
Po skonèení Roka Božieho milosrdenstva, 
ktorý ukonèil Sv. Otec František zatvorením Svätej 
brány v Bazilike Sv. Petra dòa 20. novembra 2016, 
považujem za potrebné, aby sme uvažovali aj nad 
prikázaniami, ktoré ustanovila Svätá Cirkev. Èasto sa 
stretávame s názormi ¾udí, ktorí pohàdajú Cirkvou, 
nadávajú na jej predstavených a v živote dávajú 
najavo, že veria síce v Boha, no Cirkev nepotrebujú. 
Toto je však smutná skutoènos�. Boží Syn, Ježiš 
Kristus sa stotožòuje so svojou Cirkvou, v nej žije 
a cez Cirkev pôsobí. A nemôže ma� Boha za Otca ten, 
kto nemá Cirkev za Matku, hovorí sv. Cyprián. A tak 
sv. Cirkev je našou Matkou, ktorá nás uèí, posväcuje 
a vedie. Uvažova� budeme teraz nad sviatkami, ktoré 
slávime ako prikázané sviatky. Prvé cirkevné 
prikázanie nám hovorí: Sväti� prikázané sviatky. 
V nede¾u a prikázaný sviatok zúèastni� sa na celej sv. 
omši.

Každá nede¾a je dòom, kedy máme povinnos� 
by� úèastní na svätej omši. Ïalej sú to prikázané 
sviatky a v priebehu 

celého roka ich máme spolu 9. A práve v tomto 
zimnom  nastavajúcom období slávime ich nieko¾ko. 
Najprv je to slávnos� Nepoškvrneného poèatia Panny 
Márie – 8. decembra, potom je to slávnos� Narodenia 
Pána – 25. decembra, slávnos� Panny Márie 
Bohorodièky – 1. januára a napokon slávnos� 
Zjavenia Pána – 6. decembra. Ïalej po Ve¾kej noci je 
slávnos� Nanebovstúpenia Pána, Najsvätejšieho Tela 
a Krvi Krista Pána, svätých Petra a Pavla, 
Nanebovzatia Panny Márie a Všetkých Svätých. 
Všetky tieto prikázané sviatky sú v liturgií nazvané 
slávnos�ami. 

Svätá Cirkev je našou Matkou, ktorá nás 
miluje a vie, èo je dobré a osožné nám božím de�om. 
Chce, aby sme sa nezanedbali a neboli duchovne 
podvýživení. Je to presne tak, ako keï dobrá matka 
v rodine prikazuje die�a�u urèité veci a robí to len 
preto, lebo svoje die�a miluje a chce len to najlepšie 
preò. 
A tak nech nik z nás nepohàda tým, èo žiada od nás 
naša matka Cirkev. V duchu viery a s òou spojenej 
poslušnosti to s rados�ou prijímajme.
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Milí priatelia, bratia a sestry,
adventný veniec na našich stoloch je predzves�ou 

príchodu najkrajších sviatkov v roku, keï slávime 
Narodenie nášho Spasite¾a. Rok èo rok požehnávame tieto 
adventné vence, aby sme sa pri nich modlili, rozprávali 
a prežívali to nádherné by� SPOLU ako rodina, jednak 
v našich príbytkoch a jednak aj v našich chrámoch. A cez 
vianoèné sviatky túžia by� všetci prirodzene spolu, aby sa 

mohli teši� nielen z èara 
týchto sviatkov, ale hlavne 
z Narodenia Pána Ježiša, 
ktorý do našich vz�ahov 
pr ináša  lásku,  pokoj ,  
porozumenie a rados�. 
Tomuto je potrebné uveri� 
a otvori� sa láske Božej, 
ktorá chce naplni� naše 
domovy a srdcia. K týmto 
sviatkom patrí aj to, že 
m y s l í m e  n a  s e b a  
a obdarúvame sa, niektorí 
menšími, iní väèšími darmi. 
A na tých, ktorí sú od nás 

vzdialení fyzicky, prejavíme im svoju blízkos� vianoèným 
pozdravom èi SMS správou. Nie všetkým je však dopriate 
by� spolu so svojimi najbližšími. Niektorí bývajú v rôznych 
službách. Iní zo zdravotných dôvodov sú hospitalizovaní 
v nemocniciach. A preto myslíme i na nich vo svojich 
modlitbách. Myslime i na tých, ktorí sú na cestách. Aj svätý 
Jozef bol na cestách s Pannou Máriou, ktorá bola 
v požehnanom stave. V èase narodenia Božieho Syna boli 
bez príbytku, ktorý by bol dôstojným miestom pre Božiu 
Matku s die�a�om Ježišom. „Nebolo pre nich miesta 
v hostinci“, píše sv. evanjelista Lukáš. To bolo dôsledkom 
toho, že nemali miesto ani v srdciach obyvate¾ov 
Betlehema, kam prišiel sv. Jozef, aby sa tam dal zapísa� 
s Máriou svojou manželkou. 

V tomto zimnom období potrebujeme všetci teplo. 
Máme teplo v našich príbytkoch, nosíme teplé obleèenie 
a obuv. Nech je teplo aj v našich srdciach. Nenasledujme 
chladných Betlehemèanov, ktorí nechceli prija� sv. Jozefa 
s Pannou Máriou. Nech je tak v našich srdciach oheò lásky 
roznietený Božou milos�ou. Oheò, ktorý poskytuje teplo 
a nie chlad v medzi¾udských vz�ahoch. Oheò lásky, ktorý 
poskytuje dostatok svetla. A práve toto Svetlo priviedla 
Panna Mária na svet, Ježiša Krista nášho Pána. Jeho svetlo 
a láska nech prebývajú v nás a nedajme sa premôc� 
chladom nezáujmu a inými temnotami hriechu.

 váš duch. otec Milan
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Cirkev je naša matka,
ktorú milujeme a potrebujeme
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V minulom èísle nášho mesaèníka sme uvažovali 
nad tým, ako Boh ide v ústrety èloveku. V tejto èasti 
katechézy sa budeme zaobera� odpoveïou èloveka Bohu. 
Sami spoznávajme Božiu iniciatívu v tom, že Boh vstupuje 
do dialógu s èlovekom.

Svojím zjavením sa nevidite¾ný Boh vo svojej 
nesmiernej láske prihovára ¾uïom ako priate¾om a stýka sa 
s nimi, aby ich pozval a prijal do spoloèenstva so sebou. 
Správna odpoveï na toto pozvanie je viera. Vierou èlovek 
úplne podriaïuje Bohu svoj rozum a svoju vô¾u. Celou 
svojou bytos�ou dáva súhlas Bohu, ktorý zjavuje. Túto 
odpoveï èloveka Bohu, ktorý zjavuje, nazýva Sväté písmo 
„poslušnos�ou viery“/KKC 142-143/. 

