Oznamy po 2. adventnej nedeli
Liturgický kalendár

Úmysly
7:30

Nedeľa
6. 12.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

ML Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka s rodinou

9.00
MB Za farníkov
RTVS
10.30 ML + Mária
18:00 JV za syna Martina za Božiu pomoc pri hľadaní životnej partnerky

sv. Ambróz, spom.

6.15

JV

Vigília sviatku
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE
PANNY MÁRIE
SLÁVNOSŤ

18.00

ML + syn Milan a babka Mária

6.15

ML + z rodiny

18.00

JV

Streda
9. 12.

sv. Ján Diego Cuauhtlatoatzin,
ľ.spom.

6.15

ML Na úmysel

18.00

JV

Za rodiny Mikušovú, Minarovjechovú a Hrbačikovú

Štvrtok
10. 12.

Preblahoslavená Panna Mária
Loretánska, ľ.spom.

6.15

JV

Za zdravie a Božiu pomoc pre Filipa

18.00

ML Za manželov Štefana a Jany

Piatok
11. 12.

sv. Damaz I., pápež, ľ.spom.

6.15

JV

Sobota
12. 12.

Preblahoslavená Panna Mária
Guadalupská

18.00
7.30

ML + rodičia z oboch strán
JV Za požehnanie pre Marianku

7:30

ML Rodina Krutelová, Vendelín, Marián, Veronika
JV Za farníkov

Pondelok
7. 12.
Utorok
8. 12.

Nedeľa
13. 12.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

9.00
10.30

JV

+ Ján a súrodenci

+ Ľudovít, Mária a zosnulí z rodiny Bodišovej

Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Gabriely

+ manžel a rodičia

18:00

ML Za dcéry Margarétu, Katarínu a ich rodiny
Iniciálky: JV – Juraj Vittek, ML – Marián Lukáč, MB – Marián Bér

Zimné kántrové dni
Kántrové dni (kvatembrové dni, od latinského slova quattuor – štyri, tempora - časy) sú trojice dní – streda,
piatok a sobota. Pôvod kántrových dní siaha do prvých storočiach kresťanstva. Kántrové dni boli dňami pokánia
v rytme striedania ročných období, reagovali aj na rímske pohanské oslavy sejby v mesiaci decembri, žatvy v mesiaci
júni a vinobrania v mesiaci septembri, ktoré boli spojené s rozpustilou zábavou. Cirkev im dala náboženský obsah
tým, že ich ustanovila ako dni kajúcnosti, dni pokánia. Keď sa v 4. storočí zaviedol štyridsaťdňový pôst pred Veľkou
nocou, mnohé dovtedy zaužívané pôsty sa zrušili. Kým v minulosti boli tieto dni časom pôstu, v súčasnosti nepatria
medzi predpísané dni pokánia. Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS
stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa
okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, sv. spoveď,
ale aj dobrovoľný pôst, a to nielen od mäsa, ale aj od iných vecí, na ktorých sme závislí. Bolo by dobré, aby sme sa v
týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer. KBS určila, že obsahom zimných
kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Slovenský
variant „kántry“ súvisí so slovenským „kántriť“. Je to čas, kedy môžeme v sebe kántriť naše zlé sklony, učiť sa
sebaovládaniu. V dobe technokracie strácame zmysel pre obdobia v roku v závislosti od prírody. Kántrové dni nám

môžu pomôcť žiť v rešpekte k prírode ako k Božiemu svetu. Pápež František vo svojej encyklike Laudato si cituje
naliehavú výzvu patriarchu Bartolomeja pre dnešných kresťanov, „aby sme prešli od konzumu k obeti, od
chamtivosti k štedrosti, od plytvania k schopnosti podeliť sa – v askéze, ktorá „znamená učiť sa dávať, nielen sa
vzdávať. Je to spôsob milovania, postupného prechodu od toho, čo chcem, k tomu, čo potrebuje Boží svet. Je to
oslobodenie od strachu, nenásytnosti a závislosti“. Myslime na to v tomto hektickom období.

