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Pre pár dňami sme slávili slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V našej 
farnosti sme tento sviatok prežívali aj ako jubi-
lejné slávenie na základe dekrétu Apoštolskej 
penitenciárie, v rámci osemdesiateho výročia 
posviacky nášho kostola, ktorý nám umožňoval 
získať úplné odpustky.

Avšak tento sviatok je dar sám osebe. Dar, 
ktorý nás pozýva k novému pohľadu na život.

Apoštol Pavol v liste Efezanom píše: Veď 
v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby 

sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení 
v láske. (Ef1,4) Tým nám hovorí, že sme povolaní 
žiť na obraz Stvoriteľa, ktorý je Láska a Svätosť. 
Bez lásky a svätosti človek nikdy nemôže byť sám 
sebou a nájsť plný a šťastný život.

Panna Mária s vierou prijíma Boha, svoj život 
utvára podľa Božieho plánu, chce byť svätou 
vo svojej láske. V Nepoškvrnenej vnímame od-
raz Božej krásy, ktorá v Kristovi zachraňuje svet. 
V nej je táto krása úplne čistá, pokorná, slobodná 
od každej pýchy a namyslenosti. Pripomína nám, 
ako píše apoštol Pavol: ...kde sa rozmnožil hriech, 
tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. (Rim 5,20) 
Ona je Nepoškvrnenou Matkou, ktorá opakuje 
ľuďom našich čias: Nebojte sa, Ježiš zvíťazil nad 
zlom v jeho základe a vyslobodil nás z jeho moci. 
Preto potrebujeme Máriu, ktorá nám pripomína 
víťazstvo milosti nad hriechom a vedie nás k ná-
deji, aj v ľudsky najťažších situáciách.

Táto pravda by sa mala stať oporou pre náš 
život. Uvedomme si, že každý z nás prispieva k 
morálnemu ovzdušiu, ktoré dýchame my, ale aj tí 
okolo nás. Srdcom každého z nás prechádza hra-
nica medzi dobrom a zlom. Každý jeden z nás je 
povolaný byť nielen divákom v tomto svete, ale 
aj tvorcom krásy života, ktorý nám Boh daroval 
a zveril nám zodpovednosť zaň a nielen za 
ten náš, ale aj za život druhých. Nech nám 
Nepoškvrnená pomáha objavovať a brániť krá-
su človeka. Nech nás učí otvoriť sa Božiemu pô-
sobeniu, aby sme na druhých hľadeli s láskou 
s akou na nich hľadí Boh.

 don František Kohút SDB   
 správca farnosti

Odkaz Nepoškvrnenej
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Vianočné úsmevy
Milí farníci,
v tomto predvianočnom čase dobre padne 

trochu sa zastaviť a potešiť sa na-
vzájom. Aj ja by som sa  s Vami rada 
podelila o pár úsmevných momen-
tov z obdobia, keď naše deti boli 
ešte maličké a učili sme sa spievať 
vianočné koledy. 

Pri nácviku som si občas všimla 
milé skomoleniny textov, napríklad 
v kolede „Ó, chýr preblahý“ náš 
syn spieval „Ó, syr preblahý“; alebo  
v jednej piesni som namiesto „...a preto plesajme“ 
počula spievať  „...a preto klesajme“ J. Tieto perlič-
ky nás rozveselia aj teraz, keď si na ne spomíname. 

Do tretice ešte úsmevná príhoda z nášho rodin-
ného života:

Po jednej manželskej „výmene názorov“ sa môj 
muž rezignovane obrátil na nášho najmladšieho 

syna: „Šimonko, nechceš ísť radšej 
za farára?“

Na to som samozrejme vyletela: 
„Čo ho to učíš? To nie je správny dô-
vod, aby bol niekto kňazom!“

A Šimonko na to: „Mami, ale ja 
musím byť farár, lebo ja chcem byť 
pápež!“

A zlá nálada bola preč... J

Želám Vám všetkým radostné a požehnané 
vianočné sviatky!

 Erika Řežuchová

Po tohtoročnom umeleckom pôstnom pod-
ujatí v našom kostole chystáme ďalší umelecký 
projekt, tentokrát v spolupráci so slovenskou vý-
tvarníčkou Dorotou Sadovskou.

Pozývame Vás - našich farníkov, stať sa sú-
časťou tohto projektu. Počas pôstneho obdobia 
budú zakryté oltárne obrazy bielymi zošitými 
textíliami, ktoré vzniknú z toho, čo prinesiete 

za seba a svoju rodinu. 
Počas celého januára 
2020 zbierame použité 
čisté a vyprané biele lát-
ky bez farebného vzoru 
(obrus, uterák, šatka) ale-
bo akékoľvek biele oble-
čenie (šaty, košele, tričká, 
dupačky...). Jedna rodina 
najviac 5 kusov. Čisté, vy-
prané textílie, len v bielej 
farbe, bez iných farieb je 
možné umiestniť do vo-
pred pripravenej krabice 
v ľavej bočnej miestnos-
ti kostola (pred farskou 
kanceláriou). 

Za vašu participáciu 
vopred ďakujeme a tešíme sa na spoločné dielo! 

V prípade otázok ma kontaktujte mai-
lom na zakmzakmzakm@gmail.com alebo 
tel. č. 0902 871 215.

  
 za organizačný tím
 Michal Žák

Zbierka bielych textílií na nové Pôstne plátno 2020
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 Tradičná akcia spoločného víkendu otcov 
a synov sa uskutočnila na dvoch miestach - star-
ší v Banskej Belej a mladší v Tesároch. Na oboch 
akciách sa zúčastnilo spolu okolo 80 účastníkov. 

Hneď na úvod chcem vyzdvihnúť nasadenie 
animátorov a čas, ktorý si našli ockovia pre svo-
je deti. Poviem vám, som nesmierne rád tomuto 
víkendu. Pomohol mi priradiť stretkárov k ich oc-
kom, priblížiť sa deckám a nadviazať dobré vzťa-
hy s ockami, byť s animátormi, a to všetko nie od-
delene, ale v takej krásnej jednote miesta i času 
a spoločného záujmu o výchovu. Počas víkendu 
sme deťom chceli ponúknuť tváre rozžiarené 
krásnymi zážitkami, namiesto tvárí ožiare-
ných od displejov. Preto sme zaviedli i zážit-
kovník, kde deti písali svoje najkrajšie zážitky 
počas víkendu. Na diviaka nič nemalo! Počas 
turistiky sme totiž vhupli priamo doprostred 
poľovačky. Na korbe jedného auta sme dokonca 
videli naživo pred chvíľou streleného diviaka. No, 
pre deti zážitok nad zážitky! 