Poslúcha� /ob-audire: po-slúcha�/ vo viere 
znamená slobodne sa podriadi� poèutému slovu, lebo jeho 
pravdivos� zaruèuje Boh, ktorý je Pravda sama. Sväté písmo 
nám dáva za príklad takejto poslušnosti Abraháma. Ale jej 
najdokonalejším uskutoènením je Panna Mária /KKC 144/.

Viera je predovšetkým osobným primknutím sa 
èloveka k Bohu; súèasne a neoddelite¾ne je slobodným 
súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. Keïže 
kres�anská viera je osobným primknutím sa k Bohu 
a súhlasom s pravdou, ktorú zjavil, líši sa od viery v èloveka. 
Je dobré a správne úplne dôverova� Bohu a bezvýhradne veri� 
tomu, èo povedal. Bolo by však márne a pomýlené vloži� 
takúto vieru do nejakého tvora. Pre kres�ana je viera v Boha 
neoddelite¾ne spojená s vierou v toho, ktorého on poslal: v 
jeho milovaného Syna, v ktorom má za¾úbenie. Boh nám 
povedal, aby sme ho poèúvali /Mk 9,7/. Nik nemôže veri� v 
Ježiša Krista, ak nemá úèas� na jeho Duchu. Veï Duch Svätý 
zjavuje ¾uïom, kto je Ježiš. Cirkev neprestajne vyznáva svoju 
vieru v jedného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého /KKC 
150-152/.

Viera je Boží dar, nadprirodzená ènos�, ktorú vlieva 
Boh. Aby sa takáto viera mohla vzbudi�, je potrebná 
predchádzajúca a pomáhajúca Božia milos� a vnútorná 
pomoc Ducha Svätého, ktorý by pohol srdce a obrátil ho 
k Bohu, otvoril oèi mysle a dal všetkým pocit š�astia zo 
súhlasu s pravdou a z viery v pravdu /KKC 153/. Je však 
takisto pravda, že veri� je pravý ¾udský úkon. Dôverova� 
Bohu a súhlasi� s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje ani 
slobode ani rozumu èloveka. V úkone viery ¾udský rozum 
a ¾udská vô¾a spolupracujú s Božou milos�ou /KKC 154-
155/.

Dôvodom viery nie je to, že sa zjavené pravdy javia 
ako pravdivé a pochopite¾né svetlu nášho prirodzeného 
rozumu. Veríme pre autoritu samého Boha, ktorý zjavuje  
a ktorý sa nemôže mýli� ani nemôže klama�. Viera je istá, 
istejšia než akéko¾vek ¾udské poznanie, lebo sa zakladá na 
samom slove Boha, ktorý nemôže klama�. Patrí k viere, že 
veriaci túži lepšie pozna� toho, komu uveril a lepšie pozna� 
to, èo zjavil. 
Hoci viera presahuje rozum, medzi vierou a rozumom 
nemôže by� skutoèný rozpor: lebo ten istý Boh, ktorý 
zjavuje tajomstvá a vlieva vieru, vložil do ¾udského ducha 
svetlo rozumu. Preto ak metodický výskum v akomko¾vek 
vednom odbore postupuje naozaj vedecky a v súlade 
s morálnymi normami, nikdy nebude v skutoènom rozpore 
s vierou, lebo svetské skutoènosti i skutoènosti viery majú 
svoj pôvod v tom istom Bohu /KKC 156-159/.

„I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho 
do plienok a uložila do jasie¾“.../Lk 2, 8/.
Keï koncom 19. stor. prepojili podmorským káblom 
Ameriku s Európou, prvé slová ktoré sa týmto spojením 
niesli boli: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
¾uïom dobrej vôle.“ Boli to presne tie slová, ktorými anjeli 
zvelebovali Boha, vo chvíli, keï bolo nadviazané pevné 
spojenie medzi nebom a zemou. Bolo to vo chvíli, keï nám 
bol daný Boží Syn, Prostredník medzi Bohom a ¾uïmi, aby 

sme sa v òom a skrze neho mohli dorozumieva� s Otcom, 
ktorého máme na nebesiach. A nielen to: Ježiš nás chce aj 
privies� k nášmu Nebeskému Otcovi. 

Je ve¾mi dôležité, aby ¾udia spolu hovorili. 
Najdôležitejší je ten osobný kontakt, hoci cenné sú aj 
mnohé dorozumievacie prostriedky ako telefóny, 
maily, èi sociálne siete. Boh k nám v týchto dòoch 
prehovoril vo svojom Synovi. A s ním nám dal 
všetko... A skrze neho máme prednáša� svoje prosby 
Otcovi. Boh sa teda zmiloval nad ¾uïmi. Poslal im 
svojho Syna. A hovorí nám: „Toto je môj milovaný 
Syn, poèúvajte ho...“ A Panna Mária v Káne 
Galilejskej hovorí: „Urobte všetko, èo vám povie.“  

A preto sú tu aj slová sv. Pavla: „Zjavila sa 
Božia milos� na spásu všetkým ¾uïom a vychováva 
nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských 
žiadostí...“/Tit 2,11-12/. Aby sme mohli získa� spásu 
duše, je tu náš Pán, ktorý je Cesta, Pravda a Život.“ 
Všetci sme predmetom dobrej vôle nášho Nebeského 
Otca, ktorý chce spasi� všetkých ¾udí a ktorý im chce 
udeli� svoj pokoj. Pri Pánových jasliach sme pozvaní 
k zmiereniu a budovaniu pokoja a k zrieknutiu sa 
všetkého, èo narúša vzájomné vz�ahy. Zrieknu� sa 
môžeme zbytoèných slov, necitlivého prístupu 
a svojho JA. Božia milos�, ktorá sa zjavila na spásu 
všetkým ¾uïom nás teda vychováva... Nechajme sa 
preniknú� touto Božou milos�ou. Nechajme sa naplni� 
svetlom a pokojom betlehemského Die�a�a.

