19. december 2021 Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove XXV. číslo 15
VIANOCE – NARODENIE PÁNA
Príbeh o narodení Ježiša je kresťanom dôverne známy.
No pre niektorých ľudí nadobudol, žiaľ, až detinský
charakter a zmenil sa na rozprávkový príbeh, z ktorého
sa vytratila skutočná podstata – že Boh sa stal jedným
z nás, aby nás vykúpil. Aj dnes existujú rôzne snahy
premenovať sviatok Narodenia Krista na: sviatky zimy,
sviatky rodiny, sviatky pokoja a lásky a pod., len aby
sme slová „Ježiš – Kristus“ nemuseli vziať do úst. Je to
snaha zabaliť do ligotavého pozlátka politicky korektné, nič nehovoriace vyjadrenia, ktoré
nikoho nevyruší. No ten, kto chce objaviť podstatu a krásu Vianoc, musí otvoriť Sv. písmo
a nechať sa Božím Duchom viesť po ceste k jasliam – ku Kristovi. Je zaujímavé, že len dvaja
zo štyroch evanjelistov, hovoria o udalostiach narodenia Ježiša. Pýtame sa, ako je to
možné? Treba mať na pamäti, že štyri evanjeliá vznikli spätným procesom. V prvom rade
sa ohlasovalo Ježišovo umučenie a zmŕtvychvstanie. Neskôr sa pozornosť sústredila na
jeho verejné účinkovanie a nakoniec Matúš a Lukáš k tomu všetkému pridali aj rozprávania
o jeho narodení. Táto postupnosť ukazuje, čo bolo podstatné pre rodiace sa spoločenstvo
kresťanov z hľadiska právd viery, ktorú vyznávali. Texty hovoriace o Ježišovom narodení,
neboli napísané na uspokojenie ľudskej zvedavosti (čo, kto, kde, kedy, ako...), ale ako
vyznanie viery a vďakyvzdanie Bohu vo forme rozprávania o Božom pôsobení v Dejinách
spásy a v osobách spojených s plnením jeho vôle. Aj keď nepoznáme presný dátum a čas
Ježišovho narodenia, vieme, že jeho príchod sa stal naplnením všetkého času darovaného
ľudstvu. Ježiš Kristus pred viac ako 2000 rokmi vstúpil do konkrétnosti ľudstva. Narodil sa
židovskej žene, Márii z Nazareta, v konkrétnom čase, krajine, kultúre, jazyku... Taliansky
biblista Massimo Grilli to výstižne opísal slovami: „Na pozadí veľkej scény politiky rímskeho
impéria vzniká malý príbeh jednej rodiny a zvlášť dieťaťa, ktoré sa narodí bez osobitnej
dôležitosti na ceste pútnikov a pocestných... Spása sa uskutočňuje vo všednosti a neživí sa
mimoriadnymi, ale obyčajnými udalosťami." Túto jednoduchú všednosť, do ktorej vstúpil
Boh, zobrazil sv. František z Assisi na Vianoce 1223, keď pripravil „živý betlehem" s volom
a osliatkom a dal tak základ vianočnej tradícii, ktorá sa zachovala dodnes. Od narodenia
Krista sa už vystriedalo veľa kráľovstiev a vládcov, veľa filozofií a názorov, mnoho veľkých
a dôležitých tém ľudstva nakoniec stratilo na význame. A čo tento náš svet? Aj on má svoje
„veľké témy – politiku – moc“, no všetci cítime, že niečo dôležité mu uniká. Túži vidieť do
diaľav Vesmíru a spoznať najväčšie tajomstvá sveta, no pritom mu to najdôležitejšie uniká
– Boh sa stal človekom, jedným z nás. Dovoľme Kristovi vstúpiť do našich všedných životov,
aby ich mohol urobiť nevšednými – nadprirodzenými.
Upravené: F. Trstenský, Vianoce
Môj jediný pokoj, moje jediné šťastie, moja jediná láska si ty, Pane môj. Sv. Terézia
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Dôležité dátumy 2022

Štatistika farnosti za rok 2021

Popolcová streda – 02.03.
Palmová (Kvetná) nedeľa – 10.04.
Piatok utrpenia Pána – 15.04.
Veľkonočná nedeľa – 17.04.
Zoslanie Ducha Svätého – 05.06.

