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Farské oznamy
Adorácia bude dnes o 18:00
hod, v stredu celodenná a vo štvrtok po sv. omši.
Máme prvopiatkový týždeň,
spovedať budeme celý týždeň, vždy
pred sv. omšou. Starších a chorých
po sídlisku teraz spovedať nebudeme.
Tento týždeň prosíme o upratovanie kostola skupinu pani Radenovej. Ďakujeme za pomoc predošlej skupine.
V ponuke je nové číslo Katolíckych novín a iné časopisy.
V stredu je prikázaný sviatok
Zjavenia Pána – troch kráľov. Sv.
omše budú tak ako v nedeľu a pri
každej svätej omši budeme požehnávať vodu, treba si priniesť nádobu, aby ste si mohli pokropiť príby-

tok a zobrať kriedu na napísanie.
Nedeľou Krstu Krista Pána sa
končí vianočné obdobie a začína
obdobie cez rok.
Pozývame na púť do Fatimy
v rámci storočnice fatimského zjavenia, od 27.3-31.3.2017. Cena púte
bude 480 € s plnou penziou a všetkými poplatkami.
V našej farnosti otvárame od
januára 2017 Školu viery a kresťanského života. Jej cieľom je
upevniť dospelých vo viere, v ktorej
boli pokrstení a postaviť ju na solídne základy. Bude prebiehať prostredníctvom stretnutí raz mesačne,
v sobotu večer. Prihlasovanie bude
prebiehať od 2. januára 2017. Na
stolíkoch sú letáčiky s podrobnými
informáciami.

Liturgický kalendár
1. 1. 2017 Nedeľa
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h

Oznamy CVČ a CZŠ:
Od 2. – 4. 1 2017 je pripravená
pre koledníkov Dobrej noviny chata.
V sobotu 7. januára budeme
piecť maxi závin od 9:00 hod. Pozývame gazdinky, ale aj mužov, na
spoločné pečenie najväčšieho kysnutého závinu. Zároveň pozývame
aj tých, ktorí chcú prísť povzbudzovať. Materiál na pečenie a rúry
budú pripravené. Treba si priniesť
len misky a potrebné náradie. Hlad
budeme zaháňať výbornou kapustnicou. Večer ste pozvaní na posedenie pri živej hudbe o 19:00 hod.
8. januára 2017, v nedeľu popoludní o 17:00 hod., bude vianočný koncert našich zborov
spojený s ochutnávkou štrúdle a
punču.

Gregor Naziánsky, biskup a učiteľ Cirkvi
Sv. Gregor Naziánsky sa narodil asi roku 329 v osade Arianz pri
Nazianze v Kapadócii. Jeho otec –
tiež Gregor – bol pôvodne pohan,
no obrátil sa a žil horlivým kresťanským životom. Matka sa volala Nonna. Obidvaja sú svätí, ako aj
všetky ich deti. Rodičia svoje deti
viedli k viere od malička. Gregor
začal študovať v Cézarei, kde sa aj
po prvý krát stretol so sv. Bazilom
Veľkým, budúcim biskupom tohto
mesta. Do smrti zostali najvernejšími priateľmi a spolu si ich aj uctievame v jeden deň. Gregor ďalej
študoval v Cézarei Palestínskej, v
Alexandrii a v Aténach. Bol horlivým študentom. Študoval rečníctvo, filozofiu, poéziu, hudbu, medicínu, teológiu. Spolu s Bazilom
žili prísnym životom – nezúčastňovali sa na zábavách a poznali len
dve cesty – do chrámu a do školy. Okolo roku 355 sa Gregor vrátil
domov. Cestou sa zastavil v Carihrade, kde zrejme prijal krst (vtedy bolo zvykom krstiť dospelých).
Doma potom spravoval začas majetok podľa otcovej vôle. No túžil po samote. Roku 358 odišiel na
púšť pri Novej Cézarei, kde už žil
aj jeho priateľ Bazil Veľký ako pustovník. Spolu teda ďalej pracovali,

