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PRIBLÍŽILO SA BOŽIE KRÁĽOVSTVO  

Dnešnou nedeľou začína nový cirkevný rok. Advent (z lat. adventus – príchod) 
predstavuje trojitý príchod Spasiteľa: 

1. vtelenie sa Božieho Syna a jeho narodenie 
2. nepretržitý príchod vo svätej omši a vo svätom prijímaní na oltári 

a príchod do nášho srdca 
3. príchod na konci sveta ako Sudcu 

Advent je počiatok roka, v ktorom Cirkev znova prechádza tajomstvami Pána 
a prežíva celý život svojho božského Ženícha.  

Advent je pre mňa pozvaním, aby som sa pripravil na príchod Krista. Ján Krstiteľ ma pozýva na púšť, 
pozýva ma vystúpiť do ticha – na vrch na púšť – kde budem iba ja a Boh. Kde ma nič nebude rozptyľovať. 
Na miesto, kde dovolím Bohu, aby odkryl v mojom srdci to, čo v ňom nie je od Neho. Na miesto, kde sa 
Bohu otvorím a dovolím mu, aby očistil moje vnútro, aby uzdravil moje rany. Ján Krstiteľ ma vyzýva, 
aby som pripravil pokáním svoje vnútro. Aby som odpustil tým, ktorí ma zranili, aby som požiadal 
o odpustenie tých, ktorým som ublížil ja. Iba v tichu „na púšti“ v rozhovore s Bohom mi dá poznať môj 
hriech a ukáže mi cestu uzdravenia. Na to ale potrebujem dať nejaký svoj čas Bohu. Stačí tak málo – 
nájsť si denne čas aspoň 10 minút, sadnúť si do ticha, aby ma nič nerušilo,  otvoriť Sväté Písmo, 
počúvať čo mi Boh hovorí, povedať Bohu ako priateľovi čo ma trápi a čo ma teší.  Nejako začať predsa 
musím!  Viem že Boh mi odpovie. Boh nenechá nikoho, kto po ňom úprimne túži, dlho čakať. 

Boh chce vyliať balzam svojho Ducha do môjho vnútra a priznať sa ku mne – presne tak ako sa priznal 
ku Kristovi – Boh mi chce povedať – toto je môj milovaný syn, toto je moja milovaná dcéra.  

Kristus chce, aby som bol jeho priateľom. Chce, aby som s Ním prežíval svoj život. Chce, aby som ho 
pustil do svojho života.  

Rozhodnutie je na mne. Nemôžem žiť ako človek, ktorý sa teší z príchodu Boha, ktorý je ako malé 
bezbranné dieťa a potom, keď Kristus chce pomôcť môjmu životu, začať ho odmietať. Boh je ten, ktorý 
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mi dal život. Niekedy si to zamieňam, ale v skutočnosti to nie Boh, ktorý prichádza ako malé dieťa 
potrebuje moju ochranu, ale ja potrebujem Božiu ochranu a Božie vedenie.  

Keď toto pochopím, môj život bude v tých najlepších rukách. Vtedy skutočne prijmem Krista a budem 
s Ním prežívať nielen Vianoce, ale celý svoj život.  

Kristus neprichádza iba na Vianoce. Kristus chce ku mne prísť každý deň v Eucharistii a Kristus bude ten, 
ktorý určite bude pri zavŕšení môjho života. 

Ježišu, pomôž mi nájsť si čas na Teba. Otváraj moje srdce, aby sa denne pripravovalo na stretnutie 
s Tebou, na Tvoje prebývanie vo mne, na prežívanie nášho priateľstva. Daj mi silu znova začať!.    

BOH MA MILUJE 

Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho 
Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod 
zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod 
zákonom, a aby sme dostali adoptívne 
synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do 
našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, 
Otče!“ A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak 
skrze Boha aj dedič.     Gal 4, 4-7 

 

ROK BOŽIEHO SLOVA 

od Prvej adventnej nedele, 1. decembra 2019, až do sviatku sv. Hieronyma, 30. septembra 2020, 
budeme prežívať Rok Božieho Slova. Motívom k tomu bolo okrem iného, že v roku 2020 budeme 
sláviť okrúhle 1600. výročie smrti  sv. Hieronyma,  vynikajúceho biblistu a učiteľa Cirkvi.  

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC DECEMBER 2019 
 

Všeobecný úmysel:  Aby  sa každý  štát  rozhodol urobiť  všetko potrebné pre lepš iu  
budúcnosť  mladých,  najmä trpiac ich..  
 
Úmysel naš ich  biskupov :   Aby  narodenie  Spasite ľa,  ktoré  prinieslo radosť  ce lému  
svetu, zaž iar i lo  v srdciach všetkých ľudí a aby  sa posolstvo lásky a  pokoja  š í r ilo  
po celom svete.  