Mojim zážitkom, ktorý vyniká nad ostat-
nými, bola spoločná príprava skúšky odvahy 
spolu s ockami. Boli takí, čo to chceli urobiť čo 
najjednoduchšie, až po takých, čo prešli celé 
okolie tábora a chceli tomu dať riadnu dávku 
adrenalínu. Napokon dobre, že vyhrala tá zdra-
vá stredná cesta. Nuž, ockovia vystavili svojich 

SPOLOČNÝ VÍKEND stretkárov s ich ockami, animá-
tormi a saleziánmi

synov skúške. Ale boli s nimi; strážili ich bez-
pečnosť ukrytí v lese pri chodníku, ktorým deti 
prechádzali. Videl som ich vložiť sa do toho pre 
svojich synov, aby prekonali svoje strachy, kto-
ré nás mnohokrát paralyzujú a nedovolia nám 
pohnúť sa. Myslím, že strach bol namieste, no 
o čo krajšie bolo konštatovanie, že mu deti 
dokázali čeliť, vedomé si toho, že pri nich nie-
kde nablízku stoja ich ockovia, ktorí im veria 
a dôverujú. Nedajme sa zastaviť neoprávne-
nými strachmi, a neuverme nikdy niekomu, kto 
nám chce nahovoriť, že na to nemáme. Ak neskú-
sime prekonať seba samých, nikdy to nezistíme. 
Ak nezačnem trénovať, nikdy nemôžem byť dob-
rým športovcom; ak nebudem študovať, nikdy 
nezistím, či... 

Jednoducho, krásna akcia plná pekných prí-
ležitostí na prepájanie generácií pre dobrú vec.

 Stano Hurbanič, 
 vedúci oratka
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Keď som v minulosti počul výraz chudoba 
na periférii miest, väčšinou sa mi v mysli vyno-
rili obrázky slumu v Afrike alebo chudobných 
predmestí indických miest. Ani som nerozmýšľal 
nad tým, že aj v Bratislave môžu byť periférie, 

na ktorých sa žije na výrazne nižšej úrovni ako 
je štandard. A tiež som sa nezamýšľal nad tým, 
aký život tam žijú mladí ľudia a deti. Keď opustíte 
svoju malú bublinu a otvoríte oči, často objavíte 
svety, o ktorých ste ani len netušili. Bolo to tak 
aj v mojom prípade, keď mi Janko Jakubov po-
núkol službu v misii na Starej Vajnorskej. Už je to 
skoro rok a pol, čo tam chodievame ako partia 

saleziánov a animátorov. Spočiatku celý projekt 
začal ako spolupráca našich saleziánov a sestier 
Misionárok lásky pri príprave na prvé sväté pri-
jímanie niektorých detí. Približne pol roka naše 
pôsobenie na tejto periférii spočívalo iba v tejto 

činnosti. Po objavení bohatstva skrytého „pod 
pokrievkou“ sme však porftólio našich aktivít 
rozšírili.

Keď väčšine ľudí poviete, že chodíte na Starú 
Vajnorskú, pomyslia si, že asi chodíte nakupovať 
do čínskych skladov. Veru, čínskych butikov je 
tam hodne. Okrem toho tam však stojí niekoľko 
nízkoprahových ubytovní. V izbičke s kuchynkou 

Mladí na periférii Bratislavy
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aj posteľou tam bývajú často mnohopočetné ro-
diny. Otcovia sú po robotách a ženy doma s deť-
mi. Alebo aj opačne, podľa situácie v domácnos-
ti. Niektoré rodiny žijú plnohodnotne, iné živoria 
a popíjajú. V okolí okrem čínskych skladov nao-
zaj skoro nič nie je, žiadne ihriská, žiadne kino, 
v podstate ani poriadne potraviny. Keď na tom 
mieste zostanete hodinu, máte pocit, že tam za-
stal čas… jediné, čo vás neustále vyrušuje je po-
merne hustá doprava. Ani by vás nenapadlo, že 
tam žijú deti a mladí. Verím, že takýchto objektov 
je v Bratislave veľa. Viem o nejakých v Petržalke, 
určite má svoje časti aj Dúbravka alebo Vrakuňa. 
Napriek tomu mi prechádzka po priestoroch 
týchto ubytovní otvorila oči. V Bratislave sú chu-
dobní a je ich tu dosť.

Na parkovisku pred budovou ZIPP (skratka 
pre Závody inžinierskej a priemyslovej prefabri-
kácie) sme začali na jar robiť „oratko na sídlis-
ku“ alebo skôr „oratko na parkovisku“. Zobrali 
sme loptu, bránky a hrali tam s chalanmi futbal, 
s dievčatami maľovali kriedami na chodník ale-
bo skákali cez gumu. Začali sme čoraz viac nad-
väzovať vzťahy s mládežou z týchto ubytovní 
(a aj s ich rodičmi). Často nás šokovali ich príbehy 
a osudy. Bolo to však veľmi príjemné spoznávať, 
koľko dobra je v nich. A zároveň… áno, stretne-
te sa s javmi, ktoré vás pri takých malých deťoch 
väčšinou nenapadnú. V 11 rokoch už bežne faj-
čia – hoci, samozrejme, na krabičku cigariet ešte 
peniaze nedostanú ani nezarobia, nemajú však 
problém vyfajčiť špak zo zeme. Niektoré sa dosť 
skoro stretnú s drogami (v ich okolí sa väčšinou 
pohybuje veľa dospelých závislých od drog) či 
s alkoholom. Majú za sebou aj nejaké tie pou-
ličné bitky. Počul som, ako o sebe hovoria ako 
o „mládeži ulice“. Iní o nich hovoria, že sú to tí „chu-
ligáni“ a „nezbedné deti“. Ja ich sprevádzam na 
sv. omše už niekoľko mesiacov, hrávam s nimi 
futbal či q orbal a zažil som s nimi už všeličo. 
Napriek tomu vidím skôr niekoľko krásnych detí 
plných snov a dobrých úmyslov, ako bandu chu-
ligánov. Nemajú veľa dobrých vzorov. Niekedy 
mám pocit, že, pri všetkej skromnosti, sme mož-
no pre nich jedinými vzormi ako tak „normálne-
ho“ života. Vo svojom okolí vidia často nesprávne 
riešenie konq iktov a životných situácií. No na-

priek tomu ten povestný bod dobra svieti na nás 
všetkých úplne jasným svetlom.

