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LÁSKA NÁS ROBÍ TRPEZLIVÝMI 
 

poludňajší príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána na novoročnú Slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky a 53. svetový deň pokoja – 1.1.2020. 

 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň! A šťastlivý Nový rok! 

Včera večer sme uzavreli rok 2019 ďakovaním Bohu za dar času a za všetko dobré, čo priniesol. 
Dnes začíname rok 2020 takým istým postojom vďaky a chvály. Nie je totiž samozrejmosť, že naša 
planéta opäť raz začína svoj beh okolo slnka a že my, ľudské bytosti môžeme ďalej na tejto planéte 
bývať. Nie je to samozrejmé, ale skôr „zázrak“, nad ktorým treba žasnúť a za ktorý nám treba 
ďakovať. 

Prvý deň nového roka slávime v liturgii slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Panny z Nazareta, ktorá 
priviedla na svet Ježiša Krista, Spasiteľa. Toto dieťa je požehnaním od Boha pre každého muža a 
ženu, pre veľkú ľudskú rodinu a celý svet. Ježiš svet nezbavil zla, lež porazil zlo v jeho základoch. 
Jeho záchrana nie je teda magická, ale je to spása „trpezlivá“, čiže prináša so sebou trpezlivosť 
lásky, ktorá sa angažuje voči nespravodlivosti a zbavuje ju moci. Trpezlivosť lásky: láska nás robí 
trpezlivými. Koľkokrát stratíme trpezlivosť. Aj ja, a prosím o prepáčenie za zlý príklad zo včera. 
Preto keď kontemplujeme scénu Betlehema, očami viery vidíme obnovený svet, oslobodený od 
nadvlády zla, kde ako kráľ vládne Kristus, Božie Dieťa uložené v jasličkách. 

Preto nás dnes Božia Matka požehnáva. A ako nás žehná Panna Mária? Ukazujúc nám svojho Syna. 
Berie ho do náručia, ukazuje nám ho a tým nás požehnáva. Požehnáva celú Cirkev, požehnáva celý 
svet. Ježiš je, tak ako spievajú anjeli v Betleheme, radosť pre celý svet, je slávou Boha a pokojom 
pre ľudí (porov. Lk 2,14). A z tohto dôvodu svätý pápež Pavol VI. zasvätil prvý deň v roku pokoju – je 
to Svetový deň pokoja: zasvätený modlitbe za pokoj, prehlbovaniu povedomia a zodpovednosti 
zaň. Posolstvo na rok 2020 je nasledovné: pokoj je cestou nádeje, cestou, na ktorej sa postupuje 
cez dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie. 

Upriamme teda svoj zrak na Matku a na jej Syna, ktorého nám ukazuje. Nechajme sa na začiatku 
roka požehnať! Dajme sa Márii požehnať jej Synom. 

MESAČNÍK FARNOSTI 
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE              

V TVRDOŠÍNE 



Ježiš je požehnaním pre všetkých tých, ktorých utláča jarmo otroctva, otroctiev morálnych i 
otroctiev materiálnych. Ježiš vyslobodzuje láskou. Tomu, kto stratil úctu k sebe samému a stal sa 
väzňom vo víre nerestí, Ježiš hovorí: Otec ťa miluje, neopustí ťa, s neochvejnou trpezlivosťou čaká, 
kedy sa vrátiš (porov. Lk 15,20). Tomu, kto sa stal obeťou nespravodlivosti a vykorisťovania a nevidí 
cestu von, Ježiš otvára dvere bratskej lásky, kde môže nájsť prívetivé tváre, srdcia i ruky ľudí, kde sa 
môže podeliť vo svojej zatrpknutosti a zúfalstve, a kde môže opäť získať dôstojnosť. Tomu, kto je 
vážne chorý a cíti sa byť opustený a klesá na mysli, tomu stojí Ježiš na blízku, nežne sa dotýka jeho 
rán, maže ho olejom útechy a mení slabosť na silu dobra, aby tak rozviazal zamotané uzly. Tomu, 
kto je vo väzení a hrozí mu, že sa uzavrie do seba, Ježiš nanovo otvára horizonty nádeje, počnúc 
malým lúčom svetla. 

Drahí bratia a sestry, zostúpme z piedestálov našej pýchy – všetci máme pokušenie k pýche - a 
prosme o požehnanie svätú Bohorodičku, pokornú Božiu Matku. Ona nám dáva vidieť Ježiša: dajme 
sa požehnať, otvorme srdcia jeho láskavosti. Takto bude začínajúci sa rok cestou nádeje a pokoja, 
nie slovami, ale každodennými činmi dialógu, zmierenia a starostlivosti o stvorený svet. 

