II. pripomína: „ Kristus, ivý chlieb,
ktorý zostúpil z nebies, je jediný, ktorý
môe zasýti ¾udí vo všetkých èasoch a na
kadom mieste zeme. Kadý, kto sa rád sýti
pri jeho stole, stane sa ivým nástrojom
lásky, milosrdenstva a pokoja.“
V duchu slov Svätého Otca, ale aj hesla
kongresu: „ Eucharistia svetlo a ivot
nového tisícroèia“, sa niesol 48.
medzinárodný eucharistický kongres v
Guadalajare v Mexiku. Na tomto
významnom cirkevnom podujatí sa
zúèastnili ¾udia z celého sveta zo všetkých
piatich kontinentov a z 87 národov. Bolo
ve¾kou cou pre Slovensko, e delegátom
Svätého Otca, ktorý ho zastupoval na
kongrese bol náš ve¾ký rodák Jeho
Eminencia kardinál Jozef Tomko, ktorý
zároveò predsedal kongresu. Mexièania
prijali otca kardinála Jozefa Tomku s
ve¾kou úctou a spontánne mu prejavovali
svoju lásku tak, ako Svätému Otcovi. Medzi
ve¾kými komunitami z rôznych krajín bolo
zastúpené aj naše Slovensko malou
skupinkou 9 Slovákov: otec arcibiskup
Alojz Tkáè so svojím pomocným biskupom
Stanisla vom Stolárikom, dekan
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
mons. Anton Koneèný, rektor seminára v
Badíne mons. Vojtech Nepšinský,
ruomberský rodák, misionár v Rusku,
Miloš Krakovský, páter František Alberty
OFMcap, páter Ján Kušnír SVD, Pavol
Kaloèaj a jediná zástupkyòa ien sr. Miriam
Albertyová. Priam zázraène sme sa denne
stretávali na všetkých podujatiach
kongresu, èo vôbec nebolo samozrejmé
medzi stotisíc a niekedy aj nieko¾ko
miliónmi ¾udí.
Eucharistický kongres zaèal
monumentálnou manifestáciou lásky ku
Kristovi poèas otváracej svätej omše a
následnej procesie so Sviatosou Oltárnou
na štadióne Jalisco. Po mnohých rokoch

akého prenasledovania Cirkvi v Mexiku,
Mexièania jasavo prejavovali svoju lásku
Kristovi v Eucharistii a rados z toho, e je
osobne prítomný medzi nami. Pre
všetkých úèastníkov kongresu to bol
strhujúci záitok, ktorým sme sa ve¾mi
¾ahko nechali unies. Charakteristické pre
akéko¾vek slávenie v Mexiku je pestros
farieb, nádhera kvetov, úchvatný hudobný
prejav, rešpektujúci bohatstvo kultúr v
Mexiku, spontánnos prejavu, èo nám v
Európe niekedy chýba, mnostvo zástav a
balónov.
Takúto atmosféru sme preívali poèas
všetkých dní kongresu. Kadý deò mal inú
tvár, ale nikdy nechýbala katechéza o
Eucharistii a spoloèná úèas na svätej
omši. Popri tom prebiehali osobné
zdie¾ania v skupinách, rozdelených pod¾a
komunikaèného jazyka a na záver
kongresu boli prednesené uzávery z tejto
aktivity; poèas celého kongresu bola vo
viacer ých kostoloch 7 milióno vej
Guadalajary permanentná adorácia,
konali sa rôzne kultúrne podujatia (balet,
divadlo, koncerty ...), navštevovali sa chorí,
vysluhovala sa sviatos zmierenia a mnoho
iných aktivít. Všetci sme denne zaívali, èo s
nami dokáe Jeiš robi, keï sme otvorení.
Ve¾mi reálne sme skusovali pravdivos
Kristových slov o vzájomnej láske,
univerzálnosti Cirkvi, osobnej blízkosti
Boha v kadom jednom z nás.
Úèastníci kongresu, dobrovo¾níci i
obyvatelia Guadalajary, všetci sme vnímali
jednu skutoènos, e Eucharistia nás
dokáe premieòa a budova nový Boí ¾ud.
Pomocou pri tom nám môe by, napr. ako
to spomenul otec kardinál Sandoval z
Guadalajary:
- spoloèná úèas na svätej omši (rodina,
komunita, škola ...)
- preíva univerzálnos Cirkvi
- kontemplova Kristovu tvár za pomoci
Panny Márie je Matkou Eucharistie
Alebo z inej katechézy: Eucharistia je
láska, charita, milosrdenstvo, spravodlivos... Boh prichádza vo Vtelenom
Synovi v chudobe. Ak ijeme pre
chudobných (charita a milosrdenstvo) tak
Ho môeme nájs, spozna Krista v chudobných. On nám ukáe svoju tvár.Osobne ma zaujal výklad 3 slov pri
konsekrácii vzal, lámal, dával.
vzal - chlieb v rukách; kadý èlovek je v
Boích rukách, rukách dobrého Otca
lámal - by k dispozícii Boej vôli, by
prelomený v svojich predstavách o mojom