Dievčatá sa poďakujú aspoň päťkrát za oby-
čajné toasty na desiatu. A chalani, hoci urobia 
„nezbednosť“, prídu a ospravedlnia sa. Sú vďační, 
usmievaví, vedia sa hašteriť, ale aj udobriť. Majú 
detskú radosť, škoda len, že občas pokrivenú do-
speláckymi chybami. Sú to deti ulice, ale sú úžas-
né a mám ich rád. A vidím, že sa pri nás malými 
krokmi menia k lepšiemu. Možno nezmeníme 
ich život radikálne (hoci by sme radi), ale lepšie, 
ako by sme ich životné cesty neovplyvnili vôbec. 
Napriek tomu verím, že to stojí za to.

Na periférii Bratislavy som spoznal úžasné 
deti, ktoré majú v sebe veľa dobra. A možno to 
dobro v nich nikto okrem nás ešte neobjavil, a to 
by bola veru veľká škoda nechať to len tak.

 Martin Fedorko



6

Mr. Bean, James Bond, Harry Potter či via-
nočný sob… to je len malá časť zo zoznamu kul-

tových I lmových postáv, ktoré „ožili“ na našej 
tohtoročnej Katarínskej zábave. Po minuloročnej 
prestávke (hoci prestávku vyplnila rozlúčka so sá-
lou) sme sa vrátili k tradícii oslavy krásneho mena 
Katarína, tentokrát vo I lmovom štýle. A síce zá-
bavu nepripravovalo jedno konkrétne stretko, 
ale poskladaní tím ľudí, na kvalite sa to, v dob-
rom slova zmysle, neodrazilo. Naozaj, Katarínska 
zábava aj tento rok splnila, čo od nej očakávame. 
Kvalitná hudba, chutné jedlo (tentokrát od šéf-
kuchára Viktora) a príjemná výzdoba novej sály, 
to všetko jednoducho patrí ku katarínskej od ne-
pamäti a podarilo sa aj tentokrát. Marketingová 
príprava bola tiež štýlová a nápaditá.

Na samotnej zábave sa nám, v roli netradič-
ných moderátorov, predstavili animátorka Mirka 
a animátor Andrej. Ich vtipy boli síce svojské, 
ale bez debaty originálne. Publikum sa rozhod-
ne nenudilo ani pri programe, ktorý pozostával 
z interaktívneho I lmového kvízu. A keď náho-

dou niekoho akurát nebavilo tancovať alebo kví-
zovať, šiel sa jednoducho občerstviť za Rustyho 
dobre vybavený bar alebo odfotiť do fotokútika 
v rohu pódia. Čím však určite tohtoročná kata-
rínska vynikala, tak to bola hudba. Profesionál 
DJ Re5 púšťal I lmové hity, moderné „bangre“, 
melodické „oldies“ aj tanečné „vypaľováky“. Na 
parkete sa bavil naozaj každý. No, a netreba za-
budnúť na rodinky, ktoré opäť poctili svojou hoj-
nou účasťou túto zábavu.  Ich nápadité masky 
a energia boli cítiť v každom kúte novej sály.

A čo dodať na záver? Tento ročník sa jedno-
ducho podaril a verím, že tradícia Katarínskych 
zábav bude trvať ešte dlho. Je to príležitosť na 
stretnutie, spoločnú zábavu a oddych pre všetky 
vekové kategórie. Na príjemnú atmosféru, ktorú 
vieme vytvoriť, môžeme byť právom hrdí. Určite 
si to mysleli aj naši hostia z Miletičky, ktorých bol 
po celý čas plný parket. Som rád, že som sa zá-
bavy zúčastnil a už teraz sa teším na ďalší ročník.

PS: A cenu za najlepšiu masku vyhráva … 
Adam Fábry a jeho kôň!

Century Fox uvádza … Katarínska zábava!
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Prežívame advent a pripravujeme sa na 
Vianoce. Žijeme v dobe, ktorú voláme rýchlou 
a doslova bohatou na všetko materiálne. Nie je 
problém kúpiť si pekné oblečenie, drahé hračky, 
luxusnú dovolenku. Obchody nás lákajú rekla-
mou, z rádia počuť vianočné hity, námestia zdo-
bia vianočné stromčeky, vidieť živé betlehemy 
a niekedy nám doslova uniká podstata Vianoc. 
Neuvedomujeme si, že práve ona stála za nápa-
dom obyčajného a prostého mnícha Františka 
z Assisi, keď pocítil túžbu sprítomniť si Vianoce.   

Tomáš z Celana, životopisec a súčasník svä-
tého Františka, popisuje udalosť, ktorá sa stala 
v roku 1223. Blížili sa sviatky Narodenia Pána. 
Svätý František bol v tom čase so svojimi bratmi 
v pustovni nad malým talianskym mestečkom 
Greccio. Žil tam aj zbožný človek Ján, ktorý bol 
Františkovým priateľom. Svätec ho požiadal, aby 
neďalekú jaskynku upravil ako maštaľ, aby v nej 
uložil seno a priviedol vola a oslíka. Povedal mu, 
že by chcel osláviť pamiatku Dieťaťa,  ktoré sa 
narodilo v Betleheme. Že by chcel na vlastné oči 
vidieť tú chudobu a chlad, ktoré muselo Dieťa 
zniesť, keď ležalo na slame v jasličkách, pri kto-
rých stáli vôl a osol. Ján urobil všetko tak, ako mu 
František prikázal a jaskynku zmenil na maštaľ. 

