
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajomstvo Vianoc v našom živote. 

Dieťa v betlehemskej maštali si dodnes pripomíname s radosťou a nádejou, pretože ono 

prichádza z Božieho tajomstva.  Je to večné Slovo Otca, ktoré sa stalo telom a  prebývalo medzi 

nami.  Prichádza žiť náš ľudský údel, ako čítame aj v  evanjeliu:  „Pravé svetlo, ktoré osvecuje 

každého človeka, prišlo na svet. A tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ V súčasnej 

kríze, ktorá sa dotýka nielen ekonomiky, ale aj rôznych oblastí spoločnosti, nám Vianoce hovoria, 

aký je človek dôležitý pre Boha a Boh pre človeka. Bez Boha človek podľahne vlastnému 

sebectvu, materiálne veci sa stávajú dôležitejšie ako skutočné hodnoty. Treba sa vrátiť k  Bohu, 

aby bol človek opäť človekom. S Bohom, ani v ťažkých chvíľach nestratí nádej. Vianoce nám 

zvestujú, že nikdy nie sme sami. Boh je tu a sprevádza nás.  To je tajomstvo Vianoc v našom 

živote, ako sa o ňom v krátkom úryvku básne zamýšľa Milan Rúfus“ 

Prázdno je, Bože chýbaš nám. 

Prázdny je priestor. Tu i tam. 

Jeho hrôza i veleba. 

Prázdno je Bože bez Teba. 

Pomysli, Bože pomysli: 

to nie ty  - my sme odišli, 

Ale my predsa prídeme...k tebe... 

Buď teda, maj nás trochu rád. 

Keby si nebol – pod i nad – 

vo vnútri veci, okolo – všetko, 

            čo je, by nebolo... 

 

...požehnané a milostiplné sviatky Narodenia Pána vám všetkých praje a vyprosuje... 

duchovný otec František 
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V 28. ročníku Dobrej noviny meníme púšť na 
záhradu 

Dobrá novina sa na Slovensku po prvýkrát 

pripravovala na  Vianoce 1995. Tento rok 

prebieha už  28. Ročník. Mottom je 

zvolanie  “Zmeňme púšť na záhradu”. 

Angažovanosť, pripravenosť vykročiť a 

obetovať svoje dary pre dobro iných robí tento 

svet krajším pre všetkých. Z milej služby 

koledníkov tak majú osoh naozaj všetci. Do 

našich rodín vstupuje vianočné požehnanie a cez 

dary vianočnej zbierky pociťujú africké rodiny 

úprimnú starostlivosť blížnych, hoci vzdialených 

tisíce kilometrov. Región Samburu na severe 

Kene je domovom pastierskych komunít. 

Samburijci žijú tradičným polokočovným spôsobom života: muži sa presúvajú z miesta na miesto 

podľa toho, kde sú lepšie možnosti na pašu pre ich dobytok. Ženy, deti a starejší zostávajú doma. 

Charakter oblasti sa v posledných rokoch veľmi mení, zo savany sa stáva polopúšť. Počas období 

dažďov sa inak červenohnedá krajina krásne zazelená. Problém nastáva, keď dažde prídu v 

nepravidelných intervaloch, sú prívalové a krátke, alebo neprídu vôbec. Obrovské sucho, ktoré 

momentálne trápi celý región Afrického rohu, zasahuje až do Samburu. Samburijci v preklade 

znamená “motýlí ľudia”, a to preto, lebo sú známi svojim pestrofarebným oblečením a korálkami. 

Mladí muži – morani – počas veľkých osláv nosia na hlave pštrosie perá. Keď tancujú tradičný 

skákavý tanec, pôsobí to dojmom, ako keď lieta motýľ. Toto krásne stvorenie je nám príkladom, 

keď spomíname efekt motýlích krídel (tzv. butterfly effect). Hovorí o tom, ako aj ten najmenší 

pohyb na jednej strane planéty, má silu a schopnosť mať obrovský dosah či dôsledok na jej druhej 

strane. Najlepšie to vidíme ako na zmenách v počasí, tak aj na globalizácii samotnej. Na tieto zmeny 

reaguje aj hlavný projekt 28. ročníka koledníckej akcie. A opäť spôsobom, ktorý tento motýlí efekt 

pripomína: koledníci konajú na Slovensku malé skutky lásky, ktoré dokážu meniť životy ľudí v inom 

kúte sveta.  

Patróni Dobrej noviny: 

• sv. František z Assissi (zaviedol tradíciu jasličiek, neodmysliteľného symbolu Vianoc) 

• sv. František Xaverský (patrón všetkých misií – Dobrá novina pomáha aj misiám) 

• sv. František Saleský (zaviedol preventívny systém vo výchove – v Dobrej novine sa 

snažíme prostredníctvom podporovaných projektov pomáhať ľuďom v Afrike a tak 

predchádzať extrémnej chudobe a negatívnemu správaniu, ktoré chudoba so sebou 

prináša). 
 