ivote a prija to, èo mi Boh
pripravil
dával- naša existencia má
iba vtedy zmysel, keï
dávame. Chlieb i svoje
srdce. Cirkev je najbohatšia vtedy, keï rozdáva.
To je podstata kresana.
¼udia sú hladní po Bohu aj po chlebe.
Nezabúdajme na dôleitú aktivitu Ducha
Svätého, skrze ktorého sa chlieb mení na
Kristovo Telo. V našej „akcii“ vdy
poèítajme s Duchom Svätým, aby sme ním
boli premieòaní. ivot z Eucharistie
posilòuje osobnú svätos. To je len
nieko¾ko myšlienok z bohatej ponuky
katechéz a homílií. A ešte jeden významný
jav kongresu ve¾mi oslovil najmä
zahranièných úèastníkov - a to- ve¾ká úcta,
ktorú Mexièania prejavovali všetkým
kòazom. Všímala som si reakcie aj našich
slovenských kòazov na prejavenú úctu k
ich kòazstvu a èastokrát sa neubránili
slzám dojatia. Pri kadej príleitosti
skandovali: „Vivat sacerdotes“ (nech ijú
kòazi !), pýtali si poehnanie, bozkávali
ruky kòaza, ktoré im prinášajú ivého
Krista na oltári; posielali svoje deti krásne
obleèené - za kòazmi a pýtali si
poehnanie. Všetky tieto prejavy úcty
zvýrazòovali ve¾kú vïaènos za prítomnos
kòazov medzi nimi (poèas prenasledovania boli kòazi zavradení alebo v
emigrácii) a udivuje ich silná viera v pôsobenie milosti poehnania do ich ivota.
Vyvrcholením kongresu bola závereèná
svätá omša opä na štadióne Jalisco a
následne po nej satelitné spojenie do
Baziliky svätého Petra, kde práve v tom
èase prebiehala liturgická pobonos
otvorenia Eucharistického roku. Po
objavení sa Svätého Otca Jána Pavla II. na
ve¾koplošnej obrazovke celé zúèastnené
spoloèenstvo búrlivo jasalo a pozdravovalo Svätého Otca. Potom pokraèoval
program z Vatikánu a po eucharistickom
poehnaní priamo z Baziliky svätého Petra
sa oficiálne ukonèil 48. eucharistický
kongres.
Preili sme 8 úasných dní, poèas
ktorých sme boli posilòovaní Boím
Telom, nadchýòaní katechézami, a najmä
realitou ivej vzájomnej lásky, prameniacej z Eucharistie. A máme nádej, e
budeme ešte dlho èerpa z týchto záitkov
a pomôe to aj iným pri objavovaní osobnej
lásky k Jeišovi v Eucharistii.

I.

MUDr. ¼ubomíra Albertyová - sr. Miriam
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zober ich na bohosluby

1. V polnoènej chvíli hlas sa ozýva, vstaòte pastieri, vzácna novina. [: Èím skorej sa vyberajte,
do Betlema pospiechajte, privíta Pána . :]
2. Slúchli a našli Diea v jaslièkách, všetci pok¾akli vidiac ten zázrak.[:Ako Bohu chválu
vzdali, vítajúc Ho zavolali z ve¾kej radosti. :]
3. Tys Spasite¾ náš, dávno iadaný, štyritisíce rokov èakaný.[: Teba králi a proroci èakali a Tys
tej noci nám sa narodil. :]