V noc narodenia Božieho Dieťaťa sa k jas-
kyni začali schádzať ľudia. Bratia, muži aj ženy 
z okolia niesli sviece a pochodne a osvietili 
tmavú noc. Keď to uvidel František, radoval sa. 
V jaskyni stáli jasličky, vôl a osol – bola uctená 
jednoduchosť, povýšená chudoba, zvelebená 

pokora a z Greccia sa stal nový Betlehem. Tomáš 
z Celana píše, že noc bola jasná ako deň a ľudia 
a zvieratá sa cítili blažene, naplnení novou rados-
ťou. Bratia spievali, lesom sa niesli piesne, všetko 
chválilo Boha. Svätý František stál pri jasličkách, 
a  preniknutý svätou zbožnosťou a radosťou, 
dal sa sláviť svätú omšu.  Očitý svedok napísal, 
že svätec spieval evanjelium ľubozvučným hla-
som.  Všetkým zhromaždeným kázal o narodení 
chudobného Kráľa a blahorečil mestu Betlehem. 
Slová Ježiš aj betlehemské Dieťa vyslovoval 

s nezvyčajnou sladkosťou, pre-
plnený láskou. Jeden zbožný 
muž mal vraj videnie a v jaslič-
kách uzrel malého chlapčeka, ku 
ktorému pristupuje Boží svätec 
a budí dieťa z hlbokého spánku. 
Františkov životopisec konšta-
tuje, že to bolo výstižné zname-
nie, keďže Ježiš bol zabudnutý 
v mnohých srdciach. A práve sv. 
František ho vďaka Božej Milosti 
v mnohých srdciach dokázal pre-
budiť. Keď skončila slávnosť, všet-
ci odchádzali domov v blaženej 

radosti. Františkov betlehem v r.1223 bol prvým 
živým betlehemom v našich dejinách a začiat-
kom tejto peknej tradície. Miesto, kde svätec po-
stavil jasličky, bolo neskôr posvätené k úcte sv. 
Františka. 

Svätý František žiaril po slávnosti veselosťou 
a radosťou. Veľmi si vážil tajomstvo Vianoc, a pre-
to ho chcel hmatateľne sprítomniť ostatným ľu-
ďom. Postavením betlehema poukázal na to, že 
Vianoce treba naozaj prežívať a uvedomiť si, že 
Boh sa hmatateľne sprítomnil medzi nami. Prišiel 
do chudoby a biedy, z preveľkej a nevýslovnej 
lásky k nám a pokorne nás prosí, aby sme ho pri-
jali do našich sŕdc a nášho sveta. Prichádza ako 
bezbranné dieťa, aby zvíťazil nie silou, ale láskou. 
Nech nám Pán udelí jednoduchosť srdca, aby 
sme v Dieťatku rozoznali jeho lásku a rovnako 
ako pastieri žiarili nesmiernou radosťou. 

 Michaela Važanová

Betlehem svätého Františka 
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Slávenie Vianoc, najmä Štedrý večer, 
je príležitosťou stretania sa členov rodi-
ny. Kresťanská rodina je spoločenstvom 
ľudí, ktorí sú vierou a krstom spojení 
s Ježišom Kristom. Manželia majú sviatos-
ťou manželstva povolanie žiť Kristovu prí-
tomnosť, jeho obetavú a životodarnú lás-
ku. Kresťanská rodina je preto povolaná 

oslavovať Nebeského Otca za dar jeho 
Syna i spoločnou modlitbou, ku ktorej nás 
pobáda Duch Svätý. Pri našich vianočných 
rodinných stretnutiach by teda nemala 
chýbať ani spoločná modlitba. Tu vám po-
núkame návod, inšpiráciu, ako zjednotení 
spolu s celou farnosťou, môžeme začať 
štedrovečernú večeru.

OTEC: 
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. 
Dnes oslavujeme Vianoce, sviatky narode-

nia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby 
priniesol dobro, lásku a pokoj aj do našej 
rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Mária, 
ty si matkou narodeného Božieho Syna. 
Chceme ťa spoločne pozdraviť.

RODINA: 
Anjel Pána zvestoval...

OTEC: 
Započúvajme sa do slov Evanjelia 
podľa 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 mes-
ta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal 
z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať 
s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po-

Rodinná liturgia pri štedrovečernom stole
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žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas 
pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, 
zavinula ho do plienok a 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 pove-
dal: „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 jas-
liach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo 
nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovo-
rili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle.“

Pieseň Tichá noc (JKS č. 88) 
PROSBY A VĎAKY 
(môže sa zapojiť každý člen rodiny)

OTEC: 
Celým svojím životom, svojou obetou na 
kríži i svojím zmŕtvychvstaním nám Pán 
Ježiš dokazuje lásku nebeského Otca. Sám 
povedal: „Boh tak miloval svet, že dal svoj-
ho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 
kto v neho verí, ale aby mal život večný.“ (Ján 
3, 16) Dnes slávime nielen narodenie Ježiša 
Krista, lež v tomto slávení On sám prichádza 
k nám a dáva sa nám ako dôkaz lásky nebes-
kého Otca ku každému z nás, ku každému 
človeku, k nášmu svetu. Prijmime aj my túto 
jeho lásku s vierou, prijmime Božieho Syna 
a nasledujme ho v láske k Bohu a k blížnym.
-  Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia 

ťa prosíme za všetkých ľudí dobrej vôle, 
aby sme vytvárali jednu ľudskú rodinu 
spojenú s tebou. Prosíme ťa, vyslyš nás. 

-  Za nás všetkých (môžeme vymenovať), 
aby si nás v novom roku 2020 požehná-
val a ochraňoval.

-  Za opustených, hladujúcich, chorých 
a trpiacich, aby v týchto dňoch našli 
v tebe útechu. 

-  Ďakujeme ti za prežitý rok, počas kto-
rého si nás sprevádzal, a za to, že môže-

me byť pri dnešnej štedrej večeri spolu. 
Ďakujeme ti, Pane. 

-  Ďakujeme ti za všetky dary, ktorými sa 
v dnešný večer obdarujeme, a za to, že 
najväčším darom pre nás si ty. 

-  Ďakujeme ti za Svätého Otca, biskupov 
a kňazov, ktorí sú pre nás tvojimi  zástup-
cami.

(Nasledujú vlastné prosby a vďaky.) 

POŽEHNANIE JEDLA A VINŠ

OTEC: 
Teraz požehnaj, Otče, toto jedlo, nám 
na úžitok a tebe na chválu. Prosíme ťa, 
Pane, buď častým hosťom v našom dome 
a daj, aby sme boli hodní darov, ktorý-
mi si nás obdaroval. Vinšujem vám tieto 
radostné sviatky narodenia nášho Pána 
Ježiša, aby sa Ježiš vo vás duchovne na-
rodil svojou väčšou láskou, dobrotou 
a pokojom.

