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Slovko o Vianociach.
Drahí priatelia a je tu znovu čas Vianoc. Tak ako každý rok aj teraz odrátavame dni
do štedrého dňa, zisťujeme koľko nám zostalo dovolenky ako s ňou naložiť? Koho a kedy
pôjdeme navštíviť, v akom obchode bude menej ľudí na predvianočný nákup. Ale či to
stačí? Možno stačí len počúvať, či zmeniť naše rozprávanie, tak ako v tomto príbehu.
Bratia rozprávali toto: „Jedného dňa sme išli k niekoľkým starcom. Keď sme sa pomodlili,
ako bolo zvykom, a privítali nás, sadli sme si k spoločnému rozhovoru. Pred odchodom
sme ich prosili, aby sme sa ešte raz pomodlili. Jeden zo starcov sa spýtal: ,Ako to, vy ste
sa nemodlili?’ – ,Áno, otče, modlili sme sa, ale len keď sme prišli. Odvtedy sme sa len
rozprávali.’ A on nám odpovedal: ,Nehnevajte sa, bratia, ale medzi vami sedí brat, ktorý
predniesol tristo modlitieb v čase, keď rozprával.’ Toto nám starec povedal a po modlitbe
nás prepustil.“
Minule mi volalo neznáme číslo. Bola to istá pani od jedného zo slovenských mobilných
operátorov a ponúkala mi rôzne akciové balíčky, len aby som si preniesol k nim číslo
a stal sa ich zákazníkom. Bol to asi 7 minútový monológ z jej strany, ktorým obhajovala
svojho zamestnávateľa. Zrejme to musela robiť, keď tam chcela byť zamestnaná. Ale
predstavte si koľko slov musíme denne vysloviť kvôli všemocným peniazom. Častokrát
hovoríme aj vtedy, keď o tom vôbec nie sme presvedčení, ba dokonca to môže byť aj
klamstvo. Ako využívam slová, ktoré denne vyslovujem? Sú modlitbou? Vedeli by moji
blízky žiť z týchto slov? Povzbudil by som dnes niekoho, ak by som mu pustil svoje
dialógy, či monológy včerajšieho dňa?
Drahí priatelia, Ježiš Kristus je pravé Slovo, ktoré má moc dať nám večný život.
Slovo, ktoré povzbudzuje, posilňuje, uzdravuje, premieňa, očisťuje, upevňuje, dáva radosť
a uschopňuje človeka konať dobro. V tomto vianočnom čase si máme uvedomiť, kým ako
kresťania sme, aké úlohy máme plniť na tejto zemi. Máme azda tvrdo pracovať až do
poslednej chvíle pre niekoho kto nemiluje Boha, ba sa z neho vysmieva? Ako náhle sa
dnes kresťan prejaví vo svojej práci, vo svojom okolí je považovaný často za
nenormálneho. Tak ako to hovorí tento dialóg:“ Jeden čerstvo obrátený mladý muž sa
opýtal starca: „Otče, a to sa teraz budem musieť úplne zrieknuť sveta?“ – „Neboj sa,“
odpovedal starec. „Ak bude tvoj život skutočne kresťanský, svet sa okamžite zriekne

teba.“ A možno sa tohto naozaj bojíme, čo budem robiť ak nebudem v priazni sveta? Ale
skôr si myslím, že by sme sa mali pýtať čo budeme robiť, ak nebudeme v priazni živého
Boha?
Jeden priateľ mi rozprával ako sa zúčastnil civilného pohrebu v krematóriu.
Spomína, že to bolo bez nádeje s básničkou na začiatku , životopisom zosnulého a peknou
pesničkou na záver. Veľmi ho to prekvapilo, keď to porovnal s kresťanským pohrebom,
ktorý nekončil beznádejou a hrozivým smútkom na veky. Sme v čase Vianoc akosi
cítime, že veci okolo nás by nám mali dávať nejaký zmysel, že život je viac ako jedlo.
A možno odpoveď na to všetko v mojom živote je to maličké dieťa z Betlehemských
jasieľ. Dieťa, ktoré poznačilo dejiny sveta nezmazateľnou stopou. Ono chce poznačiť cez
tieto sviatky aj Teba. Neváhajme a nebojme sa, lebo má slovo pre teba, ktoré Ti zmení
Tvoj život na nespoznanie. Chcel by si aj Ty uveriť? Stačí tak málo. Uznaj ho za Pána nad
svojím životom, daruj mu svoje srdce, svoju rodinu, svoj dom, svoje auto. Boh chce aj
tieto Vianoce natrvalo poznačiť tvoj život.
Prajem Vám radostné prežitie sviatkov Božieho Narodenia nielen v kruhu vlastných rodín,
ale nech nádej Vianoc zasiahne aj kruh našej farnosti. o. František Fedorišin

