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08.12. 2013 nedeľa
2. adventná nedeľa
18:00 Akadémia k P. Márii a
ďakovná procesia.
09. 12. 2013 pondelok
Nepoškvrnené počatie Panny
Márie
6:00, 16.30, 18:00
10. 12. 2013 utorok
Féria
6:00 - rorátna sv. omša
18:00
11. 12. 2013 streda
Féria - Zimný kántrový deň
6:00- rorátna sv. omša
18:00
12. 12. 2013 štvrtok
Preblahoslavenej Panny Márie
Guadalupskej sp.
6:00 - rorátna sv. omša
18:00
13. 12. 2013 piatok
Sv. Lucie Panny a mučenice
6:00 - rorátna sv. omša
16:30, 18:00
14.12.2013 sobota
Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa
Cirkvi
6:00
15. 12. 2013 nedeľa
3. adventná nedeľa – Misijný deň
detí
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18:00 – adorácia

* Dnes - na druhú adventnú nedeľu pripadá Slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ale prekladá sa
liturgicky na pondelok, pretože je už advent. Pri tejto
príležitosti však bude v nedeľu v našom kostole Mariánska
akadémia o 18.00 hod. Po nej bude procesia s Pannou
Máriou po sídlisku, čím jej chceme poďakovať za dar
pozemku pod kostol a farnosť, ktorý nám vyprosila.
* Zajtra na slávnosť budú sv. omše o 6.00, 16.30, 18.00 hod.
* V stredu, v piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni.
Záväzný je jeden deň.
*
Počas celého adventu vás pozývame na rorátne sv.
omše o 6.00 hod. Zvlášť pozývame deti a mládež. Treba si
priniesť kahanec.
* Vianočné spovedanie: pre chorých po sídlisku bude
14.12 od 9.00 hod. (je potrebné ich nahlásiť do 13.12.13);
v penzióne budeme spovedať 16.12. o 16.00; detí, mládež a
birmovancov 17.12. od 15.00 hod.; dospelí vo farnosti
22.12.13
* Upratovanie kostola má tento týždeň skupina p. Hriníkovej,
ďakujeme predošlej skupine. Zároveň pozývame na veľké
vianočné upratovanie kostola, ktoré bude v sobotu
21.12. od 9.00 hod.
* Katolícke noviny odpovedajú na otázku: „Ako sa pripraviť
na sviatosť zmierenia po rokoch?“ Ďalej píšu o teologickom
význame Sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
* Je možnosť zakúpiť si náš farský kalendár - stolový aj
nástenný. Cena je 3 €.
Ostatné oznamy
* Gymnázium svätého Františka z Assisi v Žiline srdečne
pozýva všetkých záujemcov o štvorročné a osemročné
štúdium na Deň otvorených dverí dňa 9.12.2013. Viac
informácií nájdete na plagáte a na webovej stránke
www.gsf.sk.
Vianočná ponuka
* Je možnosť zakúpiť si audio Denníček sv. Faustíny na
troch CD. Cena je 8 €. Je to vhodný darček pre vašich
blízkych pod vianočný stromček.
* Vzadu sú obrazy s náboženskou tematikou od dp. Petra
Čiernika. Vystavené kusy nie sú na predaj, je potrebné si ich
objednať (cena: veľké 10 €, malé 8 €).
* Farská charita pozýva všetkých seniorov na ďalšie
stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 15.12.2013 o
15.30 v hale pastoračného centra. Na tomto podujatí vystúpi
detská tanečná skupina a bude sa aj súťažiť o najchutnejšie
vianočné pečivo. Bližšie informácie sú na plagáte.
* Farská charita ďalej oznamuje, že zbiera staré recepty a
použité poštové známky, ktoré môžete vhadzovať do
krabice pri hlavnom vchode do kostola, alebo odovzdať v
stredu a piatok počas úradných hodín charity. Známky treba
vystrihnúť podľa pokynov na nástenke pri kostole.
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V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo
sapriblížilo nebeské kráľovstvo.“ To ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti:Pripravte cestu Pánovi,vyrovnajte mu chodníky!“Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier
kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a
celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke
Jordán.Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im:
„Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie
hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: - Naším otcom je Abrahám! - lebo
vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená
na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja
vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som
hodennosiťmuobuv:OnvásbudekrstiťDuchomSvätýmaohňom.Vrukemávejačku,vyčistí
sihumno,pšenicusizhromaždídosýpky,aleplevyspálivneuhasiteľnomohni.“Mt3,1-12

Ján nebol práve odborníkom na medziľudské vzťahy,
však? Najváženejší muži židovskej spoločnosti stáli
pred ním, chceli prijať jeho krst pokánia, a on ich nazve
"hadím plemenom"! Taký horlivý a zanietený prorok,
akým bol Ján, ich nechcel len tak pustiť z udice. Videl, že
ich srdcia nie sú v poriadku, že vo svojich očiach sú
spravodliví a v skutočnosti ich nezaujíma potreba
bližšiehovzťahusJahvem.
Ako každý pravý prorok aj Ján mal pre nich radostnú zvesť. Jeho tvrdá reč mala nimi otriasť, a
tak ich pripraviť na jeho nasledujúce vyhlásenie: On ich krstí len vodou, no ten, čo príde po
ňom, im dá oveľa mocnejší krst - "Duchom Svätým a ohňom" (Mt 3, 11). Ak by zostali uzavretí
do seba a odmietli by úprimne vyznať svoje hriechy, prepásli by dar Ducha. Ján, ktorý celou
svojou bytosťou miloval Boha i ľudí, veľmi túžil odhaliť Božiu lásku týmto náboženským
predstaviteľom,abyneprišlioBožídar.
V našom živote bývajú obdobia, v ktorých sa nám Boh prihovára priamo ako Ján k starším
Izraela. Možno je to vtedy, keď nás chce pritiahnuť k pokániu, no my ho nepočúvame. A tak
zvýši hlas - prostredníctvom úryvku z Písma, ktorý nás vyburcuje, slovami priateľa či člena
rodiny, ktoré nás usvedčia, alebo neočakávanou udalosťou, ktorá nami otrasie. Ak spolu s
posolstvom prichádza prísľub milosrdenstva a lásky, vieme, že pochádza od Boha, a nie od
diabla,ktorýsanáspokúšaopantať.
Ak k niečomu takému dôjde, treba urobiť len jedno: kajať sa! Čím skôr pristúpiť k sviatosti
zmierenia! Potom budeš pripravený na každý dar, ktorý ti chce Duch Svätý dať. Niet nič
lepšiehoneždobrevychádzaťsPánomačorazhlbšieprežívaťpôsobenieDucha.Hocitobýva
obtiažne,pokánievždyprináša"upokojujúceovociespravodlivosti"(Hebr12,11).
Ďakujem ti, Pane, že si mi zoslal svoju pravdu a svoje svetlo! Daruj mi milosť, aby som ťa
vždy počúval a poslúchal, obzvlášť vtedy, keď potrebujem tvoje láskyplné usmernenie!
Izaiáš 11, 1 - 10; Žalm 72, 1 - 2. 7 - 8. 12 - 13. 17; List Rimanom 15, 4 - 9