PO JEDLE

OTEC: 
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela.

RODINA: 
A tvoji svätí nech ťa velebia.

OTEC: 
Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky 
tvoje dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na 
veky vekov.

RODINA: 
Amen.

OTEC: 
Pane, osviež potrebným pokrmom všet-
kých ľudí, aby ti spolu s nami vzdávali vďaky. 
Sláva Otcu.... V mene Otca, i Syna, i Ducha 
Svätého. Amen.
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Väčšina z nás si saleziánov spája so športom, 
lebo pri práci s mládežou využívajú hry, šport 
a súťaže. Už menej si uvedomujeme, že mnohí sa-
leziáni boli aktívni aj v oblasti umenia – v divadle, 
poézii a hudbe. Pôsobili ako skladatelia, učitelia 
hudby, organisti a dirigenti, zakladali spevokoly 
pre všetky vekové kategórie. Prostredníctvom 
hudby zjednocovali srdcia ľudí a dvíhali ich 
k Bohu.

V tomto príspevku by som chcela spome-
núť tri výrazné osobnosti, ktoré zanechali stopu 
v slovenskej duchovnej hudbe. Ich piesne spie-
vame aj pri sv. omši, hoci nepoznáme mená 
autorov. Sú to don Jozef Strečanský, don Štefan 
Olos a don Bohuslav Mošať.

Don Jozef Strečanský sa narodil 17. mar-
ca 1910 v Špačinciach, študoval na gymnáziu 
v Šaštíne. Štúdium teológie dokončil v slovin-
skom Rakovniku a v roku 1937 v Ľubľane prijal 
kňazskú vysviacku. Od roku 1938 vyučoval hud-
bu na biskupskom gymnáziu v 
Trnave, vytvoril a viedol spevác-
ky chlapčenský zbor a napísal 
a upravil niekoľko operiet s ná-
boženským obsahom.

Keď po druhej svetovej voj-
ne začal v spoločnosti silnieť 
vplyv komunistov, odišiel z Trnavy a utiahol sa 
do malého seminára v Komárne. Keďže komunis-
tický tlak a sledovanie boli stále intenzívnejšie, 
rozhodol sa využiť poľavenie zatýkajúcich „bez-
pečákov" v ostražitosti a ušiel. Prebil sa z obkľú-
čenia polície v Komárne a bosý a bez sprievod-
cov prešiel cez rieku Moravu do Rakúska. Utiekol 
do západnej Európy a pôsobil ako misionár pre 
Slovákov v Belgicku.  Zomrel 22. júna 1985.

Jeho najznámejšie piesne sú Ó, Mária, 
Matka naša a Na jemných krídlach mája.

Don Štefan Olos sa narodil 11. septembra 
1917. Vyštudoval teológiu a v roku 1946 bol vy-
svätený za kňaza. V máji 1954 prišiel do rodnej 
Hubovej. Stal sa organistom, súkromne aj ve-
rejne vyučoval hru na hudobné nástroje. V roku 
1955 založil v Hubovej 120-členný hudobno-spe-
vácky súbor Liptov. Neskôr viedol chrámový 
spevokol v Ružomberku, organizoval koncerty 

duchovnej hudby. V roku 1995 dirigoval vyše 
600-členný miešaný zbor a orchester pri ponti-
I kálnej svätej omši Jána Pavla II. na Mariánskej 
hore v Levoči. Zomrel 28. februára 1998. V r. 2006 
mu udelili cenu Fra Angelico za prínos kresťan-
ských hodnôt do umenia.

Harmonicky upravil napr. piesne Ó, Bože, 
darca darov (o sv. Cyrilovi a Metodovi) a u nás 
dobre známu Nastokrát buď pozdravená, 
Pomocnica kresťanov.

Don Bohuslav Mošať sa narodil 18. aprí-
la 1934 v Hrušovanoch. Ako štrnásťročný od-
chádza do Šaštína k saleziánom. V r. 1950 boli 
rozpustené všetky mužské rehole, a tak gym-
názium musel ukončiť v Topoľčanoch. Po matu-
rite študoval hudbu, slovenčinu a hru na klavír. 
Teologické štúdiá absolvoval počas vysokej školy 
a zamestnania. Za kňaza bol vysvätený v r. 1964 
v Krakowe, ale jeho kňazstvo bolo zverejnené až 
v r. 1969. Potom pôsobil ako regenschori v Bazilike 

Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne a v Dóme sv. Alžbety 
v Košiciach. Dvadsať rokov bol 
správcom farnosti Nitrianske 
Rudno. Na všetkých svojich 
pôsobiskách sa venoval hudbe 
a spevu, organizoval hudobný 

život, zakladal spevácke zbory. Don Mošať patrí 
k priekopníkom slovenskej liturgickej hudby. 
Pripravoval liturgické nápevy a niektoré jeho 
skladby boli zaradené aj do Liturgického spev-
níka. 

Ďakujme Pánovi za všetkých viac i menej 
známych umelcov, ktorí svoj talent dali do služby 
Bohu a jeho cirkvi. Prosme, aby aj v našej farnosti 
vyrástlo veľa dobrých hudobníkov, či už tvorcov 
alebo interpretov.

Na záver citujem slová dona Bohuslava 
Mošaťa: „Odkaz dona Bosca stále platí: ,Slúžte 
Pánovi v radosti!‘ Prejdite z hlučnej hudby do váž-
nej, ktorá vás obohatí nielen na chvíľu, ale trvale. 
Hudba, to nie je len rytmus, ale aj melódia a har-
mónia. Musí človeka povzniesť nielen k radosti, ale 
aj k Bohu.“

 Erika Řežuchová

Po stopách saleziánskych kňazov – hudobníkov



11

Milé mamičky a staré mamy, 
pomaly sa chýli ku koncu rok modlitieb za 

kňazské povolania v našej arcidiecéze. Dnes pri-
chádzam k Vám, aby sme sa spolu zamysleli nad 
svojou úlohou pri výchove nových kňazských po-
volaní. Povolanie k  zasvätenému životu som vždy 
pokladala za dar, ktorý Pán udeľuje  tým, ktorých 
si sám vyvolil, nikdy som sa však neodvážila prosiť 
o túto milosť aj pre svoje deti. Ale je úlohou predo-
všetkým nás, matiek, aby sme sa modlili za naše 
deti a v našich rodinách vytvárali atmosféru, v kto-
rej môžu rásť nové duchovné povolania. Hoci samy 
sa nemôžeme stať kňazmi, môžeme mať kňazské 
srdce. 