Farské oznamy
Predvianočné spovedanie – budem spovedať pred a po sv. liturgiách v chráme a na
fare v kaplnke piatok 22.12. od 16.00.
Zbierka solidárny fond - minulú nedeľu sa vyzbieralo na solidárny fond
bratislavskej eparchie 130€. Pán Boh odmeň vaše dary.
Zbierka na farnosť na splatenie farskej budovy – v nedeľu 17.12. bude po sv.
liturgii bude zbierka na splatenie farskej budovy. Prosím Vás o štedrosť. Posledná
novembrová zbierka bola 200eur. Nech Pán odmení Vaše láskave srdce pri akomkoľvek
Vašom dávaní a prispievaní nielen vo farnosti, ale všade kde obetujete svoj čas i peniaze.
Buďte požehnaní.
V pondelok - 18.12. večiereň na fare nebude.
Utorok 19.12. – Vás pozývam po svätej liturgii na modlitby uzdravenia
a oslobodenie, ktoré budú spojené aj s udelením sviatosti pomazania chorých a zároveň pol
hodinu pred svätou liturgiou budem spovedať.
V nedeľu 24.12 – je zdržanlivosť iba od mäsa pôst nie je. V tento deň bude poobede
o 16.00 veľké povečerie s lítiou na ktoré Vás pozývam, tak aby sme o 18.00 približne spolu
zasadli k štedrovečerným stolom a spojili sa takto celá farnosť. Samozrejme kto ako môže.
Kalendáre – v sakristii si môžete zakúpiť kalendáre na stenu.
Dary fara – r. Siskovičová 50€, Michal Bratičák 50€, r. Borščová PN 50€,
Bohuznáma rodina Beloveža 100€, p.Darivčáková 50€. Bohuznáma rodina na farnosť
1080€. Mesačná zbierka na faru za december 330€. Pán Boh odmeň za Vaše dary.

Liturgický program
Deň

Čas

Utorok
19.12.

17 30

Štvrtok
21.12.

17 30

Nedeľa svätých
otcov.
24.12.

08 00
10 00
16 00

Pondelok.
25.12.

08 00

Narodenie podľa tela
nášho Pána Boha
a Spasieteľa Ježiša
Krista.

Utorok.
26.12.
Narodenie podľa tela
nášho Pána Boha
a Spasieteľa Ježiša
Krista.

Štvrtok
28 .12.
Nedeľa po
Kristovom narodení
– Pamiatka sv.
a spravodlivých Jozefa
snúbenca, Davida Kráľa
a Jakuba Božieho brata.

10 00

08 00
10 00

Intencia

Kde

Modlitby za
uzdravenie
a oslobodenie.

+Dezider

Kostol sv.
Heleny

Svätá liturgia

na úmysel

Kostol sv.
Heleny

Svätá liturgia

Svätá liturgia
Svätá liturgia
Veľké povečerie
s lítiou

*za farnosť

Piešťany
Kostol
sv. Heleny

Piešťany

Svätá liturgia
myrovanie
Svätá liturgia
myrovanie
Prikázaný sviatok

Kostol sv.
Heleny

Svätá liturgia

Piešťany

Svätá liturgia
Prikázaný sviatok

Kostol sv.
Heleny

17 30

Svätá liturgia

10 00

Svätá liturgia

Kostol
sv. Heleny

17 00

Ďakovný akatist

Kaplnka na
fare

*na úmysel

Kostol sv.
Heleny
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