005 V polnoènej chvíli.

. Plesajte všetci ¾udia, u je narodený. Ten, ktorý skrz prorokov bol predpovedaný. [: Anjeli
zaspievajte, pastieri hrajte Mu, krá¾ovia klaòajte sa, jak Pánu svojemu. :]
2. Rúèky má roztvorené, celý svet chce obja, nu poïme sa mu k jasliam všetci vyalova. [:
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte Mu, krá¾ovia klaòajte sa, jak Pánu svojemu. :]
3. Vás chudobných a biednych to iste poteší, vidiac, e aj Pán sveta v biednych jasliach leí. [:
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte Mu, krá¾ovia klaòajte sa, jak Pánu svojemu. :]

004 Plesajte všetci ¾udia.

1. K Jeiškovi miláèkovi, verné duše spiechajte, v jasliach Jemu zloenému, srdeènú èes
vzdávajte. Privítajte, chválu vzdajte, Jeišku miláèkovi. [: Vitaj milý, roztomilý, spievajte
Jeiškovi. :]
2. Boh Ty si náš a Mesiáš, po Tebe sme túili. U sme Tvojho veselého narodenia doili.
Privítajte, chválu vzdajte, Jeišku miláèkovi. [: Vitaj milý, roztomilý, spievajte Jeiškovi. :]

003 K Jeiškovi miláèkovi.

1. Nynaj, buvaj sladko, anjelské diea, našou milou piesòou uspávame a. Buvaj nám
Jeiško, buvaj, spi sladko, a Ty ho tú¾ k sebe panenská Matko.
2. Primúr si oèièká slzou zrosené, stú¾ svoje ústoèká plaèom zomdlené. Buvaj nám Jeiško,
buvaj, spi sladko, a Ty ho tú¾ k sebe panenská Matko.

002 Nynaj, buvaj sladko.

1. Keï sa Kristus rodí a na svet prichodí, pokoj blaho ¾udí, so sebou privodí. Anjelovia sa
radujú, na nebesiach prespevujú glória, glória, glória, in excelsis Deo.
2. Hovoria pastierom, ktorí stádo striehli, aby do Betlema, èím skorej pobehli. Boh sa
narodil Spasite¾, náš a sveta Vykupite¾, glória, glória, glória in excelsis Deo.

001 Keï sa Kristus rodí.

Vianoèné koledy - texty
- zober ich na bohosluby

1. Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, strái Dieatko,
nebeský dar. Sladký Jeiško spí, sní, nebesky ticho spí, sní.
2. Tichá noc, svätá noc. Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zves, ktorá svetom dnes dáva
sa nies: [: Kristus, Spasite¾ je tu, Tešite¾ sveta je tu! :]
3. Tichá noc, svätá noc. Nená tvár lásky iar bosky rozsieva v jaslièkách tam: bije záchranná
hodina nám [: v tvojom zrodení, Boh Syn, Jeiško, Láska, Boh Syn! :]

010 Tichá noc.

3. A kdee je na hospode s Matkou sveta Krá¾, by som i ja ta šiel s vami a ho privítal? V chudobnej maštali, tam
mu aj postlali, tam je jeho hospoda.

1. Povedzte nám, pastierovia, èo ste videli, keï ste sa tak o polnoci všetci rozbehli? Videli
Dieatko, krásne Pacholiatko, narodené v Betleme.
2. Ktoe vám èo o Dieati tomto povedal? Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal. Anjeli
spievali, nám oznamovali, e sa Kristus narodil.

009 Povedzte nám, pastierovia.

1. Poh¾ahïte len bratia, ako nebo horí, èosi sa divného v Betleheme strojí
[:
Zanechajte ovce stáda, veï nad nimi Pán Boh vláda, poïme do Betlehema. :]
2. Na nebi sa hviezda jasným svetlom jagá, iste svojho Pána ucti sa ponáh¾a.
[: Spešme
aj my krokom smelým, mys¾ou a srdcom veselým, padnime pred Pána. :]

008 Poh¾aïte brati

1. Zavítaj, Jezu s Panny narodený, preèo si v biednych jaslièkách vloený. [: My srdeène a
vítame, srdcia v obe Ti skladáme, Jeišku drahý. :]
2. Èo za príèina úbostva Tvojeho? S chudobného chceš èini bohatého. [: My srdeène a
vítame, srdcia v obe Ti skladáme, Jeišku drahý. :]
3. Snáï preto plaèeš, aby sme veselí v sláve nebeskej jednúc a videli. [: My srdeène a
vítame, srdcia v obe Ti skladáme, Jeišku drahý. :]