Každý kňaz má svoju rodnú 
matku, ktorá je často  svojim deťom 
i matkou duchovnou. Svätý pápež 
Pius X. potvrdzuje svoju skúsenosť 
takto: „Každé povolanie do kňazstva 
pochádza z Božieho Srdca, no pre-
chádza cez srdce matky!“ A sv. biskup 
Augustín povedal plný vďačnosti: „Za 
všetko, čím som sa stal, ďakujem svo-
jej matke.“

Veľmi ma povzbudil príbeh Elizy 
Vaughan, ktorá žila v Anglicku v 
19.storočí. Bola matkou 14 detí, z kto-
rých šesť chlapcov sa stalo kňazmi a 
štyri dcéry rehoľnými sestrami. Stalo 
sa to práve preto, že táto žena spolupracovala 
s Božou milosťou. Predovšetkým tak, že sa modlila. 
Mala vo zvyku modliť sa každý deň hodinu pred 
Oltárnou Sviatosťou za veľkú rodinu a za povolania 
pre svoje deti. Ale usilovala sa aj o dobrú výchov. 
Vedela, ako deti vzdelávať veľmi prirodzeným spô-
sobom spojením duchovných a náboženských po-
vinností so zábavou a veselosťou. Vďaka nej boli 
modlitby a denná svätá omša v rodinnej kaplnke 
takou istou súčasťou každodenného života ako 
hudba, atletika, amatérske divadlo, jazda na koni 
a hra. Deti sa nikdy nenudili, keď im matka rozprá-
vala príbehy svätých, ktorí sa postupne stali ich naj-
drahšími priateľmi. Eliza často brávala svoje deti na 
návštevy chorých v okolí. Pri týchto príležitostiach 
sa učili štedrosti a obetavosti a často darovali svoje 
úspory alebo hračky.

Možno nám tento príbeh pripadá príliš vzdiale-
ný, ale aj dnes sa môžeme z neho poučiť. V každom 
čase žili ženy - matky, ktoré sa snažili nábožnou 
výchovou a príkladom pripravovať pôdu pre pô-
sobenie Ducha Svätého. Nezáleží na tom, či boli 
chudobné alebo bohaté, či mali jedno alebo desať 
detí...

Ako to však urobiť, keď samé cítime svoju ne-
schopnosť na takúto veľkú úlohu? Spomenula som 
si na prvý sen sv. Jána Bosca, v ktorom mu Pán 
vysvetľuje, ako má k nemu privádzať chlapcov: 
„Rozprávaj im o kráse čnosti...“. A my by sme mohli 
doplniť: rozprávaj im o kráse kňazstva...

V našom úsilí nie sme samy; Pán 
nás povzbudzuje: „Dám ti Učiteľku...“. 
Presvätá Panna je Matkou Krista, 
pravého a večného Veľkňaza. Aj nám 
chce pomáhať a viesť nás. Učme sa 
od nej pokore a ochote odpovedať na 
Božie volanie celým svojím srdcom.

Istý kňaz pred svojou vysviackou 
napísal svojej matke:

„Mama, nauč ma byť kňazom! 
Povedz mi o obrovskej radosti, kto-
rá vyplýva zo slávenia svätej omše. 
Všetko znova vkladám do tvojich 
rúk, ako keď si ma ako malé dieťa 
držala vo svojom náručí a učila ma 
o nádherných menách Ježiš a Mária 

uvádzajúc ma do tohto tajomstva. Skutočne sa 
cítim ako nemluvňa, ktoré ťa žiada o svetlo, tvoju 
modlitbu a obetu. A akonáhle sa stanem kňazom, 
pošlem ti svoje požehnanie a potom, kľačiac, prij-
mem tvoje.“

Aké dojímavé, že tento budúci kňaz nehľadá 
poučenie u teológov, ani v múdrych knihách, ale 
hľadá ho u svojej matky. Prečo? Lebo ona mu svo-
jím životom  ukazovala cestu k úplnej odovzdanos-
ti.

Možno sa cítime nehodné takej veľkej milosti 
a netrúfame si o ňu ani prosiť, a predsa nás Pán lás-
kavo povzbudzuje: Proste a dostanete... 

 Erika Řežuchová

Mama, nauč ma byť kňazom!
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Dnes bola náročná nedeľa. Najprv sme so 
zborom spievali na detskej sv. omši a potom sme 
sa s manželom zúčastnili ďalšej omše, na ktorej 
skladali prísľuby noví saleziáni spolupracovníci, 
Rado Pavlík a Lucka Jerušková. Možno si teraz 
niekto položí otázku, kto sú vlastne tí saleziá-
ni spolupracovníci, čo robia a aký význam má 
ich existencia? Združenie saleziánov spolupra-
covníkov založil ako tretiu vetvu saleziánskej 
rodiny sám don Bosco. Združenie je v podstate 
tzv. tretím rádom, určeným najmä laikom (tretí 
rád pre laikov má aj františkánska rehoľa) s tým 

rozdielom, že ich zameraním nie je iba cvičenie 
sa v nábožnosti, ale predovšetkým činný život 
v službe lásky k blížnemu a osobitne mláde-
ži. Skutočnosťou sa spolupracovníci stali dňa 
9. mája 1876 po schválení pápežom Piom IX. 
Dnes žijú a pracujú po celom svete a je ich pri-
bližne 30-tisíc. Spolupracovníci uskutočňujú svoj 
apoštolský záväzok a prežívajú saleziánskeho 
ducha v bežnom živote s citlivosťou a vlastnos-
ťami charakteristickými pre laika. Saleziáni spo-
lupracovníci pracujú spolu s bratmi saleziánmi 
i sestrami saleziánkami a ďalšími zložkami sale-
ziánskej rodiny na saleziánskom diele vo svete, 
tvoria spolu živé spoločenstvo a majú tiež účasť 
na duchovnom dedičstve Saleziánov don Bosca.