Z Katechézy Nad Božím slovom



 
V tomto vianoènom období si pripomíname viac ako 

kedyko¾vek poèas roka pri èítaní evanjelia, vo vianoèných 
koledách, piesòach, blahoprianiach a to nie len u katolíkov, 
ale u všetkých kres�anov, príchod Ježiša z Nazaretu, Krista, 
Mesiáša, Spasite¾a, nášho Pána, ktorý sa narodil z rodu 
Dávidovho. Prišlo nebo na zem. Boh sa stal èlovekom. 
Zamýš¾ame sa nad významom každého z uvedených titulov, 
èo znamenajú pre nás ¾udí a ako Ježiš chápal seba samého, 
ako chápal svoj vz�ah k Bohu a k ¾uïom. Odpoveï 
nachádzame v prvom rade v Biblii, v Starom i v Novom 
zákone, mnohokrát iba obrazne, preto nám pomáha výklad 
evanjelií prostredníctvom kòazov, ale aj uèite¾ov teológie. 
„V Novom zákone nachádzame až 55 titulov Ježiša“ 
(KULISZ, 1996, s.115), prièom v tejto úvahe spomenieme 
len šes� z nich a to: Mesiáš, Boží syn, Boží služobník, Krá¾, 
Syn Dávidov, Syn èloveka. 

Skôr než sa pokúsime bližšie vyjadri� èi popísa� 
náplò uvedených titulov, považujeme za potrebné venova� 
pozornos� aj menu Ježiš Kristus, Pán. Všetci sa modlíme 
modlitbu Anjel Pána zvestoval Pane Márii...a Slovo sa telom 
stalo a prebývalo medzi nami. Meno Ježiš znamená 
v hebrejèine „Boh spasí“. Anjel Gabriel pri zvestovaní hovorí, 
že jeho vlastné meno bude Ježiš. Toto meno vyjadruje aj jeho 
totožnos�, aj jeho poslanie. Die�a narodené z Panny Márie 
dostáva meno Ježiš, „lebo on vyslobodí svoj ¾ud z hriechov“ 
(Mt 1, 21): „Lebo niet pod nebom iného mena, daného 
¾uïom, v ktorom by sme mali by� spasení“ (Sk 4, 12). Keïže 
„okrem Boha“ nemôže nik „odpúš�a� hriechy“ (Mk 2, 7), iba 
on v Ježišovi, svojom veènom Synovi, ktorý sa stal 
èlovekom.

Kristus znamená „Pomazaný“, „Mesiáš“. Ježiš je 
Kristus, lebo ho „Boh pomazal... Duchom Svätým a mocou“ 
(Sk 10, 38). On bol „ten, ktorý má prís�“ (Lk 7, 19).

Meno Pán oznaèuje božskú zvrchovanos�. 
Vyznáva� alebo vzýva� Ježiša ako Pána znamená veri� v jeho 
božstvo: „Nik nemôže poveda� Ježiš je Pán, iba ak v Duchu 
Svätom“ (1 Kor 12, 3). „Ježiš Kristus je skutoène „Pán“ 
(Ž 110, 1) a súèasne je „ kòazom naveky“ (Ž 110, 4; Hebr 5, 6-
10; 7, 23-24).“ S týmto titulom sa môžeme stretnú� 
v niektorých krátkych vyznaniach viery, prítomných 
v Pavlových listoch - Ježiš je Pán; Ježiš Kristus je Pán. Titul 
Pán – gr. Kýrios je grécky preklad slova Jahve (YHWH). 
Meno Pán sa stalo najbežnejším menom na oznaèenie 
božstva Boha Izraela. Keï v Novom zákone Ježiša oznaèujú 
názvom Pán, dokazujú tým, že ho uznávajú za Boha. ¼udia sa 
èasto obracajú na Ježiša s oslovením „Pán, Pane“ zvláš� 
v prípadoch, keï ho chcú požiada� o akúko¾vek  pomoc 
a zdravie.

Tituly Mesiáš, Syn Boží a Syn èloveka sú 
najstaršieho dáta v tradícii viery. Aramejské slovo mešiha, 
hebrejské mašiáh a grécke chrestos znamenajú slávnostné 
pomazanie osoby, ktorá bola poverená osobitnou úlohou. 
Pojem mesiass je gréckou formou aramejského slova 
mešiha. Grécke slovo krein znamená maza�, natiera�, 
rozotiera�. Všeobecne pojmy mašiah a krein znamenajú 
natieranie. Titulom „Pomazaný - Mesiáš“ sa nazývali 
nielen králi pochádzajúci z Dávidovho rodu, ale aj iní, ktorí 
sa stávali nástrojmi v Božej ruke. ( KULISZ, 1996, s.117).
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6. december – Sv. Mikuláš

Svätý Mikuláš je ïalším ob¾úbeným svätcom 
pre nás všetkých. Každý si uvedomujeme, že sa patrí 
v tento deò našim blízkym nieèo pekné nezištne 
podarova�, hlavne de�om urobi� rados�.

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave nesie meno tohto 
svätca. Ve¾mi pekné sú ma¾by vo svätyni tohto chrámu, 
ktoré poukazujú na niektoré chvíle z jeho života. Sv. 
Mikuláš sa narodil okolo r. 280 v Patrase v Grécku 
a zomrel 6. decembra okolo r. 350 v Turecku.

Skutoèná história, legenda a tradícia vytvárajú 
v osobe sv. Mikuláša pestrý obraz: Mikuláš je svätec 
a priate¾ detí, patrón zajatcov, ochranca dobrej svadby, 
biskup, vyznávaè a pomocník v núdzi.

Historicky je doložené, že Mikuláš sa okolo 
r. 300 ako mladý muž stal  biskupom v Myre. Potom 
zaèalo však prenasledovanie kres�anov za Galéria 
Valéria Maximina. I Mikuláš sa dostal okolo r. 310 do 
zajatia  a bol vo väzení �ažko trýznený. Poznaèený 
utrpením a muèením vystúpil r. 325 na slávnom 
Nicejskom koncile. Napokon je historicky známy len 
dátum jeho smrti.

Sv. Mikuláš sa vyobrazuje èasto ako biskup 
s troma gu¾ami na knihe. Toto znázoròovanie sa vz�ahuje 
na legendu: jeden š¾achtic poslal svoje tri dcéry do 
verejného domu, aby si tam hriešnym spôsobom 
zabezpeèili peniaze na veno ku svadbe. Mikuláš však 
v noci hodil cez okno týmto trom mladým ženám peniaze 
na veno, aby sa mohli vyda�.