(In: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200101004) 

 

  
  

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. 
Posledné  termíny duchovnej obnovy:  

1.termín – 10.1.2020-12.1.2020     2.termín – 24.1.2020 – 26.1.2020 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JANUÁR 2020 
 

Evanjelizačný úmysel:  Aby sa  kresťania,  prís lušníc i iných náboženstiev  a všetci 
ľudia dobrej  vôle   zasadzovali   za  mier  a  spravodl ivosť  vo svete.  
 
Úmysel naš ich biskupov : Aby si  každý z nás uvedomoval,  že 
jednota  medz i  kresťanmi je  podmienkou úč innejš ieho svedectva o Božej láske.  



FARSKÝ A LITURGICKÝ KALENDÁR   
 

St  1. PANNY MÁRIE BOHORODIČKY - 
SLÁVNOSŤ 

Št  2.  
Pi 3.  
So 4.  
Ne 5. 2.nedeľa po narodení Pána 
Po 6. ZJAVENIE PÁNA – SLÁVNOSŤ 
Ut 7.  
St  8.  
Št  9. Celodenná adorácia 
Pi 10.  
So 11.  
Ne 12. KRST KRISTA PÁNA 
Po 13.  
Ut 14.  
St  15.  
Št  16. Celodenná adorácia 
Pi 17. Celonočná adorácia za kňazov – kostol sv. 

Anny v Medvedzí 
So 18. Štefanov – moderovaná adorácia 
Ne 19. 2.nedeľa v cezročnom období 
Po 20.  
Ut 21.  
St  22.  
Št  23. Celodenná adorácia  + Moderovaná 

adorácia 
Pi 24.  
So 25. Obrátenie sv. apoštola Pavla 
Ne 26. 3.nedeľa v cezročnom období – 

BIBLICKÁ NEDEĽA 
Po 27.  
Ut 28.  
St  29.  
Št  30. Celodenná adorácia 
Pi 31.  

 

 

 

 

Streda - 1.1.2020 – slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky 

Pondelok - 6.1.2020 – Slávnosť Zjavenia 
Pána – o 11.00 bude vo Farskom kostole 
Najsvätejšej Trojice  ďakovná svätá omša 
pri príležitosti 25 rokov Dobrej noviny. 
Ďakovnú svätú omšu bude v priamom 
prenose vysielať aj RTVS 

Nedeľa 12.1.2020 – končí liturgické 
Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba 
v domácnostiach a v kostoloch môže byť 
až do sviatku Obetovania Pána (2.2.2020) 

Štvrtok – 16.1.2020 – Diecézna škola viery  
- vo farskom kostole v Trstenej 

17.1. a 18.1. bude pre zaregistrovaných 
účastníkov kurz Charizmy Ducha Svätého 

• Sväté omše so zameraním na 
charizmy Ducha Svätého: 

- -piatok 17.1.2020 
(mládežnícka) + 
adorácia 

- sobota 18.1.2020 – 
o 8.30 

18.1. – 25.1.2020 – Týždeň modlitieb za 
jednotu kresťanov 

Pri príležitosti roku Božieho slova sa nám 
prihovorí rodák biblista František 
Trstenský: 

• 25.1.2020 – večer sv. omša  a po sv. 
omši Lectio Divina 

• 26.1.2020 – v Tvrdošíne  o 7.00 
a v Štefanove  o 9.30 
 

 



DETSKÝ KÚTIK 
Milé deti, 

Rok 2020 je vyhlásený ako rok Božieho slova. Božie slovo je napísané vo Svätom Písme – Biblii. Tento rok 
budeme spoločne spoznávať tie najdôležitejšie udalosti, zachytené vo Svätom Písme.  

Prvá udalosť, ktorá je zachytená vo Svätom Písme je  ................................................... . 

Prvá kniha Svätého Písma sa nazýva Kniha Genezis  

Prečítaj si spolu s rodičmi, alebo so súrodencami prvú kapitolu knihy Genezis.  

Napíš: 

1. Koľko dní trvalo stvorenie sveta  ...................... 
2. Čo Boh stvoril v jednotlivých dňoch  

o 1.deň 
o 2.deň 
o 3.deň 
o 4.deň 

o 5.deň 
o 6.deň 
o 7.deň 

3. Čo robil Boh siedmy deň a prečo? 
4. Ktorý je pre nás siedmy deň  

v týždni  a ako ho máme 
prežiť? 

 

 

Vymaľuj nasledujúci obrázok a skús 
vyznačiť, ktorý deň Boh jednotlivé 
časti stvoril. 

 

 

 

 

 

 


