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Z pracovného stola Vášho duchovného

December 2016

Adventný čas
Posledné dni, nedele v období „cez rok“
a v „advente“, nachádzame nepríjemné opisy
posledných udalostí na konci sveta.
Sú to apokalyptické opisy, v ktorých nejde
o vzbudzovanie strachu a zúfalstva. Naopak,
eschatologická nádej Nového zákona vrcholí
v očakávaní nekončiaceho spoločenstva života a lásky
ľudstva s Bohom.
Kým sa naplní táto nádej, kým uvidíme Syna
človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou, máme
si dávať pozor, aby naše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento
svet. Máme bdieť a modliť sa, aby sme sa mohli postaviť pred Syna človeka.
O bdení, o pripravenosti je čas adventu, ktorý sme začali. Advent je časom prípravy
na prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a časom očakávania druhého Kristovho
príchodu na konci vekov. Preto nebojme sa tmy, katastrofických scenárov,
apokalyptických predpovedí, zlých časov, ale buďme pripravení na to všetko
a hľadajme svetlo, pevnú skalu a “Slovo života." Hľadajme pokoj a svetlo v modlitbe
pri adventnom venci so svojou rodinou a prosme, nech náš Pán zveľadí a rozhojní
našu lásku navzájom i voči všetkým, keď príde náš Pán so všetkými svojimi svätými.
Veď tieto „zlé časy“, tieto dni adventu:
- sú výzvou životu,
- sú liekom proti vlažnosti
- sú dobou nachádzania, práce, omladzovania
- zaväzujú nás k tomu, aby sme všetko premysleli po novom,
o čom si myslíme, že už to poznáme: svet, Boha a ľudí
- sú tu preto, aby sme sa dali na nové cesty
- nehovorme: sú zlé časy.
Ide o to, aby sme využili ten čas, ktorý je nám daný.
Je tu čas adventu. Čas modlitby pri svetle adventného venca, čas prípravy na
príchod Božieho Syna na tento svet. Začal čas prípravy na začiatok nášho vykúpenia.

V Advente sa pousilujme:
- pripraviť na predvianočnú spoveď
- venovať sa deťom, ktoré zanedbávame
- darovať úsmev
- o spoločnú modlitbu v rodine pri adventom venci
- napísať list, či vianočný pozdrav zabudnutým známym
- odpočinúť si
- zostať sám sebou a porozmýšľať o sebe
- počúvať namiesto toho, aby sme vnímali povrchne
- prekvapiť niekoho úprimným darčekom.
4.december – slávnostne uloženie relikvie sv. Alžbety Uhorskej v Hažíne/Cirochou
- sv. omšu o 10:30 slúži Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.
8. december – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný sviatok.
„Mária bola vyvolená, aby sa stala Matkou Božieho Syna, a Otcova láska ju
od vekov pripravovala na to, aby bola Archou zmluvy medzi Bohom a ľuďmi.“
25. december – Narodenie Pána - 1. vianočný deň.
„Zjavila sa dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom. Spasil nás nie pre
spravodlivé skutky, ktoré sme konali, ale zo svojho milosrdenstva.“ (Tit 3, 4–5)
26.december – sv. Štefan, diakon, prvý mučeník – 2. vianočný deň.
„Budete svedčiť o mne, až kým sa neskončí váš život, v rodinách, vo vašich
bolestiiach, na pracoviskách, v smrti, v nádeji na vzkriesenie a život vo večnosti.“
30. december – sviatok Najsvätejšej rodiny.
„Vrátiť Ježiša do dnešnej rodiny, nájsť Mu tam správne miesto, aby bol v nej
prítomný, znamená vidieť v každom členovi rodiny samotného Krista.“ (Matka Tereza)
1. január –Bohorodičky Panny Márie – Nový rok 2017.
„Drahá Pani, prosím, milostivo na mňa zhliadni. Pozri na slzy, čo mi tvárou stekajú.
Hľa, na kolenách prosím o lásku tvoju. Viem, že ty vždy vyslyšíš.“ (O. Skinner)

Spovedanie
pred prvým
piatkom
v decembri
a pred
Vianocami

Po 28.11.
Ut 29.11.
St 30.11.

Sokolej
––
––
15:00 – 18:00

Jasenov
Hažín n. Cirochou
16:00 – 18:00
16:00 – 17:00
––
––

Vianočné spovedanie
Št 15.12.
So 17.12.
Ne 18.12.
Ut 20.12.
St 21.12.
Št 22.12.

Hažín: 17:00 - 18:00 (3 kňazi)
Humenné–mesto, Sídl. III., Sokolej: 9:00–12:00 (7)
Humenné - mesto (14), Sídl. III. (9): 14:00 - 17:30
Jasenov: 16:00 – 18:00 (5 kňazi)
Humenné - Sokolej: 15:00–18:00 – (7 kňazi)
Humenné – mesto: 19:00 – 20:30 (9 kňazi)

MODLITBA PRED ŠTEDROU VEČEROU
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Touto štedrou večerou
si pripomíname a oslavujeme narodenie Božieho Syna, nášho
Pána Ježiša Krista.
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:
Vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal
z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou
manželkou, ktorá bola v požehnanom 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 povedal:
"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 jasliach." A hneď sa k anjelovi
pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva Bohu na
(Lk 2, 4-14)
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle."
Nebeský Otče, v tento večer oslavy narodenia Tvojho Syna Ťa prosíme:
Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa usilovali o pokoj, spravodlivosť
a vzájomnú jednotu. – Prosíme Ťa, vyslyš nás.
Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby našli útechu v Tebe
a pocítili aj našu štedrejšiu pomoc. – Prosíme Ťa, vyslyš nás.
Za našich zosnulých, aby v tvojom kráľovstve mali účasť na večnej blaženosti
v spoločenstve tvojich svätých. – Prosíme Ťa, vyslyš nás.
Za nás všetkých ... (menovite), aby si nás naďalej svojím požehnaním
a milosťou viedol po ceste svätosti. – Prosíme Ťa, vyslyš nás.
Modlime sa modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš: Otče náš...
Pozdravme Pannu Máriu, Matku jednorodeného Božieho Syna: Zdravas Mária ...
Nebeský Otče, požehnaj nás aj toto jedlo,
aby táto večera bola Tebe na chválu a nám na úžitok.
Buď častým hosťom v tomto dome a pri tomto stole.
Prosíme ťa, daj aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.
Nech nám pripomínajú Tvoj najväčší dar,
keď si nám dal svojho Syna za nášho Spasiteľa.
On žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
~ nasleduje vianočný vinš a večera ~

Všetkým vám vyprosujeme duchovne obohacujúce prežitie Adventu
a pokojné, radostné a požehnané Vianočné sviatky Narodenia Pána.
Vaši, Oliver a Tomáš.

Rozpis bohoslužieb v decembri 2016
Pod Sokolejom
1.
2.
3.

Jasenov

Hažín n.Cirochou

Št 6:00 + Andrej Pouchan
Pi 18:00 +DušanJurajMargaretaKarpeľ. 18:00 +ŠtefanTeréziaJánJurajKatk. 17:00 + Alžbeta, Juraj
7:00 za ruženc. bratstvo
Vaškanin
So 18:00 za ruženc. bratstvo
9:00 za farnosť
2. adventná
11:00 + Ján Balica
9:00 80: Gabriela Gavaľová 10:30 70:Margita Kohútová
nedeľa A
18:00 + Radovan M.
5.. Po 18:00 + Simona Regenová
18:00 +Ján,Mária,Jozef,IrenaČabák
6. Ut 6:00 + Štefan,ŠtefanM., PavlínaŠ
17:00 +Štefan,Mária Čabák
7. St 18:00 + René Grundza
7:00 pož. rod. Mária Horvát
Nepoškvrnené 6:30 za farnosť
počatie PM 18:00 60: Juraj Lučanský
18:00 pož. Ladislav Kalanin 17:00 pož.MarianySivčovej
9. Pi 18:00 + Štefan Bilšák
18:00 +Jozef, Mária Guľko
10. So 18:00 + Michal, Magda Jacečko
a Ján, Anna Lupčo
9:00 za farnosť
3. adventná
11:00 50: Marián Gergeľ
10:30 pož. Daniela, Elena
9:00 pož. Anton Bažík
nedeľa A
a Matej Karpáč
18:00 + Radoslav, Róbert
12. Po 6:00 + Vladimír Macej
6:00 +Andrej,Jozef, Milan Gavaľa
13. Ut 6:00 + Katarína, Jana, Ľuboš
6:00 +Andrea, Mária,
14. St 6:00 + Jozef, Margita, Štefan T.
6:00 + Ján, Anna Hakoš
a Milan Bega
15. Št 6:00 + Milan Stemnický
18:00 pož. ruženc. bratstva
16. Pi 6:00 + Bernardína Ficová
6:00 Štefan, Mária, Štefan Almaši
17. So 18:00 60: Eva Šnauková
9:00 za farnosť
4. adventná
11:00 + Štefan Sivčo
9:00 80: Helena Barňáková 10:30 70: Andrej Petrov
nedeľa A
18:00 pož. Márie
19. Po 6:00 +Jozef,Michal,Anna Hrunení
20. Ut 6:00 pož. Evy S.
18:00 + Štefan, Anna Dunaj 6:00 + Michal Michalko
21. St 6:00 +Andrej, Helena Kondrát
6:00 + Ema, Alžbeta Šuľák
22. Št 6:00 + Margita, Michal K.
6:00 + Mária Demjaničová
23. Pi 6:00 + Vladimír
6:00 + Branislav Bončík
24. So 15:00 pož. Barborky B.
0:00 vlastný úmysel
22:00 vlastný úmysel
0:00 vlastný úmysel
Narodenie
9:00 za farnosť
10:30 pož. Jakub, Tomáš
9:00 pož. Klaudia,Frederik
Pána
Hirjak
11:00 pož. Anežky Berdákovej
10:30 pož. Štefan Vitkovič
9:00 pož. Štefan, Lenka
9:00 pož. Štefan Šuľák
sv. Štefan
a Dominika Karpeľ
11:00 pož. rod. Ján Zeleňák
27. Ut 18:00 + Alžbeta, Štefan S.
28. St 18:00 + Miroslav, Beáta Čabák
7:00 + Milada Gajdošová
29. Št 6:30 + Štefan Ďurina
7:30 + Ján, Zuzana Bažík
30. Pi 18:00 pož. Júliusa s rod.
31. So 16:00 Te Deum
10:30 + Gregor Horváth
9:00 Te Deum
9:00 za farnosť
Bohorodička
11:00 70: Mária Bilšáková
10:30 pož. rod. Kalaninovej 9:00 vlastný úmysel
Panna Mária
18:00 + Anna Balicová