Pokrstených 96 (40 chlapcov + 56 dievčat)
Birmovaných 63 (31 chlapcov M + 32 dievčat Ž)
Prvoprijímajúcich 128 (66 chlapcov + 62 dievčat)
Sobášených párov 23 (v našom kostole)
Zosnulých 133 (60 mužov + 73 žien / Covid 44)

COVID: V prípade zmien, sledujte oznamy na kostolnej výveske a webstránke farnosti.
Pridali sme niekoľko sv. omší o 15:00 a na štedrý deň o 20:00. (tabuľka na 3. a 4. strane)
Zbierka na charitu končí v našej farnosti 23.12. V tento deň odošleme všetky vyzbierané
peniaze na určený účet. Kto by chcel ešte prispieť milodarom, môže tak urobiť do 22.12.
Rímsky Misál: Od 1.1.2022 začneme na Slovensku používať nový Misál pri sv. omšiach,
ktorý prinesie nové alebo upravené texty počas sv. omše. Bude si to vyžadovať viac
pozornosti a trpezlivosti zo strany kňazov i veriacich. Viac v predchádzajúcom čísle LKP.
Betlehemské svetlo nám skauti prinesú vo štvrtok 23.12. V predsieni kostola bude
k dispozícii od piatka do nedele 24.-26.12., kde si ho budete môcť vziať. Viac v oznamoch.
Jasličky: časť milodarov odošleme na podporu miest vo Sv. zemi a časť ostáva pre kostol.
Požehnanie vody: Vzhľadom na obmedzenia nemôžeme požehnať vodu pre veriacich
ako po minulé roky. Jeden spôsob je však dovolený a to, že si vodu v uzatvorených malých
nádobách prinesiete do kostola, kde vám ju požehnáme. Vodu takto požehnáme v závere
sv. omší na: sviatok Bohorodičky 1.1., nedeľu 2.1. a Zjavenie Pána 6.1. Vodu použijete na
pokropenie príbytkov a prežehnávanie sa. Pre záujemcov sme objednali aj Trojkráľové
nálepky (1ks 2€) s textom požehnania domu. Oznámime, keď ich budeme mať. Modlitbu
požehnania príbytku, aj modlitbu pri štedrovečernom stole uvedieme na webstránke.
Požehnanie domu/bytu nahláste v kancelárii alebo po sv. omši v sakristii. Vzhľadom na
obmedzenia túto možnosť ponúkame iba tým, ktorí majú dom/byt: novostavbu, po
rekonštrukcii alebo nedávno zakúpený. Ostatní nech si požehnajú sami v kruhu rodiny.
Sviatosť zmierenia: Počas sviatkov nespovedáme. Pravidelné spovedanie pokračuje od
7.1. pred sv. omšami. Prvopiatkárov navštívime až v mesiaci február na prvý piatok 4.2.
Sv. prijímanie vo vianočnom období podávame pri sv. omšiach, aj vonku pred kostolom
a mimo sv. omší v dňoch, kedy je otvorená kancelária. Ak vynecháte sv. prijímanie a sv.
omšu v tomto čase, keď platí dišpenz od účasti, môžete pokojne – bez výčitiek v ďalších
dňoch prijímať eucharistiu. Využime aj duchovný program v TV Lux, Rádiu Lumen a iné.
Požehnanie rodín o obnova manželských sľubov bude v nedeľu 26.12. na Sv. Rodinu.
List Kráľovnej pokoja: Novoročné číslo vyjde po 10.1. V tlačiarni budú mať dovolenku.
LKP dajte do schránky aj „veriacim susedom v bytovke“, u ktorých viete, že by si to želali.
Farská kancelária je počas sviatkov zatvorená. Čas otvorenej kancelárie uvádzame každý
týždeň v oznamoch. Pohreb svojho blízkeho môže rodina nahlásiť kedykoľvek počas dňa.
Stručnú správu o hospodárení farnosti budeme čítať pri oznamoch v nedeľu 2.1.2022.
Na Silvestra pred polnocou kostol neotvárame. Ďakovať Bohu budeme pri sv. omšiach.
Birmovancom odporúčame sv. spoveď a sv. prijímanie v rámci uvedených možností
a prvoprijímajúcim deťom, aby sa naučili prvých 39 otázok a základné modlitby.
Katolícke noviny budú od 1.1.2022 drahšie. Cena sa navýši zo 70 centov na 1 euro za kus.
Zápis úmyslov na mesiac február 2022 začne od pondelka 10.1. v čase kancelárie a po
sv. omšiach. Okrúhle životné výročia a jubileá hláste skôr, pred uvedeným termínom.
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Vigília Narodenia Pána
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SVÄTÁ RODINA
Ježiš, Mária a Jozef
(sv. Štefan)
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SILVESTER
Koniec roka 2021