OZNAMY:  
• V priebehu týždňa pozývam k modlitbe Deviatnika hľadania prístrešku pre svätú  rodinu.  

• Požehnanie a vyslanie koledníkov Dobrej noviny, bude v nedeľu 18.12.2022 o 10:30 hod. 

Koledovať pôjdeme na Narodenie Pána dňa  25. 12. 2022 popoludní od 13:00 hod. Záujemcovia 

nahláste sa v  sakristii  do 18.12.2022. 

• Vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude v utorok 20.12.2022 od 15:00 hod. do sv. omše. 

Spovedať budeme viacerí kňazi. Na sv. spoveď sa dôkladne pripravte! V Nižnej Šebastovej 

budeme spovedať  na Štvrtú adventnú nedeľu 18.12. 2022 od 14:30 hod. Spovedať budem aj 

vo štvrtok 22.12.2022 od 16:00 hod. 

• K dispozícii sú vianočné oblátky. Zakúpiť si ich môžete v sakristii. Dobrovoľný príspevok za balíček 

(10 ks) je 2,50  €. Príspevkom podporíte výstavbu farskej budovy. Ďakujem všetkým, ktorí boli 

ochotní zapojiť sa do pečenia oblátok. 

• Chorých pred Vianocami navštívim v  pondelok 19.12.2022 od 8:00 hod. Nahláste ich v sakristii. 

• V piatok 23.12.2022 sa bude v popoludňajších hodinách  pripravovať vianočná výzdoba kostola. 

• Betlehemské svetlo si môžete prísť vziať do svojich príbytkov na Štedrý deň.  

• Na Štedrý deň bude sv. omša popoludní o 16:00 hod. Pozývam rodiny s deťmi.  Pred polnočnou 

sv. omšou o 23.30 hod. bude vianočná akadémia.  

• Na Narodenie Pána rozdávatelia zanesú sv. prijímanie tým, ktorí nemôžu prísť do kostola. 

Nahláste ich v sakristii. 

• Na sviatok sv. Rodiny  v piatok 30.12.2022 bude pri večernej sv. omši obnova manželských 

sľubov. 

• Sobota 31.12.2022 je posledný deň v roku - Silvester. Pozývam na sv. omšu o 14:30 hod., v závere 

bude pobožnosť Poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. 23:30 hod. bude 

krátka adorácia.  

• Počas mesiaca december môžete  prispieť služobníkom v kostole (kňaz, kostolník, kantor).  

Svoj príspevok odovzdajte po sv. omšiach ekonomickej rade v sakristii. Úprimné Pán Boh 

zaplať aj v  týchto časoch za váš príspevok. 

• V nedeľu Zjavenia Pána 6.1.2023, býva zvykom požehnávať domy. Ak máte záujem 

o požehnanie domu, zapíšte sa v sakristii.Arcidiecézna púť do Libanonu po stopách sv. 

Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla. Bližšie info nájdete na výveske. 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil o finančnú 
podporu, ktorá bude potrebná pri výstavbe farskej 
budovy. Druhá nedeľa v mesiaci by bola vyčlenená 

na túto zbierku. 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 
Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  

farskej budovy: 

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 



Liturgický program  19.12. – 25.12. 2022 

20.12.2022 Utorok Spoveď: 
15:00 – 17:00 

17:00 
Utorok po 4.adventnej nedeli 

† Andrej Mihaľo 

21.12.2022 Streda - 07:00 
Streda po 4.adventnej nedeli 

† z rodín Ivaneckej a Virbovej 

22.12.2022 Štvrtok Spoveď: 
16:00 – 18:00 

18:00 
Štvrtok po 4.adventnej nedeli 

† Ondrej, Mária Vargoví 

23.12.2022 Piatok - 07:00 
Piatok po 2.adventnej nedeli 

† Ľudovít, Anna, Peter, Braňo 

24.12.2022 Sobota - 

 NARODENIE PÁNA – VIGÍLIA 

16:00 ZBP Mária Marcinčinová s rod. 

24:00 Za veriacich farnosti 

25.12.2022 Nedeľa - 

 NARODENIE PÁNA 

07:30 † František 

10:30 † Gabriela 
 

 

Liturgický program  26.12.2022 – 1.1. 2023 

26.12.2022 Pondelok - 

 SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, Sviatok 

07:30 † Jozef 

10:30 † Jozef, Mária, František, Jozef, Anna 

27.12.2022 Utorok - 18:00 
SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, Sviatok 

† Renáta Hudáková, 1.výr. 

28.12.2022 Streda - 07:00 
SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, Sviatok 

† František, Jozef 

30.12.2022 Piatok - 18:00 
SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, Sviatok 

† Vladimír Kupec 1.výr., Vladimír a Anna 

31.12.2022 Sobota - 14:30 
OKTÁVA NARODENIA PÁNA 

† z rod. Pariľákovej a Farkášovej 

01.01.2023 Nedeľa - 

 SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY 

07:30 ZBP Oto s rod. 

10:30 Za veriacich farnosti 
 