007 Zavítaj Jezu.

1. Poèujte rados utešenú, na zemi v ten èas oznámenú. /: skrz anjela boieho, posla
najvernejšieho. V tej chvíli, v tej chvíli, v tej chvíli.:/
2. Novina, to je neslýchaná, e Syna porodila Panna. /: V nevinností anjelskej a v èistote
panenskej, v Betléme, v Betléme, v Betléme.:/
3. V jaslièky Syna poloila, plienkami si ho obloila /: v náruèí ho chovala a takto mu
spievala, Jeišku, Jeišku, synaèku.:/

006 Poèujte rados utešenú

Vianoèné koledy - texty

Štedrá
veèera
rodinná liturgia

ÚVOD
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Otec alebo matka:
Dnes oslavujeme Vianoce - sviatky narodenia nášho Pána Jeiša. Jeiš sa narodil, aby priniesol
dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chví¾u zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou
narodeného Boieho Syna. Chceme a, celá naša rodina, pozdravit’: Zdravas Mária...
EVANJELIUM
Zapoèúvajme sa do slov Evanjelia pod¾a Lukáša:
V tých dòoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykona súpis ¾udu po celom svete. Tento prvý
súpis sa konal, keï Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli da sa zapísa, kadý do svojho mesta.Vybral
sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho
domu a rodu, aby sa dal zapísa s Máriou, svojou manelkou, ktorá bola v poehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej èas
pôrodu. I porodila svojho jednorodeného syna, zavinula ho do plienok a uloila do jasie¾, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a stráili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a oiarila ich Pánova
sláva. Zmocnil sa ich ve¾ký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa: Zvestujem vám ve¾kú rados, ktorá bude patri všetkým
¾uïom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasite¾, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieatko zavinuté do
plienok a uloené v jasliach. A hneï sa k anjelom pripojilo mnostvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ¾uïom dobrej vôle.“ Lk 2,1-14
PIESEÒ: Tichá noc JKS è.88
PROSBY A POÏAKOVANIA
(môe sa zapoji kadý èlen rodiny)
Pane, v dnešnú noc Tvojho narodenia a prosíme:
Za všetkých ¾udí dobrej vôle, aby sme vytvárali jednu ¾udskú rodinu spojenú s Tebou.
Prosíme a, vyslyš nás.
Za nás všetkých...(mono vymenova), aby si nás všetkých v Novom roku poehnal a ochraòoval.
Prosíme a, vyslyš nás.
Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dòoch našli útechu v Tebe.
Prosíme a, vyslyš nás.
(môu nasledovat’ vlastné prosby)
A ïakujeme Ti:
Za preitý rok, e si nás sprevádzal a e môeme by teraz pri dnešnej Štedrej veèeri spolu.
Ïakujeme Ti, Pane.
Za všetky dary, ktorými sa v dnešný veèer budeme obdarova a za to, e najväèším darom pre nás si Ty.
Ïakujeme Ti, Pane.
Za Svätého Otca, biskupov a našich kòazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami.
Ïakujeme Ti, Pane.
(môu nasledova vlastné vïaky)
POEHNANIE JEDLA A VINŠ
Teraz poehnaj, Otèe, toto jedlo, nám na úitok a Tebe na chválu. Prosíme a, Pane, buï èastým hosom
v našom dome a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.
Vinšujem Vám tieto radostné sviatky narodenia nášho Pána Jeiša, aby sa Jeiš vo vás duchovne narodil
svojou väèšou láskou, dobrotou a pokojom.
(všetci si môu vzájomne poda ruky)

MILOSTIPLNÉ PREITIE VIANOÈNÝCH SVIATKOV,
HOJNOS BOÍCH DAROV,
POKOJ A LÁSKU DO VAŠICH SÀDC A RODÍN,
POEHNANIE VAŠICH KROKOV POÈAS CELÉHO NASLEDUJÚCEHO ROKU
VÁM ELAJÚ
Alojz Kostelansky, dekan
kapláni: Štefan Hudáèek, František Hrušovský
Jozef Galoviè, Vladimír Bolibruch
a redakcia èasopisu RUKAÈ

"Keï Boí Syn
nás navštívil
a priniesol
svoju lásku
k nám,
vtedy celý svet
videl, aký je Boh,
predivný,
úasný Pán."