+ Ondrej, Anna, František, Konštantín, František, Anna

ZBP Eva s rodinou
+ Helena
 pohrebná + Boris (pohreb 24.11.)
+ Marta
+ Ladislav
 pohrebná + Anton (pohreb 24.11.)
+ Viktor, Mária, Ján, Imrich
+ Gustáv
 pohrebná + Magdaléna (pohreb 26.11.)
ZBP Marián, Ľubomír, Katarína s rod.
ZBP Emil s rodinou
ZBP Anna s rodinou
Za veriacich farnosti
ZBP Marta
Za službukonajúcich v našej farnosti
+ Anton, Zlatica a ostatní + z rodiny
+ Anna, Jozef, Žofia, Jozef
+ Ondrej, Anna a + z rodiny
Za uzdravenie a BP pre Miroslavu a Róberta
+ Mária, Pavol, Cecília, František, Mária, Štefan
Na úmysel kňaza
ZBP Andrej – 50 r. života s rodinou

Sv. prijímanie podávame
aj v čase otvorenej kancelárie
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+ František, ZBP Adam, Nina, Martin, Terézia, Šimon a rod.

+ Vincent, Mária a ostatní z rodiny
+ Štefan
ZBP Andrea s rodinou
+ Mária, rod: Smetanová, Kaminská, Dobranská, Okošová

Na úmysel kňaza
+ z rodiny Arendáčovej
ZBP Ján s rodinou
+ Helena, František, Andrej, Mária
K väčšej úcte Ducha Svätého
+ Peter
ZBP Margita – 80 r. života s rodinou
+ Anna, Gregor, Mikuláš, Mária, Anna
+ Anna, Štefan
+ Elena
+ Mária
ZBP Anna a Marián s rodinami
+ Ján, Jozef, Mária, Jozef
+ Anna (1. výročie)
+ Jozef, Anna, Štefan
ZBP Silvia, Dagmar
Za veriacich farnosti

Sv. prijímanie podávame
aj v čase otvorenej kancelárie
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Za + členov Ružencového bratstva
ZBP Ján s rodinou
+ z rodiny Lobodowskej
Za veriacich našej farnosti a obyvateľov sídliska
Za ZBP rodín kňazov pôsobiacich vo farnosti
Na úmysel kňaza
Za pomoc Ducha Svätého pre Róberta
ZBP Ladislav
Mesačná
ZBP Agnesa s rodinou
zbierka
+ Emil
na kostol
+ Emil (1. výročie)
ZBP rodín farnosti, z ktorých sú duchovné povolania
Na úmysel kňaza
ZBP rodín: Maníková a Majerníková
 pohrebná + Elena (pohreb 1.12.)
+ Agnesa (Ruža 11)
+ Jaroslav, Anna a + z rodiny Šimkovej
ZBP Adriána
+ Andrej, Anna
ZBP Filip, súrodenci a rodičia
 pohrebná + Ján (pohreb 2.12.)
+ Jozef
ZBP Agáta s rodinou
+ Elena
+ Juraj, Helena
+ Veronika, Andrej a ich + rodičia
ZBP Jozef – 60 r. života s rodinou
ZBP Zuzana Palková a rodina Komarová
Na úmysel kňaza
ZBP Irena s rodinou
 pohrebná + Ružena (pohreb 15.12.)
+ Alžbeta (1. výročie)
Za živých členov Ružencového bratstva
+ František (Ruža 2)
+ Mikuláš, Ladislav, Marta a ostatní + z rodiny
+ Andrej (1. výročie)
Koniec
ZBP Jana a Ľuboš
vianočného
ZBP Peter – 40 r. života s rod.
obdobia
+ Stanislav (1. výročie)
Poďakovanie a BP pre Moniku – 50 r. života
+ Jakub, Anna, Anton, Margita

Sv. prijímanie aj v čase
otvorenej kancelárie

Panna Mária

Ďakujeme vám veriacim i všetkým našim spolupracovníkom za svedectvo viery,
obetu a službu v roku 2021. Požehnané vianočné sviatky a pokojný Nový rok
želajú a vyprosujú kňazi farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.