modlili sa, spievali žalmy a vzdelávali sa. V tom čase vládol cisár Julián Odpadlík. Gregor napísal proti
nemu ráznu reč. Jeho otec, ktorý sa
stal medzičasom biskupom v Nazianze, ho naliehavo žiadal, aby
mu prišiel vypomôcť so správou
biskupstva. Viac-menej proti vôli
Gregor šiel. Otec ho (asi roku 362)
vysvätil za kňaza. Gregor mu teda
pomáhal, aj keď ho táto práca nebavila. Jeho priateľ Bazil sa stal v
roku 370 arcibiskupom v Cézarei.
Zriadil nové biskupstvo v Sasime
a Gregora nahovoril, aby prevzal
správu tohto biskupstva. Gregor,
nerád, no nechal sa vysvätiť za
biskupa, ale aj tak zostal stále pri
svojom otcovi, ktorý bol čím ďalej,
tým slabší. Keď roku 374 zomrel,
Gregor sa utiahol do kláštora v Seleucii. Tam za ním prišli veriaci z
Carihradu a žiadali ho, aby prevzal
arcibiskupský stolec v ich meste.
Po pôstoch, modlitbách a radách
iných, najmä Bazila, sa Gregor rozhodol ísť. Medzitým, ešte ani neodišiel z kláštora, Bazil zomrel (r.
379). Ariáni ho sužovali, začínal s
pravovernými naozaj od začiatku.
Postavil malý kostol, v ktorom sa
začali schádzať. Tam predniesol
slávne teologické reči a dogmatic-
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ké úvahy, ktoré mali veľký úspech
a stále prichádzalo viac a viac ľudí.
To pobúrilo ariánov. Cisár Teodózius sa však postavil na Gregorovu
stranu a ariánskeho biskupa Demofila vyhnal z mesta. Potom nariadil, aby ariáni vrátili pravoverným kresťanom všetky kostoly a
majetky. Osobne uviedol Gregora
do chrámu sv. Sofie.
V roku 381 sa v Carihrade na
podnet cisára konal cirkevný
snem, na ktorom uviedli biskupa
Gregora aj oficiálne do úradu carihradského patriarchu. No niektorým biskupom sa to nepozdávalo a vznikol spor. Gregor nebol
tým nadšený, a tak radšej odišiel z
Carihradu preč. Prišiel do Nazianzu, ktorý bol od smrti jeho otca
neobsadený a dva roky spravoval
biskupstvo, kým nebol menovaný nový biskup do tohto mesta.
Potom sa definitívne utiahol na
rodný majetok v Arianze. V úplnej utiahnutosti strávil posledné
roky svojho života. Venoval sa písaniu kázní, teologických úvah, písal básne, životopisné črty, hymny
atď. Zanechal po sebe veľké dielo.
Zomrel roku 389 alebo 390. Za učiteľa Cirkvi ho vyhlásil pápež Pius V.
v roku 1568.

2. 1. 2017 Pondelok
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
Spomienka
6:30, 18:00 h
3. 1. 2017 Utorok
Najsvätejšieho mena Ježiš
Ľubovoľná spomienka
6:30, 18:00 h
4. 1. 2017 Streda
Féria
6:30, 18:00 h
5. 1. 2017 Štvrtok
Féria
6:30, 18:00 h
Adorácia po večernej sv. omši
6. 1. 2017 Piatok
Zjavenie Pána – Traja Králi
Prikázaný sviatok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
7. 1. 2017 Sobota
Spomienka P. Márie
Fatimská pobožnosť
7:00 h
8. 1. 2017 Nedeľa
Druhá nedeľa po narodení
Pána – Krst Krista Pána
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
Koncert zborov o 17:00 h
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Bazil Veľký, biskup,
učiteľ Cirkvi
Sv. Bazil Veľký sa narodil v Cézarei v Kapadócii v r. 330 (dnes Kayser v Turecku). Bol jedným
z desiatich detí sv. Bazila Staršieho a sv. Emmelie. Niekoľko jeho bratov a sestier bolo tiež
vyhlásených za svätých. Navštevoval školu v Cézarei, neskôr v Konštantínopole a v Aténach, kde
sa v r. 352 zoznámil so sv. Gregorom Naziánskym. V roku 356 na naliehanie svojich priateľov si
otvoril rečnícku školu vo svojom rodnom meste Cézarei, kde učil právo a staral sa o výchovu
mládeže. Zanedlho sa stal známym a požíval slávu ako jeho otec, ktorý mal svojho času tiež
rečnícku školu. No Bazila svetská sláva netešila. Začal navštevovať pustovníkov, ktorí žili na
púšťach v Sýrii, Mezopotámii, Palestíne a Egypte, a stal sa ich veľmi pozorným a pokorným
žiakom. Keďže sa okolo neho začalo zhromažďovať čoraz viac nasledovníkov, ktorí tiež túžili po
dokonalejšom živote, v roku 360 napísal pre nich pravidlá a záväzný poriadok. Pravidlá vybudoval
na základe troch sľubov, ktoré členovia skladali: čistota, chudoba a poslušnosť. Takto položil
základy organizovanému životu rehoľníkov. Jeho sestra Makrína zase podobne zorganizovala
ženské kláštory. Aj pre nich napísal Bazil pravidlá. Takto reformované mníšstvo sa potom
rozrastalo ďalej.
Medzitým sa Bazil dozvedel,
že v jeho rodnom meste sa rozpútala búrka proti pravej náuke Cirkvi. Starý a bojazlivý cézarejský biskup Dianeos v roku
361 podpísal ariánske znenie
vyznania viery, v ktorom sa popieralo božstvo Ježiša Krista.
Bazil sa ihneď ponáhľal domov
a biskup po rozhovoroch s ním
svoj omyl odvolal. Zakrátko na
to zomrel. V roku 362 si ľudia
vyvolili za biskupa senátora a
katechumena Euzébia, ktorého po krste vysvätili. No on len
nerád preberal tento úrad, keďže nemal teologické vzdelanie.
Preto si za svojho pomocníka
vybral Bazila. Bazil prijal túto
ponuku. V roku 364 bol vysvätený za kňaza. Aj na tomto mieste
veľmi horlivo pôsobil. Postavil
sa proti arianizmu, ktorý vtedy útočil proti pravej viere cez
cisára Valenta a jeho prefekta Modesta. Popritom pamätal
aj na tých, ktorí boli postihnutí
krutým hladom v rokoch 367-8.
Po smrti biskupa Euzébia sa
v roku 370 stal biskupom Bazil. Cézarea bola metropolitným sídlom pre jedenásť ďalších biskupstiev. Bazil bol teda
aj arcibiskupom. Zriadil ústav
pre chudobných, chorých, malomocných, pocestných a pre
siroty. Na seba bol stále prísny.