Kult sv. Mikuláša sa šíril najprv vo východnej 
Cirkvi, neskôr i v slovanských krajinách. K najväèšiemu 
uctievaniu sv. Mikuláša došlo od 8. stor. v Rusku a od tej 
doby je aj patrónom Ruska. Jeho kult sa potom šíril aj 
v Európe. Talianski námorníci alebo piráti v r. 1087 ulúpili 
jeho pozostatky  zo sargofágu kostola v Myre a priniesli 
ich do Bari v Apulii, kde vtedy vládli Normani. V Bari 
postavili k uchovávaniu jeho relikvií baziliku sv. Mikuláša. 
Pápež Urban II. posvätil r. 1089 kryptu s Mikulášovou 
schránkou. V tejto prekrásnej románskej bazilike v južnom 
Taliansku dodnes sa uchováva hrob sv. Mikuláša.

Svätí- naše svetlá Ježiš Kristus a jeho tituly
– Mesiáš, Boží syn, Boží služobník,

Krá¾, Syn Dávidov, Syn èloveka
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Boží Syn. „Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý èlovek. Jeden 
z najsvätejšej Trojice, jednorodený Syn Otca, vzal si v èase 
skrze Ducha Svätého z Márie ¾udskú prirodzenos�.“

„V Synovi Božom sú dve prirodzenosti, jedna 
božská a druhá ¾udská, ktoré Kristova osoba tak spojila, že 
sa nikdy nebude da� oddeli� božstvo od ¾udskosti a ani 
¾udskos� od božstva. Preto je Kristus v jednote jednej 
osoby dokonalý Boh a dokonalý èlovek.“ (NEUNER, 
ROSS, 1995, s. 95-137).

Apoštol Pavol oznaèuje pri ohlasovaní Ježiša 
Krista titulom Syn Boží. Tento titul sa v Starom zákone 
dával anjelom, vyvolenému národu, krá¾om, synom 
Izraela. V týchto prípadoch to bolo vyjadrenie adoptívneho 
synovstva, t.j. Boh prijíma èloveka za svojho syna a vzniká 
medzi nimi vz�ah dôvery. U Ježiša išlo o skutoèné 
synovstvo. Titul Boží Syn je potvrdený aj samotným 
Bohom, keï pri krste v Jordáne a pri premenení na vrchu 
Tábor, bolo poèu� hlas: „Toto je môj milovaný Syn, 
poèúvajte ho!“/Mk 9,7/

„Syn nie je zrodený alebo splodený z nièoho, alebo 
z nejakej inej podstaty, ale z lona Otcovho, èiže z jeho 
podstaty. Otec je teda veèný, veèný je aj Syn. Keïže bol 
vždy Otcom, mal vždy aj Syna, ktorému bol Otcom. Syn bol 
z Otca zrodený bez zaèiatku. Tohto syna však preto, že je 
splodený z Otca, nevoláme odštiepenou èiastoèkou z jeho 
prirodzenosti, ale tvrdíme, že dokonalý Otec splodil 
dokonalého Syna bez umenšenia, bez odštiepenia, pretože 
iba božstvu patrí, že nemôže nema� rovného syna. Tento 
Boží Syn je Synom pod¾a prirodzenosti, nie adoptovaním.“ 
(NEUNER, J.- ROSS, 1995, s. 137).

„Celý život Syna je poslušnos�ou Otcovej vôli 
a jeho spásonosnému plánu, preò obetuje svoj život. 
Zároveò však tento rozmer vyjadruje jeho „moc“. Syn má 
totiž plnú slobodu disponova� sám sebou, a preto si znova 
berie život, ktorý pred tým dal. Obe� vlastného života, moc 
da� ho a znovu si ho vzia�, dostávajú zmysel len vo svetle 
Otcovej spásnej vôle, jeho lásky a spoloèenstva, ktoré oboch 
spája vo zväzku Trojice.“ (FISICHELLA, 1999, s. 27).

Boží služobník. „Proroci boli nazývaní Božími 
služobníkmi – liturgmi práve pre ich službu Bohu. Aj 
v Novom zákone sa stretávame s pojmom liturgia a s jeho 
rozliènými odvodeniami na viacerých miestach a vo 
viacerých významoch. Aj Zachariášova služba v chráme 
bola takto chápaná /Lk 1,23/. Podobne Kristus, ako 
služobník Božieho príbytku, v Liste Hebrejom je 
predstavený ako liturg.“/Hebr 8,2/. (KULISZ, 
DOLINSKÝ, CSONTOS, 2008, s. 285). Prorok Izaiáš 
predstavuje Božieho služobníka – Krista, muža bolestí, 
ktorý poznal utrpenie /Iz 53,3/.

Krá¾. O vznešenosti krá¾ovskej hodnosti Krista 
a jeho moci vydáva svedectvo Sväté písmo. Sám Kristus na 
súde pred Pilátom potvrdil svoju krá¾ovskú hodnos�.
„Pilát povedal: „Tak predsa si krá¾? Ježiš odpovedal: 
„Sám to hovoríš, že som krá¾. Ja som sa na to narodil

a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde 
(Jn 18, 37). Kristus je krá¾om ¾udí z viacerých dôvodov: 
z titulu dedièstva, nako¾ko je Božím Synom, je krá¾om 
všetkých ¾udí aj z titulu vykúpenia, lebo nás oslobodil 
z otroctva zlého ducha a zaplatil za nás cenu vlastnej krvi, je 
naším krá¾om aj z titulu našej slobodnej vo¾by. Kristovo 
kra¾ovanie v Cirkvi je v tom, že ju riadi a spravuje, jednak 
svojím Duchom, ktorého jej  ude¾uje,  ale aj  
prostredníctvom hierarchie – zákonitých predstavených 
Cirkvi. Urèitým spôsobom uplatòuje svoju krá¾ovskú moc 
aj v civilnej spoloènosti, najmä tak, že sa v nej uplatòuje 
duch evanjelia a zachovávajú sa kres�anské zásady a Božie 
prikázania. Kristova krá¾ovská moc sa vz�ahuje aj na celý 
stvorený svet. „Božie krá¾ovstvo sprítomòoval Ježiš 
odpúš�aním hriechov.“( KULISZ,1996, s.124).

Syn Dávidov. Texty Nového zákona poukazujú na 
to, že Ježiš pochádza z Dávidovho rodu. „Ježiš, Syn 
Dávidov, zmiluj sa nado mnou“ (Mk 10,47). „Sám Dávid ho 
nazýva Pánom; ako potom môže by� jeho synom? Mohlo 
by sa zda�, že Ježiš týmto spôsobom popiera svoj pôvod 
z Dávidovho rodu. Ukazuje, že vz�ahy pod¾a tela nie sú v 
jeho poslaní spásy najdôležitejšie. Sv. Pavol to neskôr 
vysvetlil v Liste Rimanom, keï napísal, že hlása 
evanjelium o Božom synovi, ktorý „pod¾a tela pochádza 
z Dávidovho rodu, pod¾a ducha svätosti od vzkriesenia 
z màtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn“ (KULISZ, 
1996, s.124).