FARSKÝ A LITURGICKÝ KALENDÁR   
 

Ne 1. PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
Po 2.  
Ut 3. Sv. Františka Xaverského 
St  4.  rorátna sv. omša 
Št  5. rorátna sv. omša 
Pi 6. Sv. Mikuláš - 
So 7. Sv. Ambróz, rorátna sv. omša 
Ne 8. DRUHNÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
Po 9. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE 
Ut 10.  
St  11. rorátna sv. omša 
Št  12. rorátna sv. omša,  Deň večnej poklony – 

celodenná adorácia a po sv. omši 
moderovaná adorácia,  

Pi 13. Sv. Lucia, celonočná adorácia za kňazov - 
Medvedzie 

So 14. Sv. Ján z Kríža, rorátna sv. omša 
Ne 15. TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 
Po 16.  
Ut 17.  
St  18.  
Št  19.  
Pi 20.  
So 21. Štefanov – moderovaná adorácia po sv. 

omši 
Ne 22. ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
Po 23.  
Ut 24.  
St  25. NARODENIE PÁNA  
Št  26. Sv. Štefan, prvý mučeník 
Pi 27. Sv. Ján apoštol a evanjelista 
So 28. Svätých neviniatok, mučeníkov 
Ne 29. SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 
Po 30.  
Ut 31. Sv. omša s poďakovaním na konci roka 

o 17.00 
 

 

Zmena večerných svätých omší v týždni – 

pondelok až sobota – večer o 18.00, 
streda – večer o 17.30 

• Nedeľa 1.12. – Požehnanie 
novostavby farskej budovy 
a pastoračného centra – o 11.00 svätá 
omša, - diecézny otec biskup Mons. 
Štefan Sečka. po sv. omši-  požehnanie 
budovy.  

• Sviatosť zmierenia pred Vianocami  

• Štefanov – 18.12.  
• Tvrdošín – sobota 21.12.  

o od 9.00 do 12.00 a od 13.30 
do 15.30 

• Štvrtok 5.12. – po večernej svätej omši 
v Tvrdošíne stretnutie so sestrami 
Božieho Milosrdenstva z Krakowa 

• Piatok 6.12. – Štefanov - celodenná 
adorácia a pri sv. omši vysluhovanie 
sviatosti pomazania chorých  

• Pondelok 9.12. – Tvrdošín  - pri sv. 
omši o 16.00 vysluhovania sviatosti 
pomazania chorých 

• Sobota 14.12. – o 10.00 - sv. omša 
spojená s rozoslaním koledníkov 
Dobrej noviny 

• Nedeľa 15.12. – Adventný koncert – 
v evanjelickej modlitebni 

• Putovanie s Máriou a Jozefom do 
Betlehema – tichá večerná adorácia 
v dňoch 17.12. – 21.12. po večernej 
svätej omši do 20.30. 

 

  



Sväté omše  
24.12  

• Krásna Hôrka – 22.00  
• Tvrdošín a Štefanov - 24.00 

Polnočná svätá omša 

25.12. (Tvrdošín) – 7.00, 9.00, 11.00, 18.30 

26.12. (Tvrdošín) – 7.00, 9.00, 11.00

Streda 25.12. – Jasličková pobožnosť 
v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne 
aj v kostole svätého Cyrila a Metoda v 
Štefanove 

• Štvrtok 26.12. – koledovanie Dobrá 
novina  

• Požehnanie príbytkov bude tento rok 
v mestskej časti Medvedzie    

DETSKÝ KÚTIK 
Miesto narodenia Pána Ježiša ...................... (riešenie osemsmerovky) 

Z L A T O B A M E D Y 

N M A Š T A Ľ K O E K 

E S L A M A N B S T Č 

V L S E D O R E H Á I 

I A T E B O Á E S H L 

N A F E T Š Ý T Ä V S 

I Y R A D O S Ť Ä E A 

A M I E C O N A I V J 

T F E Z O J Ý T Ä V S 

K A D I D L O P O R A 

A I R Á M A N N A P * 
 
DARY, DOBROTA, FIAT, HERODES, JASLIČKY, KADIDLO, LÁSKA, MAŠTAĽ, MED, 
NEVINIATKA, OBETA, OPORA, PANNA MÁRIA, RADOSŤ, SEN, SLAMA, SVÄTÁ 
OMŠA, SVÄTÝ JOZEF, SVÄTÝ ŠTEFAN, VIANOCE, ZLATO 
 

DUCHOVNÉ OBNOVY PRE BIRMOVANCOV 
Od 8.11.2019 začínajú duchovné obnovy pre birmovancov z našej farnosti v Oravskom centre mládeže 
v Ústi nad Priehradou. Každá skupina bude informovaná o termíne duchovnej obnovy. Najbližšie 
termíny duchovnej obnovy:  

3.termín – 13.12.2019-15.12.2019     4.termín – 10.01.2020 – 12.1.2020 

Jednodňová duchovná obnova v pastoračnom centre v Tvrdošíne- sobota 7.12.2019 



ŠTEDRÝ VEČER V RODINNOM SPOLOČENSTVE  

Na stôl môžeme položiť zapálenú sviecu. Štedrovečernú modlitbu uprostred zhromaždenej rodiny 
prednesie otec alebo mama. 