Žil veľmi jednoducho a skromne. Nemal nijaký dvor ani pre
reprezentáciu ani pre pohodlie.
Nemal dokonca ani kuchára.
Takmer každý deň kázal. Napriek zastrašovaniu od cisárovho prefekta Modesta vytrval v
pravej viere a nepoľavil nič ani

zo svojich aktivít. To sa veľmi
páčilo cisárovi Valentovi. Bazilovi daroval rozsiahle majetky,
ktoré potom Bazil využil v prospech svojich chudobných.
Bazil má taktiež zásluhy na
reforme liturgie. Skrátil a zjednotil obrad sv. omše. Jeho li-

turgia je vôbec prvá, ktorá bola
napísaná a pevne stanovená
s vylúčením rôznych ľubovoľných dodatkov podľa osobnej
záľuby kňaza. Doteraz sa vo východnej Cirkvi používa liturgia, ktorá nesie jeho meno.
Biskupom bol síce len deväť
rokov, no jeho rozsiahla činnosť poznačila celú Cirkev. Neúnavná práca a sebazapieravý život ho poznačili. Posledné
týždne roku 378 strávil na lôžku a 1. januára 379 zomrel. Nemal ani päťdesiat rokov. No
jeho vplyv bolo cítiť naďalej.
O dva roky neskôr sa uskutočnil cirkevný snem (koncil)
v Konštantínopole (Carihrade), kde aj zásluhou jeho učenia a jeho činnosti jednoznačne zavrhli arianizmus. Zostalo
nám po ňom aj mnoho spisov:
päť kníh proti Eunomiovi (vyvrátenie ariánskych bludov),
homílie, asketické knihy a 366
listov. Bazil si vyslúžil titul
„druhý Atanáz“, lebo tak ako
sv. Atanáz neohrozene bojoval
proti arianizmu a proti zasahovaniu svetskej vrchnosti do cirkevných záležitostí. Je „Otcom
východného mníšstva“; jeho
regulu prijali všetci východní
mnísi. Doteraz jestvuje vo východnej Cirkvi Rehoľa sv. Bazila Veľkého.
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CVČ Strom ponúka 27.12.2016 turistický výlet na vrch Strážov. Záujemci sa môžu prihlásiť v kancelárii CVČ.
Bližšie informácie získate na plagáte.