Syn èloveka. Starý zákon používa tento pojem 
preto, aby zdôraznil obmedzenos�, pominute¾nos� 
èloveka, jeho slabos�. Poèas svojho života Ježiš Kristus 
dokazoval, že je Boh aj èlovek. Vo Svätom písme bolo 
povedané všetko oh¾adom božsko-¾udskej identity Ježiša 
Krista, ale nie všetko bolo jasné pre veriacich. Ako je 
možné súèasne tvrdi�, že Ježiš Kristus je pravý Boh 
a zároveò aj pravý èlovek? No tieto dve tvrdenia sa 
navzájom nevyluèujú.

Pred ve¾radou, v poslednej hodine života Ježiš 
vyjadril svoje tajomstvo. Ježiš nielenže potvrdil, že je 
Mesiáš, Boží Syn, lež aj spresnil svoju odpoveï, keï dodal: 
„Odteraz uvidíte Syna èloveka sedie� po pravici Moci 
a prichádza� na nebeských oblakoch“(Mt 26,64; Mk 14,62; 
Lk 22,69). Tieto slová boli plným vyjadrením tajomstva, 
ktoré Ježiš vyjadril titulom Syn èloveka. Veène existujúci 
Syn èloveka, aby mohol uskutoèni� spásu, musel zaèa� 
jestvova� ako èlovek. No i tak má božský pôvod. Svojím 
životom, ohlasovaním a skutkami zjavoval Otca, aj 
tajomstvo svojho prirodzeného synovstva. (KULISZ, 
1996, s.131-132).

Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý èlovek, je naším 
bratom a Božím Synom a my sme Božími de�mi. I keby 
sme všetky jeho tituly vymenovali, nikdy by sme nedospeli 
ku koneènému výpoètu, èo ani nie je potrebné, pretože pre 
každého z nás je i priate¾, ochranca, milosrdenstvo, 
Spasite¾.... Na prvom mieste je On Boh lásky a touto láskou 
by sme mali ži� svoj život. A urèite by sme zví�azili nad 
vojnami, terorizmom, rasovou aj náboženskou 
neznášanlivos�ou. Mali by sme všetci prejavova� lásku 
k blížnemu ako píše sv. Pavol (l Kor 13,1-13). Tento 
hymnus na lásku nosi� však v srdci, aby sme si zaslúžili ma� 
úèas� na titule Krista – kres�an.

Nech naše srdcia sú èisté a pripravené prija� Ježiša 
Krista, nášho Pána, Mesiáša z krá¾ovského rodu, Syna 
èloveka, Syna Boha; nech die�a narodené v Betleheme, 
uložené v jasliach prežiari naše srdcia, príbytky, naše 
rodiny. Nebo, ktoré prišlo na zem nech prinesie každému 
zdravie, pokoj, lásku, ve¾a Božích milostí a požehnania.
 

Anna Jurovèíková, Lošonec
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aj za menom. Aj v tomto liste nezabudol dopísa�, že je 
najlepšia zo všetkých uèite¾ov, ktorí boli v jeho živote. Ale 
èas šiel ïalej. V jednom zo svojich listov, napísal, že sa 
stretol so ženou svojho života a chce sa oženi�. Písal, že 
jeho otec zomrel pred dvoma rokmi a pýtal sa, èi by 
neodmietla sedie� na tejto svadbe na mieste matky 
ženícha. Samozrejme, že uèite¾ka súhlasila. Vo svadobný 
deò svojho žiaka mala na ruke náramok s chýbajúcimi 
kameòmi a kúpila si rovnaký parfum, ktorý pripomínal 
chlapcovi jeho matku. Stretli sa, objali a on cítil vôòu 
domova. „Ïakujem že ste vtedy uverili vo mòa. Ïakujem 
vám, že ste mi dali pocíti�, že ma niekto potrebuje a vrátili 
ste mi sebavedomie. Nauèili ste ma veri� v seba, ale aj 
rozlišova� správne od nesprávneho.“ Uèite¾ka so slzami 
v oèiach odpovedala: „Mýliš sa, to ty si ma nauèil všetko. 
Nevedela som, ako uèi�, kým som �a nestretla.“

Advent je èasom, kedy sa pripravujeme a túžobne 
oèakávame príchod Ježiša Krista. Oèakávame jeho druhý 
príchod na konci vekov, kým nepríde v sláve, no 
oèakávame a pripravujeme sa i na sviatky jeho narodenia, 
kedy slávime jeho prvý príchod. Starozákonný Boží ¾ud 
dlho èakal na pris¾úbeného Vykupite¾a, ktorý napokon 
prichádza vtedy, keï ¾udstvo bolo pripravené prija� ho. 

Sv. Pavol túto dobu zaznamenáva ako plnos� èasu, kedy 
Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy ...(porov. Gal 
4,4). Kto je táto spomínaná žena? Vieme, že nepochybne 
ide o Pannu Máriu, ktorú si Boh už dávno vopred vyvolil, 
aby sa stala dôstojným príbytkom Vteleného Božieho 
Slova, ktorým je Ježiš Kristus. On ponížene prichádza 
pred dvetisíc rokmi, aby pôsobením Ducha Svätého zaèal 
prebýva� pod srdcom Panny Márie, z ktorej sa narodil. On, 
ktorý nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu, sa 
chcel narodi� z èistej Panny, ktorú ako jedinú nepostihla 
škvrna dedièného ani osobného hriechu, pretože Boh ju od 
toho uchránil a pre budúce zásluhy Ježišovej smrti, si takto 
pripravil v živote preèistej Panny dôstojný príbytok pre 
svojho Syna. A preto oslavujeme Pannu Máriu ako 
Krá¾ovnú bez poškvrny dedièného hriechu poèatú. 
Nepoškvrnené Poèatie Panny Márie je pravda našej viery, 
ktorú blah. Pius IX. slávnostne vyhlásil dòa 8. decembra 
1854. Je to deò, kedy pri slávení tohto ve¾kolepého

Na zaèiatku školského roka triedna uèite¾ka 
v šiestej triede zastala pred jej bývalými piatakmi. 
Rozhliadla sa po triede a povedala, že všetkých má 
rovnako rada a všetkých rada vidí. Bola to ve¾ká lož, 
pretože v prednej lavici schúlený do klbka sedel chlapec, 
ktorého nemala rada.