Vianočné oblátky
Dnes (v nedeľu) po ranných svätých omšiach si v pastoračnom centre môžete zakúpiť vianočné
oblátky, ktoré pripravili naši seniori. Vstup do pastoračného centra bude otvorený zvonka.
Zapisovanie omší
Po sv. omšiach cez týždeň (nie v nedeľu!) je možnosť v sakristii zapisovať úmysly omší na prvý
polrok 2021. Ponúkame aj možnosť nechať milodar na súkromné odslúženie sv. omše na konkrétny
úmysel, na ktorej sa však darca nemá možnosť zúčastniť.
Spovedanie k prvému piatku a spovedanie chorých k Vianociam
Dostali sme inštrukciu ABÚ ohľadom predvianočného spovedania. Tento rok nebude možné
zorganizovať spoločné spovede pred Vianocami. Aktuálne pri spovedaní môže byť v kostole len jedna
osoba na 15 m2, nemali by ani stáť rady pred kostolom (zvlášť nie v studenom počasí) a treba
zminimalizovať mobilitu veriacich (cestovanie za spoveďou do iných farností). Nenechávajte si spoveď až
na posledné dni Adventu. Považujte svätú spoveď vykonanú v Advente za dostatočnú na Vianoce.
Pandemická situácia nás môže viesť na hlbinu, aby sme sa vyhýbali ťažkým hriechom a snažili sa zostávať
v posväcujúcej milosti nielen sviatočne na dva-tri vianočné dni. Okrem toho, kto sa chce priblížiť k Bohu,
môže tak urobiť spokojne aj po Vianociach (duchovný život pokračuje aj potom). Nerobme z nášho
duchovného života záležitosť pár sviatočných dní. Otec arcibiskup nás kňazov vyzval, aby sme dali väčší
časový priestor na svätú spoveď. Asi najpohodlnejšie je sa spovedať počas omše, ale potom sa kumuluje na
krátky čas veľa ľudí, a nie vždy je pre nás možné spovedať počas omší, keďže máme aj iné pastoračné
povinnosti. Premôžte pohodlnosť a využite aj ďalšie na to vyhradené časy.
K svätej spovedi budeme k dispozícii v pracovné dni podvečer od 17.00-17.50, a aj večer od 19.0020.00. V stredu aj dopoludnia od 9.00-11.00. V sobotu budeme k dispozícii večer od 17.00-19.00. V nedeľu
počas omší. Spovedáme v presklených priestoroch bočných vchodov do kostola. Odporúča sa nepoužívať
pre penitentov kľačadlá, aby sa nedotýkali jednotlivých častí. Je lepšie poskytnúť penitentom možnosť
sedenia počas spovede. Prosíme, aby ste nám v sakristii alebo v kancelárii nahlásili chorých, ktorí by sa
chceli vyspovedať počas Adventu k Vianociam doma.
Rorátne omše
S Adventom sa spájajú tzv. „omše na úsvite“ alebo „roráty“. V našej farnosti tieto omše na úsvite
slávime každý pracovný deň o 6:15 hod. až do 24. decembra. V kostole je iba svit sviečok. Pozývame Vás,
aby ste si priniesli lampášik – symbol živej viery. Vo štvrtok je rorátna omša po latinsky a na zvýraznenie
očakávania prichádzajúceho Pána ju slávime orientovaní počas eucharistickej modlitby smerom na
Východ. V piatky na roráty pozývame zvlášť rodiny s deťmi.
Detská sv. omša
V stredu bude detská sv. omša. Deti sa stretajú na katechézu s animátormi v kostole už o 17.30h.
Prosíme ostatných veriacich, aby sa v tento deň modlili sv. ruženec v pastoračnom centre.
Zbierka na strechu
Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí ste štedro a obetavo prispeli na opravu strechy a svetlíka.
Vyzbieralo sa doteraz z individuálnych darov veriacich 13 915 € z celkových 41 060 €. Minulý týždeň bola
zbierka aj na charitu. Z našej farnosti sme poslali na účet charity 1066,15 €. Ďakujeme za Vašu štedrosť
a modlíme sa za všetkých dobrodincov. Na strechu môžete aj naďalej prispievať individuálne osobne alebo
na účet. Na budúcu nedeľu urobíme na tento účel zbierku pri všetkých svätých omšiach. Vďaka všetkým
za veľkorysosť v týchto náročných a neistých časoch!