Čo s Novým rokom 2017?
Na Facebooku počas novoročnej noci je vidieť mnoho rôznych statusov s praním všeličoho možného.
Najviac ma zaujal: „Začnime odznova!!!” Myslím, že viacerí očakávame, že nám Nový rok 2017 prinesie
mnoho príležitostí, v ktorých môžeme urobiť reštart svojho života. Ale, ako to býva každým rokom,
rýchlo si uvedomíme, že život ide ďalej a my žijeme v ňom so svojím batôžtekom na pleciach. Je to
niečo, čo nás definuje. A zoči-voči ktorému je lepšie zaujať iný postoj.
Dnešná slávnosť nám predkladá určitý spôsob. Prvý deň v
roku slávime Slávnosť Bohorodičky, ktorú nám dnešné evanjelium predstavuje ako veľmi
racionálnu ženu. Čítame: “Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich”. Nenecháva sa uniesť
udalosťami a slovami. Tento jej
postoj aj nás pozýva urobiť krok
späť, krok do hĺbky - zastaviť
sa a uvažovať - znovu uvažovať
nad dejinami nášho života. Tieto dejiny vnímať pod zorným
uhlom Slova. Takto odhaliť, že
naše jednoduché životné kroky
sú vložené do veľkého projektu
lásky Boha voči človeku.
Takto odhalíme veľkosť nášho jednoduchého života v Božích očiach. Odhalíme akí sme
bohatí, ako to vyjadril kolujúci
email: “Vedeli ste, že ak máte
jedlo v chladničke, strechu nad
hlavou a miesto, kde môžete
spať, ste bohatší ako 75% ľudí
na tejto planéte. Ak máte peniaze v banke, vo svojej peňaženke a šetríte si niečo bokom
patríte medzi 8% najbohatších
ľudí na svete. Ak ste sa dnes
zobudili viac zdraví ako chorí, máte viac šťastia ako milión
ľudí, ktorí neprežijú tento týždeň. Ak dokážete tieto riadky
prečítať, ste na tom lepšie ako
3 miliardy ľudí na svete, ktorí
nevedia čítať.” A čo s takým bohatstvom môžeme urobiť? Nad
tým sa zamýšľala jedna skupina
mladých ľudí. Ponúkla zaujímavú inšpiráciu pre rozvoj viery,
ktorá potom ožiari aj ten najjednoduchší život. Mladí pomenovali šesť nasledujúcich potrieb pre rozvoj:
1. odpovedať svojej dobe;
2. byť poctivý v zápase o vieru;

Výlet na vrch Strážov

KONCERT
8.1.2017

Koncert našich zborov spojený
s ochutnávkou závinu a punču.

Pečenie maxi závinu

7.1.2017 pečenie maxi závinu
o 9:00 hod. Posedenie pri
hudbe o 19:00 hod, všetci
ste srdečne pozvaní.
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Zamyslenie na nedeľu
Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo
sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď
ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad
tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala
o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo
povedané. (Lk 2,16-21)

 . vyhľadávať spoločenstvo
3
pre podporu a rast viery;
4. vzdelávanie, ktoré prinesie
nádej pre budúci vývoj viery;
5. objaviť spôsoby hlbšej
modlitby;
6. hľadať príležitosti pre ak-

tívnejšiu angažovanosť
spoločnosti.

v

Osobne vám všetkým prajem,
aby ste vo svojom živote objavili veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, ktorú sme prijali od

Boha. Nestávali sa tak tovarom
pre našich politikov, reklamu,
peniaze. Ľuďmi, ktorí sa vedia
nezištne zaangažovať pre dobro
a pravdu. Ľuďmi, ktorí svojimi
jednoduchými životmi napĺňajú
Boží projekt lásky.

Mária je vzorom plnenia Božej vôle. Dokázala to urobiť v
každej chvíli a vo všetkých okolnostiach svojho života. Bolo to
možné v takej miere vďaka Božej
milosti a jej úsiliu. Lebo svätosť
je založená na Božej milosti, na
ľudskej prirodzenosti a snahe.
Mária prijala Božie Slovo do

“

 ária zachovávala
M
všetky tieto slová
vo svojom srdci a
premýšľala o nich ...

svojho srdca (nosila ho v svojom
srdci) a do svojho rozumu (pre-

mýšľala o ňom dňom a nocou)
– a tak symbolicky prijala Božie
Slovo celou svojou bytosťou. Dovolila Slovu stvárňovať jej rozum
a srdce, myšlienky, slová a skutky. Podrobila Slovu celý svoj život, bez výnimky.
Áno, svätosť je založená na
prirodzenosti. Je výsledkom

spolupráce Boha s človekom –
ľudskej túžby po svätosti s Božím Slovom.
Ak existuje „predpis“, ako sa
môžem stať svätým a „záruka“,
že svätosť dosiahnem, tak len tá
jedna, ktorú nám ukázala Mária:
prijať a zachovávať Božie Slovo.
A podľa neho aj žiť.