Ešte v piatej triede si všimla, že sa nehrá so 
spolužiakmi, je obleèený v špinavých šatách a smrdí, 
akoby sa nikdy neumýval. Postupom èasu sa jej vz�ah k 
tomuto žiakovi, stále viac a viac zhoršoval, až mala chu� 
poškrta� všetky jeho písomné práce èerveným perom 
a da� mu pä�ku. Tentoraz dostala za úlohu od riadite¾ky 
školy vypracova� posudok a analyzova� charakteristiky 
všetkých žiakov. Hodnotenie svojho neob¾úbeného žiaka 
uložila až na samý koniec. Keï sa dopracovala k rozboru 
jeho osobnosti, neochotne zaèala študova� jeho materiály 
a zostala úplne ohúrená. Uèite¾ka, ktorá viedla malého 
chlapca v prvej triede, napísala: "Je to brilantné die�a 
s rozžiareným úsmevom. Robí domáce úlohy èisto 
a správne. Je mi potešením by� ved¾a neho.“ Uèite¾ka 
v druhom roèníku o òom napísala: "Je to vynikajúci žiak, 
ktorého si jeho spolužiaci cenia, ale mal problémy 
v rodine. Jeho matka má smrte¾nú chorobu a jeho život 
doma je pod¾a mòa neustály boj so smr�ou" Uèite¾ka 
v tre�om roèníku napísala: "Smr� jeho matky ho ve¾mi 
�ažko zasiahla. Snaží sa zo všetkých síl ako sa najlepšie 
vie, ale jeho otec nepreukazuje o neho záujem a jeho život 
doma môže èoskoro ma� vplyv na jeho vzdelanie, ak sa 
s tým niè neurobí." V štvrtej triede uèite¾ napísal: "Tento 
chlapec je neakurátny, nemá záujem o uèenie, nemá 
takmer žiadnych priate¾ov a èasto zaspáva priamo na 
vyuèovaní." Po preèítaní charakteristík sa uèite¾ka ve¾mi 
zahanbila. Cítila sa ešte horšie, keï jej na Vianoce všetci 
žiaci priniesli darèeky zabalené v lesklom baliacom 
papieri s farebnou stužkou. Darèek jej neob¾úbeného 
žiaka bol zabalený v hrubom hnedom papieri. Niektoré 
deti sa zaèali smia�, keï uèite¾ka vybrala z balíèka 
náramok, na ktorom chýbalo nieko¾ko kamienkov 
a spolovice prázdnu f¾aštièku parfumu. Potlaèila 
výsmech, keï zvolala: „Oh, to je krásny náramok!“ 
A otvoriac f¾aštièku pokvapkala si trochu voòavky na 
zápästie. V tento deò chlapec vychádzal z triedy ako 
posledný. „Dnes voniate ako moja mamka,“ povedal. 
Keï odišiel, dlho plakala. 

Po nejakej dobe, sa s jej pomocou zaèal najmenej 
ob¾úbený žiak vraca� spä� do života. Ku koncu 
školského roka sa stal jedným z najlepších študentov. 
Neskôr, keï už mala iných žiakov v inej triede, našla pod 
dverami do triedy lístok, kde chlapec napísal, že je 
najlepšia zo všetkých uèite¾ov, ktorých kedy vo svojom 
živote mal. Trvalo ïalších pä� rokov, kým dostala ïalší 
list od svojho bývalého žiaka. Napísal jej, že zmaturoval 
ako tretí najlepší v roèníku a že je aj naïalej najlepším 
uèite¾om v jeho živote. 

Prešlo zopár rokov a uèite¾ka dostal ïalší list, 
v ktorom jej mladý muž napísal, že aj napriek všetkým 
�ažkostiam vyštudoval univerzitu s najlepšími 
známkami a potvrdil, že je stále najlepším uèite¾om, 
ktorého mal vo svojom živote. Po èase prišiel 
list,v ktorom písal, že po univerzite sa rozhodol zvýši� 
úroveò svojich vedomostí. Teraz už stál titul pred menom
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Santiago de Compostela

Nepoškvrnená Panna Mária

Dnes voniate ako moja mamka...

Príbeh pre potešenie duše



Boli synovia Zebedeja a Salome. Otec bol rybárom, sv. 
Ján pochádzal rovnako ako Peter z Betsaidy. Spolu s 
Petrom a Jakubom tvorili akési najdôvernejšie 
spoloèenstvo okolo Pána Ježiša. Boli svedkami 
Premenenia na hore, ale tiež boli prítomní aj 
v Getsemanskej záhrade, kde sa Kristus Pán krvou 
potil. Pán Ježiš ich nazval „synovia hromu“. Stará 
tradícia, zachovaná v liste Polykarpa z Efezu pápežovi  
Viktorovi (189 -198), hovorí o sv. Jánovi, ale týka sa to 
aj jeho brata Jakuba, toto: „Ján, ktorý spoèinul na 
prsiach Pána, bol rodom kòaz a nosil PETALON. Bol 
svedok a uèite¾. On odpoèíva v Efeze“. Pod¾a tohto 
svedectva obidvaja pochádzali z ve¾kòazskej rodiny. 
Právo nosi� PETALON (ve¾kòazská èelenka) mali len 
ve¾kòazi. Sv. Ján pod¾a tradície pôsobil v Efeze, kam si 
vzal k sebe aj Pannu Máriu, ktorú mu Kristus, keï 
zomieral na kríži, dal za matku jemu i nám všetkým. Za 
cisára Domiciána (vládol v rokoch 81-96) bol vo 
vyhnanstve na ostrove Patmos, kde napísal knihu 
Zjavenia sv. apoštola Jána a po návrate do Efezu 
napísal okolo roku 70 posledné, štvrté Evanjelium 
pod¾a Jána, preto sa èasto oznaèuje ako Ján – 
evanjelista.  Pri  jeho písaní poznal texty 
predchádzajúcich troch (Evanjelium pod¾a Matúša, 
Evanjelium pod¾a Marka, Evanjelium pod¾a Lukáša). 
V jeho evanjeliu je preto viacero udalostí, ktoré iné 
evanjeliá nespomínajú a ktoré Ján osobne zažil poèas 
svojho života s Ježišom. Okrem toho je aj autorom 
troch Jánových listov. Ako jediný apoštol zomrel 
prirodzenou smr�ou vo vysokom veku, bolo to asi 
v roku 101 za cisára Trajána (vládol v rokoch 98-117). 