Byť spolupracovníkom neznamená mať čo 
najviac aktivít, ako by si možno niekto pomys-
lel. Skôr to znamená vykročiť vnútorne na cestu 
intenzívneho prežívania saleziánskeho ducha 

Prísľuby saleziánov spolupracovníkov na Trnávke
Počas druhej adventnej nedele skladali prísľuby 
dvaja noví saleziáni spolupracovníci 

a charizmy v kontexte celého svojho života – na-
pokon, ak Bohu dáme svoje srdce a necháme sa 
Ním viesť v dôvere, On nás sám zavedie k čin-
nosti, na ktorú nás povoláva. A pokojne to môže 
byť stretko v oratku, vyučovanie náboženstva 
v škole, kresťanský koučing vo farnosti či výcho-
va malých detí v rodine alebo modlitba za spolo-
čenstvo a jeho potreby. A tak každý človek, bez 
ohľadu na vek či momentálne zamestnanie, (aj 
na materskej dovolenke či v dôchodku) môže 
prežívať túto intenzívnu a krásnu cestu s don 
Boscom. 

Trnávka je súčasťou môjho života od roku 
1991, keď som do nej prišla ešte ako ateistka, aby 
som práve tu prežila najväčšie dobrodružstvo 
svojho života. A vždy som pociťovala nesmiernu 
hrdosť na toto stredisko, tak plné báječných ľudí 
a množstva krásnych činností, ktoré tu mnohí 
s veľkým nasadením už dlhé roky organizujú. 
Trnávka vždy pre mňa stelesňovala krásne rodin-
né spoločenstvo a veru, na dobré sa ľahko privy-
ká – nie je tomu tak všade...

A možno práve preto mi prišlo neuveriteľné, 
keď som ako spolupracovníčka začala chodiť na 
duchovné cvičenia do  úplne iných lokalít, často 
na druhý koniec republiky, medzi neznámych 
ľudí, žijúcich v mnohom odlišný život – a našla 
som tam nielenže ďalších úžasných ľudí – našla 
som tam don Bosca. Doslova. To znamená, že 
silná vnútorná formácia tých ľudí v kombinácii 
s milosťou Božou pôsobí, že môžeme prísť aj na 
druhý koniec sveta – a stretneme Rodinu. Spája 
nás don Bosco a mnohé sny, ktoré o tomto svete 
máme, vedení ním a „Ním“...   

Nuž, je to veľká vec pre našu Trnávku, na 
ktorej dosiaľ nie je stredisko spolupracovníkov 
a zopár nás, spolupracovníkov, sme v nej doteraz 
pôsobili tak trochu „inkognito".

Zmení sa to?      

 Lucia Fojtíková, 
 Združenie saleziánov    

 spolupracovníkov, ASC
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V medzivojnovom období sa na Trnávke 
hrala nová hra prakticky každý týždeň. Marián 
Gajdoš bol presvedčený, že keď to išlo pred 

80 rokmi, musí to ísť aj dnes. Tak sa zrodilo nové 
autorské divadlo, ktoré zažilo premiérové uvede-
nie v prvú adventnú nedeľu. 

Kaviareň Očistec je divadelný príbeh o tom, 
ako sa s človekom môžu pohrať okolnosti živo-
ta. Martin je radový smrteľník, ktorý prežil bež-
ný život. Na jeho veľké prekvapenie sa hneď po 
smrti dostáva do očistca a nemôže uveriť tomu, 
že Smrť, Satan a Najvyšší naozaj existujú. Práve 
tí mu jeho životný príbeh vykresľujú tak, ako ho, 
kým bol na svete, nevnímal.  

V divadelnom príbehu Kaviareň Očistec sa 
predstavili herci z našej farnosti v zložení: Martin 
Lančarič, Peter Potocký, Jana Šavoltová, Robert 
Šátek, Michal Gajdoš. Námet a scenár vytvoril 
Marián Gajdoš, choreograI u Petra Jakubcová. 

Hudobnú kulisu vytvorili Lucia Bujnová a Pavol 
Smolka, svetlá Peter Dovičovič, zvuk Alexander 
Goliáš a o réžiu predstavenia sa postarali Juraj 
Caránek a Martin Lančarič. 

  Juraj Caránek

Advent odštartovala nová divadelná hra 
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Na druhú advent-
nú nedeľu (8.12.2019) 
oratko zaplnila partia 
dospelých, ktorí pri-
pravili inšpiratívny 
večer pre mladých. 
Počuli ste už nie-
kedy o „Projekte 
Prijateľstvo“? Lebo 
práve do tejto skupi-
ny patrili títo dospe-
láci. Tento projekt má 
krásnu myšlienku, 
a tou je sprevádzanie 
mladých. Dospelí, kto-

rí už majú svoje životné skúsenosti, a majú 
ochotu venovať pravidelne mladým svoj čas, 
kedy ich v osobnom rozhovore vypočujú 
a poradia, jednoducho sa podelia o svoj po-
hľad na problémy, či výzvy, ktorým mladý 
človek dnes čelí.

Tento večer mal za cieľ spropagovať medzi 
mladými túto ponuku sprevádzania. Začalo sa 
talkami, čo je päť minútové rozprávanie celému 
publiku. Nuž, známi ľudia, rozprávali na menej 
známe témy zo svojho života, či profesie. Od 
rozprávania o skúsenosti sprevádzania mladých 
párov Petry Jakubcovej, cesty z oratória do la-
boratória Mariany Máčajovej, o hranici medzi 
umeleckým svetom a tým liturgickým, čo je 
téma Miša Žáka, až po windsurI ngové teeneger-
ské roky Rasťa Sitára, a o správnej spätnej väzbe 

z psychologického hľadiska v podaní Denisky 
Drábovej. No uznajte, aj sa zasmialo, nechýbali 

ani prejavy prekvapenia, radosť počúvať. Áno, 
sprevádzame i veľké skupiny.

Workshopy očistené od prednášok a čisto 
o praktických zručnostiach, áno, tak boli pripra-
vené. Od výzdoby 
cukroviniek, cez 
tému zero waste, 
animovaní so-
ciálnych sietí, či 
d o b ro dr u ž n o m 
cestovaní alebo 
schopnosti pre-
svedčiť niekoho 
o svojom pro-
jekte za jednu 
cestu výťahom, 
dokonca sa učila 
i posunková reč. 
Áno, animujeme 
a sprevádzame 
i menšie skupinky 
v našom diele.