PRED JEDLOM  

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen  
Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil v rodine, aby 

priniesol dobro, lásku a pokoj do všetkých rodín. Prosme ho, aby zavítal aj k nám. Započúvajme sa do 
slov Evanjelia podľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú vianočnú udalosť. 

Čítanie z evanjelia podľa sv. Lukáša   ( Lk 2, 1–14) 
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis 

sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý 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 zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom 
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok 
uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a 
strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 
ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes 
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko 
zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, 
zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Počuli sme 
Božie slovo. Bohu vďaka. 

Môžeme spievať vianočnú pieseň napr. Tichá noc JKS č. 88 

PROSBY A POĎAKOVANIA (každý člen rodiny sa môže zapojiť do čítania) 

V dnešnú noc Pánovho narodenia vrúcne prosme a volajme: Prosíme ťa, vyslyš nás. 
• Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu. 
• Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby našli oporu v tebe i v nás.  
• Za nás všetkých, aby sme v novom roku pocítili tvoju pomoc a ochranu. (+ vlastné prosby)  

A teraz sa spoločne poďakujme Bohu. Volajme: Ďakujeme Ti Pane.  
• Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť pri dnešnej Štedrej večeri spolu. 
• Za všetky dary, ktorými sa obdarujeme a za to, že najväčším darom pre nás si Ty sám.  
• Za svätého Otca, biskupov a kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi zástupcami. (+ vlastné vďaky) 

SPOLOČNÉ MODLITBY 
So srdcom plným vďačnosti prosme Nebeského Otca: Otče náš, ktorý si na nebesiach,... Pozdravme 
aj Matku Božieho Syna a našu Matku Máriu: Zdravas, Mária milosti plná,... Môže nasledovať 
modlitba za zosnulých z rodiny: Odpočinutie večné daj im, Pane... Sláva Otcu i Synu... Dajme si znak 
pokoja! Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.  (môžeme si podať ruky alebo sa objať a navzájom si 
zaželáme požehnané sviatky) 

POŽEHNANIE JEDLA  - Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daruj nám svoj 
pokoj, ktorý zvestoval anjel v Betleheme, všetkým ľuďom. Skrze Krista nášho Pána. Amen. 
Nasleduje Štedrá večera. Dobrú chuť! 



PO JEDLE - Ďakujeme ti Bože, za všetky tvoje dobrodenia, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Amen. 

 

 
SVIATOSŤ  POMAZANIA CHORÝCH 

Chorému veriacemu sa v nej udeľuje posväcujúca milosť, aby ho pozdvihla a posilnila. 
. 
CIEĽ SVIATOSTI 
• uzdraviť dušu a posilniť pre znášanie ťažkostí choroby, úzkostí smrteľného boja 
• posilniť dušu proti pokušeniam zlého 
• neprichádza zastupovať medicínu a lekárov, ale Cirkev prichádza, aby voviedla tohto 

človeka do svetla lásky a života v Ježišovi Kristovi. 
 
.ÚČINKY SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH 
• spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a dobro celej Cirkvi 
• posila, pokoj a odvaha znášať choroby alebo starobu 
• odpustenie hriechov 
• navrátenie zdravia ak to osoží duchovnej spáse 
• príprava na prechod do večného života 
 
Kňaz pomaže chorého na čelo a ruky olejom – znakom kríža. 
. 
KTO MÔŽE PRIJAŤ TÚTO SVIATOSŤ? 

Každý katolík, ktorý je vážne chorý, alebo starý a potrebuje uzdravujúcu moc Pána Ježiša. 
(Pred prijatím sviatosti sa treba vyspovedať.) 

Ak by totiž človek, ktorému vysluhujú túto sviatosť nebol veriaci, alebo by nesúhlasil s jej 
prijatím, keby bol pri vedomí, alebo by odmietol ľutovať svoje hriechy, tak by mu táto 
sviatosť neplatila. 
Sviatosť pomazania chorých nemožno vysluhovať človekovi po jeho smrti. Treba preto 
privolať k chorému kňaza načas. 
 
HROMADNÉ VYSLÚŽENIE SVIATOSTI 
Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok veku života alebo sa 
nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Jednou z podmienok je, aby prijímateľ sviatosti bol v 
stave posväcujúcej milosti. 
 