K jeho úcte prispela aj legenda, pod¾a ktorej, 
aby obrátil istého pohanského kòaza v Efeze, vypil 
otrávené víno, a niè sa mu nestalo. Ïalšia legenda 
hovorí, že bol v Ríme pred Latinskou bránou hodený 
do kade s vriacim olejom bez toho, že by mu to 
uškodilo. 

Na sviatok tohto svätca je na Slovensku 
tradícia - požehnanie vína. Tento zvyk sa zachoval 
dodnes aj v našej obci. Na tento sviatok požehnané 
víno zvané aj „Jánova láska“ sa pije preto, aby chránila 
telo a dušu pred nemocami, aby uchovala priate¾stvo 
medzi ¾uïmi. V niektorých krajoch podával vinár 
posvätené víno èlenom rodiny, èas� použil na 
pokropenie vinice a zvyškom dolial sudy, aby sa víno 
nekazilo. 

Termíny požehna�, posväti� a vysväti� sa obèas 
nepoužívajú správne, ba dokonca sa navzájom 
zamieòajú, akoby boli rovnocenné. Termín - 
požehnanie, požehna� (lat. benedictio) odkazuje na 
vidite¾né znaky, ktorými sa vyjadruje a uskutoèòuje 
posväcovanie ¾udí v Kristovi a oslava Boha. Vz�ahujú 
sa však aj na stvorené veci – ich množstvom 
a rozmanitos�ou totiž Boh èloveka požehnáva. Preto sa
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mariánskeho sviatku, z mnohých chrámov sveta zaznieva 
pieseò „Celá krásna si Mária, v tebe škvrny nijakej niet“. 
V tento deò aj hlavné mesto Slovenska – Bratislava, býva 
zasvätené pod ochranu Panny Márie.
Napokon neslobodno zabudnú�, že aj naše srdcia sa môžu 
a majú sa sta� príbytkom Božieho Syna. I napriek tomu, že 
sme poznaèení dedièným hriechom a èasto sa dopúš�ame 
aj osobných hriechov, predsa po ich oèistení aj naše srdce 
je pripravené, aby v òom vládol Ježiš. Panna Mária od tej 
chvíle ako povedala Bohu svoje „Fiat“, èiže akonáhle 
súhlasila s božím plánom spásy, pod¾a ktorého sa má sta� 
matkou Božou, odvtedy sa stala živým príbytkom Ježiša 
Krista. Aj my, keï prijímame Spasite¾a v Eucharistií, sme 
živými príbytkami. S rados�ou a so živou vierou 
otvárajme svoje srdce Kristovi, nech v òom On má svoje 
prvé miesto, nech z neho pramení pokoj a bratská láska, 
ktoré môžu ve¾a zmeni� v nás i okolo nás, v našich 
rodinných èi sociálnych pomeroch a vzájomných 
vz�ahoch. Veï v Božom slove, cez ktoré sa nám prihovára 
ústami Cirkvi a vo sviatostiach je tu práve pre nás...

Môj priate¾ ma prekvapil otázkou „Vieš, kto je 
patrón vinárov?“ Bez váhania som odpovedal: „Svätý 
Urban, veï jeho sochu máme vo vinohradoch“. Potom 
zaèala krátka polemika o tom, kto je patrón vinárov 
a tiež, kto je patrón vinohradníkov a dal mi 
vysvetlenie. Sv. Urban je patrón vinohradníkov a sv. 
Ján, evanjelista je patrón vinárov. Tak sa pozrime ako 
to vlastne je. 

Veriaci odjakživa 
uctievali ako svojich 
patrónov - svätcov. Od 
p a t r ó n o v  ž i a d a l i  
zvláštny príhovor u 
Boha pre ochranu 
urèitého miesta, ¾udí, 
¾udskej èinnosti a vecí. 
Jeden svätý môže by� 
patrónom pre viacero 
èinností a naopak jedna 
èinnos� môže ma� viac 
patrónov. Ešte k tomu 

v jednotlivých krajinách rozdielne dominujú rôzni 
svätí ako patróni vinárov. Už najstaršie liturgické 
kalendáre, na dni nasledujúce bezprostredne po 
slávnosti Narodenia Pána, uvádzajú skupinu sviatkov. 
Stredovek v týchto svätých videl akoby èestný 
sprievod novonarodeného Krá¾a a nazval ich 
„Comites Christi“ - Kristovi sprievodcovia. V rímskej 
liturgii sú to: prvomuèeník Štefan (26. 12.), apoštol 
Ján (27. 12.) a deti, ktoré dal zavraždi� Herodes v 
Betleheme (28. 12.). 

Èo nám hovorí história o sv. Jánovi? Sv. Ján, 
apoštol a evanjelista, bol bratom sv. Jakuba Staršieho.

Z vinárstva
Požehnanie vín na sviatok

sv. Jána, apoštola a evanjelistu
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Už nieko¾ko rokov sa koná v našej farnosti od 15. 
do 23. decembra predvianoèný deviatnik „Kto dá prístrešie 
Svätej rodine?“   Do tejto modlitbovej aktivity sa zapája 
devä� rodín. Každý veèer po sv. omši sa stretávame na 
modlitbách vždy v inej domácnosti. Môžu sa prida� aj ¾udia 
ku ktorým sa nejde do domácnosti. Pri pobožnosti sa 
z domu do domu prenáša soška Svätej rodiny h¾adajúcej 
príbytok. Po prijatí obrazu do nového príbytku nasledujú 
mariánske piesne a pieseò: „Kto klope tam?“ Pokraèuje 
modlitba radostného ruženca, loretánske litánie  a iné 
spevy a modlitby  schválené pre túto adventnú pobožnos�. 
Tak vytvárame spoloèenstvo veriacich, ktoré je odpoveïou 
na slová Pána Ježiša: „Kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ 
Cie¾om deviatnika je: 
- da� duchovnú náhradu za odmietnutie a urážky Sv. 
rodiny, ktoré sa jej dostávajú
-  preukáza� lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej 
a našej Matke
-  pripravi� sa na dôstojné slávenie Vianoc a vyprosi� si 
od Ježiša jeho milos�, lásku a pokoj pre naše rodiny
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termín požehna� vz�ahuje na osoby, budovy, èinnosti 
veriacich, predmety a zariadenia v kostole, predmety 
¾udovej nábožnosti a pod. Oznaèenia - posviacka, 
posvätenie, posväti� (lat. dedicatio) sú vyhradené 
iba kostolu a oltáru. Aj v tomto prípade, ako pri 
požehnaní, sa daná vec, èi miesto stáva posvätným, no 
rozdiel je v tom, že posvätenie ude¾uje predmetu 
charakter väèšej stability - trvalého urèenia, napr. 
v kostole. Tiež treba poznamena�, že posvätenie 
vykonáva biskup (iba ak si to vyžadujú celkom 
mimoriadne okolnosti, môže túto úlohu zveri� 
osobitne splnomocnenému kòazovi) na rozdiel od 
požehnania, ktoré môže vykona� každý kòaz. Tretí 
termín - vysviacka, vysväti� (lat. ordinatio), ktoré sú 
spojené výluène s vysluhovaním sviatosti posvätného 
stavu, èiže týkajú sa biskupa, kòaza a diakona. Tento 
úkon je zverený výluène biskupovi. Jednoduché 
zhrnutie: posviacka – kostola a oltára;  požehnanie – 
ostatných osôb a vecí; vysviacka – biskupa, kòaza 
a diakona.

Takže, 27. decembra, na sviatok sv. Jána, 
apoštola a evanjelistu, bude v kostole v Horných 
Orešanoch požehnanie vína. Všetci sme srdeène 
vítaní!

Ing. Marko Novák, CSc.

Predvianoèný deviatnik

Vzácne jubileum 

Dòa 18. 12. 2016 sa dožíva vzácnych 80 rokov života, náš bývalý 
duchovný otec a správca farnosti v Horných Orešanoch v rokoch 2000 – 
2009, vdp. Miloslav Mrva. Milý náš jubilant, dôstojný Otèe! Zo srdca 
Vám prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie, ve¾a síl duchovných i 
telesných, hojnos� Božieho požehnania a ochranu Matky Božej, 
patrónky našej farnosti. Nech Boží pokoj, láska, optimizmus a duch 
radosti Vás sprevádzajú aj v ïalších rokoch Vášho života. S ve¾kou 
úctou a láskou si na Vás spomíname.

Vïaèní farníci z Horných Orešian

Sv. omša na poïakovanie z príležitosti životného jubilea za nášho 
bývalého duchovného Otca, vdp. Miloslava Mrvu bude v nede¾u 18. 12. 
2016 o 9.30 v Lošonci a v pondelok 19. 12. 2016 o 17.30 v Horných 
Orešanoch.
Dòa 26. 12. o 11.00 hod. bude v Smoleniciach spolu s Mons. Jánom 
Oroschom slávená sv. omša za nášho jubilanta.
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Všeobecný: Aby nikde na svete neboli deti 
povolávané do vojenskej služby.

Evanjelizaèný: Aby európske národy znovu 
objavili krásu, dobro a pravdu evanjelia, ktoré dáva 
životu rados�.

Úmysel KBS: Aby sa upevnilo presvedèenie, že 
manželstvo muža a ženy je nerozluèite¾ný zväzok, a aby 
naši rodièia poskytovali svojim de�om správnu výchovu 
a potrebné rodinné zázemie.

8

Malokarpatský posol

Farský mesaèník Malokarpatský posol vydáva Rímskokatolícka cirkev farnos� Horné Orešany ako regionálny mesaèník pre špecifické 

skupiny èitate¾ov so zameraním Cirkev a náboženstvo. Nepredajné. Šéfredaktor: Mgr. Milan Èerveòanský, farár, assessor.

Grafická úprava: Ing. Marek Boháèek, www.bohacek.sk. Registraèné èíslo Ministerstva kultúry SR, EV 5305/15.

IÈO vydavate¾a: 35 594 331, sídlo vydavate¾a: Horné Orešany 759, 919 03 Horné Orešany, ISSN 2453-7225

Úmysly apoštolátu modlitby 

na December 2016?Uprostred jesene, keï sa príroda oblieka do pestrých 
šiat, bola dòa 24. októbra 2016 na lesnej ceste 
požehnaná kaplnka, ktorá nesie meno sv. Františka. 
Na tomto mieste bola zároveò slúžená aj sv. omša.

?18. 12. 2016 Tradièný vianoèný punè (LOMOZ)
?25. 12. 2016 Jaslièková pobožnos� s FidliCantmi
?26. 12. 2016 Svätoštefanská ¾udová omša o 11:00
?28. 12. 2016 Novoroèná kapustnica (OcÚ)
?  6.   1. 2017 Vianoèný koncert (FidliCanti a hostia)

Spovedanie chorých k vianoèným sviatkom
9. december – Lošonec
16. december – Horné Orešany
19. december – Horné Orešany

Spoloèná sv. spoveï v našej farnosti - 17. december
10,00 – 11,30 Lošonec
14,00 – 16,30 Horné Orešany

Opustili nás...
6. 11. Pavol Hájièek, vo veku 74 rokov z H. Orešian
29. 11. Viliam Heger, vo veku 73 rokov

Spoloène vykroèili do života
12. 11. Marek Halenár a Katarína Bažíková

S úctou spomíname
Dòa 11.12. 2016 uplyulo rok 
odvtedy ako si náš Pán 
života a smrti povolal k sebe 
manžela, otca a starého otca 
Stanislava Štibraného. I pri 
poh¾ade na ve¾kolepý 
d r e v e n ý  v y r e z á v a n ý  
Malokarpatský Betlehem si 
v srdci uchovávame na neho 
v e ¾ k ú  s p o m i e n k u  
a vïaènos�.

Udalosti

Pripravujeme

Sv. omše poèas Vianoèných sviatkov

24. 12.  – Štedrý deò 
   
   22,00 Lošonec
25. 12.  – Narodenie Pána
   00,00 H. Orešany
  8,00 /Pastierska/ H. Orešany
  9,30 Lošonec
  11,00 /Farská/ H. Orešany
26. 12. – Sv. Štefana
   8,00 H. Orešany
   9,30 Lošonec
   11,00 H. Orešany
27. 12.  – Sv. Jána, apoštola
   17,30 H. Orešany
28. 12.  – Sv. Neviniatok
   8,00 H. Orešany
   16,30 Lošonec

8,00 H. Orešany
29. 12. 
   
30. 12.  – Svätej rodiny
   16,00 Lošonec
   17,30 H. Orešany
31. 12.  – Sv. Silvestra
   16,00 Lošonec 
   17,30 H. Orešany
   
   s ïakovnou pobožnos�ou/
1 . 1 . 2 0 1 7  –  P. M á r i e  
Bohorodièky
   8,00 H. Orešany
   9,30 Lošonec
   11,00 /Farská/ H. Orešany

17,30 H. Orešany

 /Sv. omše budú spojené 

„Dôležité vždy bolo a bude len to, 

èo bolo treba pre blaho nie 

jednotlivca, ale všetkých ¾udí.“

L. N. Tolstoj