A napokon 
sme skúsili seed dating, čo je krátke rozprávanie 
na zvolenú otázku. Tu za sprievodu humorných 

hlavolamov si mladí nachádzali svojich dospe-
lákov na kus reči. A v podstate takto mohli za-
žiť v priamom podaní to, čo ponúka v pravom 
slova zmysle náš oratkovský projekt Prijateľstvo 
- osobný rozhovor. Áno, záleží nám i osobne na 
každom mladom človeku.

 Stanislav Hurbanič

Dospelí sú tu pre mladých „TRNÁUKA plus“
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Kurz je už minulosťou, ale dúfame, že prinie-
sol svoje ovocie v životoch účastníkov, ktorí sa 
s odvahou a dôverou zverili do Božích rúk, ale aj 
do rúk organizátorov. Tohtoročného kurzu sa zú-
častnilo približne 50 našich farníkov, boli medzi 
nimi aj katechumeni, ktorí sa pripravujú na krst 
a tiež na birmovku. Máme radosť z toho, že sme 
mohli aj takýmto spôsobom poslúžiť našej far-
nosti, ale aj Pánu Bohu. Chválime Pána za milosti, 
ktoré nám dáva, aj keď nás to stálo veľa náma-
hy, síl, niekedy aj napätia. Ďakujeme aj za milosť 
ohlasovať Božie slovo a svedčiť o tom, že Boh je 
reálny a tak veľmi blízko nás. 

Svedectvá účastníkov:
- Myslím, že omnoho častejšie som sa roz-

právala s Bohom o tom, čo sme sa rozprávali pri 
stole, modlila som sa.

-  Zažila som veľa krásnych osobných zázra-
kov, ktoré dokazujú Božiu lásku a silu, ktorou 

Kurz Objav Krista 2019
pôsobí viditeľne v našich životoch keď jej veríme.

- Čiastočné uzdravenie duše.
- Dala som si predsavzatie zmeniť svoj život, 

rozmýšľať a vykročiť ďalej iným smerom.
- Prišlo k zmene môjho vnútorného nastave-

nia.
- Celý kurz bol takým pohladením duše.
- Dozvedela som sa, že Ježiš ma miluje bez 

podmienok, a to ma naplnilo vnútorným poko-
jom.

-  Celý kurz je pre mňa zázrak. Pred dvoma 
rokmi som ešte sedel v jednom českom meste 
bez zmyslu života. A teraz som tu, v cirkvi, na 
Slovensku – zázrak.

- Prežil som veľa maličkostí, ktoré pohladili 
dušu.

- Počas modlitby príhovoru mi ženy hovori-
li priamo z duše a srdca a presne vystihli čo mi 
v danej chvíli ťažilo dušu.

- Bolo pár rozhovorov, ktoré boli krásne a veľ-
mi hlboké. Zázrak bol, že som sa dokopala sem 
ísť.

-  Počas kurzu som sa rozhodla vyhradiť si vo 

svojom živote viac času na rozhovor s Bohom.
- Odnášam si skúsenosť, že k Bohu mô-

žem pristúpiť priamo, nepotrebujem žiadneho 
sprostredkovateľa.

  
 Spracovala Katarína Jánošová



Duchovná obnova dospelých aj mladých

bude v sobotu 21. decembra o 9.00 hod.

Predvianočné spovedanie v kostole 

bude od soboty 21. 12. 2019 do pondelka 
23. 12., v čase od 16.00 do 20.00 hod. 
Povzbudzujeme Vás, aby ste si spoveď neodkla-
dali na poslednú chvíľu!

Zdobenie stromčekov 

bude v sobotu 21. 12. od 14.00 hod. Prosíme 
ochotných mužov o pomoc.

Rozpis  svätých omší počas Vianoc

Štedrý deň (utorok, 24. 12.): 
6.30, 21.00 a 24.00 hod.

Božie Narodenie (streda 25.12.): 
6.45, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

sv. Štefana (štvrtok 26.12.): 
6.45, 8.00, 9.00, 11.00, 18.00

Silvester (utorok 31.12.): 
6.30, 18.00 + ďakovná pobožnosť

Panny Márie Bohorodičky (streda 1.1.): 
6.45, 8.00, 9.3, 11.00, 18.00

Zjavenie Pána (pondelok 6.1.): 
6.45, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Požehnanie domov  

Záujemcovia o požehnanie svojich domov sa 
môžu zahlásiť v sakristii kostola od 23.12.

16

Hodová slávnosť, sviatok patróna nášho 
kostola sv. Jána Bosca

bude v nedeľu  26. 1. 2020.  Slávnostná 
sv. omša bude o 11.00 hod. Popoludní bude 
divadelné predstavenie EXPERIMENT 
PRIATEĽSTVO  o 16.00 a o 19.00. Repríza pred-
stavenia bude 8. 2. 2020 v rovnakých časoch.

Farský ples

bude 18.1.2020 v DK Ružinov.

Duchovná obnova dospelých 

bude v sobotu 8. februára 2020.

Národný týždeň manželstva

Vo štvrtok 12. 2. 2020 bude slávnostná sv. omša 
o 18.00 hod. s obnovením manželských sľubov 
a s požehnaním pre manželov.

Rozbiehame nový ročník prípravy birmovancov: 

Hľadáme ochotných dospelákov, ktorí by nám 
s tým chceli pomôcť ako vedúci skupiniek. Čo to 
obnáša? Od konca februára začne príprava, kto-
rá trvá jeden rok. Stretká majú frekvenciu raz do 
týždňa. Súčasťou sú i 3 víkendové sústredenia. 
Predpokladáme, že vznikne 6 skupín. Tématiky 
a materiály sú k dispozícii, a na spoločnom stret-
nutí vedúcich, ktoré bude začiatkom februára, 
dohodneme všetky potrebné detaily na rozbeh. 
Žiada si to i chuť rozprávať na duchovné témy 
s mladými, možnosť podeliť sa so svojou skúse-
nosťou. S tými, čo by mali záujem, rád o tom po-
rozprávam i osobne. 

 Stano Hurbanič, 
 zodpovedný za oratórium

Farské oznamy:


