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Tvoja blízkosť a Tvoj čas...

NAJKRAJŠIE DARČEKY NA
NAJKRAJŠIE VIANOCE
NAJKRAJŠIE
DARČEKY
V zhone a pod tlakom príprav na
Vianoce, nezabudnime na to
podstatné... Najkrajším
darčekom je moje skláňajúce sa
srdce...

ŠTYRI KROKY
ADVENTOM
Čas adventu je aj časom
putovania... putovania do svetla,
k sebe, k blížnemu a k
samotnému Bohu... Kráčajme
vo svetle za Svetlom...

TRADÍCIE ADVENTU A
VIANOC
Pôvod a starobylosť adventu i
Vianoc, rozmery úsmevných
spomienok na jeden meškajúci
advent na Zlatej Idke...

PREČO VERÍM A
PREČO VERILI ONI?
Svedectvo viery a myšlienky,
ktoré aj nás môžu “nakopnúť” k
hlbšiemu a dôvernejšiemu
vzťahu k Bohu...

JASLIČKOVÁ
POBOŽNOSŤ
Zažiť niečo iné, vytrhnúť sa z
kolobehu školského roka a
učenia, vytvárať vzťahy a
spoločenstvo s ostatnými... A
ovocie? Jasličková pobožnosť...

Opadalo ihličie.
Skôr ako sme
vyniesli stromček z auta,
opadalo z neho ihličie. Smutne som
zízal do otvorenej papule kufra, v ktorej
mlčal rozžuvaný ihličnatý strom.
Nenašiel sa nik,
komu by som sa mohol vyžalovať,
tak som tam stál
uprostred spustených rúk.
Ako je to možné?
To ihličie malo vydržať až do...
až kým by sme sa dosýta nenajedli a
s boľavým
bruchom nehľadali
darčeky od
Ježiška.
Ako môže Ježiško
priniesť darčeky,
keď opadalo
ihličie?

Zo stola sa na mňa škerí
fotka z mojich prvých Vianoc.
Vždy ju v čase, keď sa ulice mesta
rozsvietia najfarebnejšou výzdobou,
vyťahujem zo škatule ukrytej pod
posteľou.
Moje prvé Vianoce.
Nič si z nich nepamätám,
mal som iba niekoľko mesiacov.
Ešte som nevedel,
čo sa v tom čase stáva.

Darčeky
pre mňa nič neznamenali.
Mám na nej naširoko otvorené ústa.
Nedá sa to rozpoznať,
ale asi plačem.
Maličkými rukami sa bránim
spievajúcej hračke,
ktorú mi mama tlačí na tvár,
aby ju bolo vidno v zábere.
Dnes mi na tom nezáleží.
Ani na sviežom ihličí,
ani na hračkách,
čo samé spievajú koledy.
Dnes mi záleží na
inom: aby som
počas Vianoc
nebol sám!
Lebo to malé dieťa
prišlo, aby sme sa
už nikdy viac
necítili opustení.
Želám vám mnoho usmievavých
stretnutí s tými,
na ktorých počas iných dní v roku
nemáte čas.
Hľadajte svojich najbližších,
svojich „starkých“ a darujte im ten
najkrajší darček Vianoc:
seba samého a svoj čas!
Vladimír Štefanič
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CESTA...
Viem... kráčaš so mnou...
Hoci kráčam príliš ľudsky.
Pomaly a niekedy potupne.
Občas nechcem vidieť,
kadiaľ putuje hviezda.
Niekedy jednoducho zabudnem..
Ale viem, že putujem ku zázraku.
Prosím ťa, daj na ceste
poznať môjmu zraku,
čo je naozajstná láska...
Zuzana

Štyri sviece... štyri kroky vo svetle ku Svetlu...

ŠTYRI KROKY - ŠTYRI PRIBLÍŽENIA
I. Krok za svetlom
Prvá svieca osvetľuje naše kroky
v tmavých dňoch, ktoré často
zažívame na púti životom...
Aké neisté a nesmelé sú tie naše
kroky... Koľko pochybností, zaváhaní,
zlyhaní prekračujeme pri svojom
blúdení...
Ako často nám chýba svetlo... iskra
nádeje... rozmer istoty, aby sme bez
váhania kládli svoje kroky k cieľom...
Ako často pre tmu nevidíme...
Svetlo má moc preťať tmu noci
a sprevádzať naše kroky do tichého
rána...
II. Krok do ticha
Druhá svieca osvetľuje naše kroky do
ticha... osvetľuje náš krok do seba
samého... krok vždy ťaživý, niekedy
osamelý, často smutný... ale
paradoxne pokojný...
Ticho je pokoj duše... Ticho je
harmónia na dne srdca...
Ticho dáva výraz nášmu putovaniu...
daruje našim krokom hĺbku a vážnosť...
vymaňuje nás z hluku tohto moderného
sveta...
Ticho žiada odvahu, straší neznámom,
ale zároveň odkrýva to podstatné, to
dôležité pri kráčaní... a odmena?
Chuť i túžba kráčať ďalej...
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III. Krok k blížnemu
Tretia svieca osvetľuje naše kroky
k človeku, k ľuďom...
Osvetľuje môj krok k pútnikovi, ktorý
kráča ako ja...
Moje jednotlivé kroky môžu byť aj isté...
Moje kroky môžu byť aj zmysluplné...
Moje osamelé kroky ma môžu doviesť
k cieľu... Ale nemôžu byť jedinečné...
Len spoločnými krokmi kráčame
chodníkom premeny... Len spoločným
kráčaním sa sebectvo, osamelosť,
beznádej premení na darovanie seba...
Ani Boh nie je sám... Kráčaj a dívaj sa
aj do tváre druhého, aby si spoznal
vlastnú tvár...
IV. Krok k Bohu - chlebu
Štvrtá svieca osvetľuje naše kroky
k Bohu... osvetľuje môj krok od
obyčajného k nevšednému, od
bolestivého k radostnému, od
beznádeje k nádeji...
Tento krok dáva plný zmysel môjmu
životu... Tento krok vypĺňa nevyhnutné
prázdno môjho ľudského srdca...
Krok k Bohu... Krok človeka skutočne
živého k Bohu večne živému...
Život človeka je cestou chleba...
Neustála púť od stola, na ktorom vonia
chlieb, ku chlebu, ktorý vonia
večnosťou...

Boh je taký veľký, že
sa dokáže stať
malým...
Boh je taký mocný,
že sa dokáže stať
bezbranným a
prichádza k nám ako
bezmocné dieťa,
aby sme ho mohli
milovať...
Preto je našou
naliehavou úlohou
viesť dnešného
človeka k tomu, aby
odhaľoval pravú tvár
Boha, ktorý sa nám
zjavil v Ježišovi
Kristovi...
Benedikt XVI.
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Z bohatstva našej farskej knižnice

ADVENT - STAROBYLÉ OČAKÁVANIE
Cirkevný rok v jeho
sviatkoch a zvykoch
Takto sa volá útla knižka, ktorú som ešte v
lete našiel vo farskej knižnici. Zaujala ma
svojím obsahom, spracovaním a
aktuálnosťou. Napriek tomu, že bola
napísaná v roku 1936, naozaj môže
obohatiť aj naše vedomosti o kresťanských
tradíciách a sviatkoch.
Ponúkam Vám preto prepis v pôvodnom
znení na tému času adventu:
Katolícky cirkevný rok má tri obdobia
sviatkov, ktorých stredobodom sú Vianoce,
Veľká noc a Turíce. Prvé obdobie začína sa
adventom a trvá až po nedeľu Deviatnik
(septuagesima). Adventný čas trvá štyri
týždne, v ktorých všetky vznešené obrady,
všetky úradné modlitby, ktoré kňazstvo
v mene celého kresťanského ľudu denne
koná, celkom sú preplnené vzdychmi
a túžbami, ktorými cez štyritisíc rokov starý
svet a najmä ľud Boží Starého zákona
žiadal Osloboditeľa, ktorý mal prísť. – Prvou
nedeľou adventnou Cirkev vstupuje do
Nového roku, aby v ňom znovu prešla cez
všetky tajomstvá Pána, aby život svojho
božského Ženícha znovu prežívala. Tento
tajomstvaplný život Bohočloveka bol
splnením veľkých proroctiev a sľubov
Božích, vyslovených prorokom Izaiášom:
„Pán dáva zvestovať až po končiny zeme:
Povedzte dcére Sionskej, hľa, tvoj Spasiteľ
prichádza!... Boh sám príde a spasí vás.“ –
Vierou v splnenie tohto sľubu preniknutá
a ovocie tohto sľubu požívajúc, či nemusela
Cirkev svätá pred tvárou všetkých národov
v lone národa izraelského uskutočnený
príchod Spasiteľov urobiť stredom svojich
sviatkov?! Ale keď Spasiteľov príchod je
stredom cirkevných sviatkov, prisľúbenie
toho príchodu a rozpomienka naň tvorí
vstup ači počiatok tých sviatkov. Veď
v Starom zákone svet cez štyritisíc rokov
túžil po splnení toho sľubu, tou túžbou sa
živil a najmä Izrael len tomuto sľubu a pre
tento sľub žil! Očakávanie Izraelovo, ktorý
predstavoval všetky národy, a jeho túžba po
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príchode Spasiteľovom sú predmetom
adventných slávností cirkevných. – Veľké
muselo byť prestúpenie zákona Božieho
prarodičmi, keďže skoro štyritisíc rokov bolo
treba čakať na príchod Spasiteľov, ktorého
Jehova hneď po upadnutí do prvotného
hriechu zvestoval: „Nepriateľstvo
ustanovujem medzi tebou a ženou a medzi
tvojím semenom a jej semenom; ona
pošliape tvoju hlavu.“ – Z našej pramatky
Evy pošlo všetko zlo, z Márie mala vzísť
všetka spása v Kristu Ježišovi. Po tejto
spáse a po tomto osloboditeľovi z temer
nekonečnej moci hriechu vzdychali
neprestajne svätí a spravodliví Starého
zákona, keď volali k nebesiam: „Roste
Emanuela a nechajte pršať očakávaného
národov.“ - Všetky patriarchom dané sľuby
a predpovede prorokov cez štyritisíc rokov
poukazovali na tohto jediného osloboditeľa,
ktorý bol položený na povstanie mnohých
z Izraela.
Ale ako tento dlhý čas očakávania na
vykúpenie bol len časom prípravy na
príchod Kristov, tak má byť i štyritýždenný
advent prípravou na vznešené vianočné
sviatky, na ktoré Kristus Pán v ľudskom tele
zjavil sa medzi nami. – Pokáním
a sebamŕtvením skutkami kresťanskej lásky
máme teda prísť majúcemu Bohočlovekovi
pripraviť hodné bývanie v našom srdci, aby
v ňom panoval a ostával až do posledného
súdu, kedy budeme sláviť posledný príchod
Pána a po ňom večné, veľké Vianoce
v nebi.
Svätenie adventu siaha až do prvých
storočí kresťanstva, lenže nie všade
rovnakým spôsobom bol svätený. Takto vo
východnej cirkvi začínal sa v štyridsiaty deň
pred Vianocami, kým v latinskej cirkvi trval
len približne štyri týždne, tak, že zahrnoval
v sebe aspoň štyri nedele. Ba advent ešte
ani v štvrtom storočí nebol všeobecne
zavedený. Vidieť to z nariadenia cirkevnej
synody r. 380 v Saragosse vydržiavanej,
podľa ktorého mali veriaci od 16. decembra
do 6. januára (na ktorý deň tam slávili
Narodenie Pána), aby sa pripravili na
Vianoce, „usilovne navštevovať kostoly.“ –

Pápež Lev Veľký (440-46) predpísal preto
štyritýždňový pôst. – Roku 567. v Toursi
vydržiavaná synoda kladie počiatok
adventu na deň 1. decembra. – Amalarius
z Trieru a ctihodný Beda (670) vo svojich
homíliách hovorí o štyridsaťdennom pôste
pred Vianocami. – Gregor Veľký (590-604)
sprísnil nariadenie svojho predchodcu Leva.
– V biskupstve sv. Perpetua z Toursu a sv.
Chrodeganga z Metzu adventný čas začínal
sa 12. novembrom. Deň predtým, čiže na
sviatok sv. Martina, národného svätca
Frankov, vydržiavali hostiny, požívajúc
pečené husi, a dobu od 12. novembra do
počiatku decembra menovali „malým
pôstom.“ – Pápež Lev IV. (847-855) ustálil
trvanie adventu na štyri týždne.
–
Neskoršie, na roku 922. v Aachene
vydržiavanej synode veriacim prísne bolo
nariadené zdržiavať sa v advente zábav
a svädobných veselí. Ešte i v IX. storočí
spomína sv. Peter Damian, tento vynikajúci
učenec a askéta Itálie, vo svojich kázňach
štyridsaťdenný pôst pred Vianocami.
Takto až do XII. storočia spôsob slávenia
adventu nebol všade rovnaký; ale všade
advent bol časom pokánia, sebamŕtvenia,
a pamiatka na starú, prísnejšiu disciplínu až
dosiaľ sa zachovala v niektorých kláštoroch
v zachovávaní štyridsaťdenného pôstu
adventného. – Aby veriacim čím dôraznejšie
pred oči stavala, že advent je čas žiaľu
a pokánia, Cirkev sv. odstraňuje z domov
Božích všetky okrasy, ozdoby, fialovými
záclonami zahaľuje oltáre a obrazy. I kňazi
pri liturgických výkonoch na znak smútku
odievajú sa do fialového cirkevného rúcha;
pri slávnostných službách Božích vystane
hra na organe a zvony zriedkavejšie zvonia,
pri omši sv. vynecháva sa „Gloria in
excelsis“ a v kňazských hodinkách
ambroziánsky chválospev.
Všetkým týmto Cirkev sv. chce vyjadriť, že
spolucíti s kajúcimi, aby k udobreniu
rozhnevaného Božstva aj oni prinášali pravé
skutky pokánia a pobožnosti.
Dľa Jozefa Lennartza do slovenčiny
spracoval Dr. Jozef Buday
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Adventná svieca
Blíži sa koniec roka – roka zažatých sviec.
Keď som mal v marci narodeniny, horeli mi na torte dve
sviece. Ak by aj nehoreli, narodeninová atmosféra by tým
vôbec neutrpela a tešil by som sa z priateľov, čo ju upiekli, aj
bez tých sviec.
Na veľkú noc som pálil veľkonočnú sviecu, veď som kňaz.
Ale ak by som ju nezapálil, Kristus by beztak vstal z mŕtvych.
Verím tomu.
Spomínam si na letnú búrku – a nie jednu. Nezapálil som
hromničku, ktorú naše staré mamy dávali do okien, keď
nebo horí bleskami. Nezapálil, a predsa búrka nakoniec
ustala.
V novembri som bol na hroboch, lebo verím na svetlo neba
pre tých, čo odpočívajú v tme zeme. Zapálil som sviečku
a pomodlil som sa za tých, ktorých som už roky nevidel.
Pozoroval som ju ako horí, no verím, že aj bez tej sviece sa
raz uvidíme znova.
Tento rok som mal mnoho príležitostí zapáliť sviecu: pri
modlitbe, pri slávnostnom stole, i za nenarodené deti...
A budem mať ešte zopár príležitostí to urobiť znova.
Dívam sa na adventný veniec, na štyri neporušené sviece
s dlhým bielym knôtom, čo nedočkavo čakajú, či si ich
vezme plameň ako každý rok.

Či tie sviece zapálim, alebo nie, viem, že Kristus sa predsa
narodí. No beztak ich zapálim.
Rád myslím na to, že v tej bludnej tme sveta, do ktorej sa
dennodenne ponáram, potrebujem, aby sa Kristus aj tento
rok pre mňa narodil ako svetlo, čo svieti vo tmách...

Tichá modlitba
Ťažké je prosiť Boha o odpustenie,
no ešte ťažšie dúfať, že z neba sa vráti viac
ako iba ozvena vlastných sĺz.
Túlim sa k hmle, netušiac,
aké ďaleké môže byť poblúdenie.
Staré hriechy mohol vziať,
lež jazvy beztak pália ako jed.
Koľko musí byť dier na srdci človeka,
aby ho mohol preosiať?
A čas?
Kto odpočítava z jeho moci?
...ostáva iba veriť, že aj Ticho má svoj hlas.
Ostáva iba veriť, hoci...
Vladimír Štefanič

DO ĽUDSKEJ NOCI...
Ako závoj
si pretrhol noc,
svetlom
si roztopil naše
múry snehu...
Svet ťa víta tichom,
keď dotýkaš sa
ľudského brehu...
A ty znieš...
v plnej sláve...
Zuzana

STRANA 4

Cor Aurum

NARODENIE PÁNA
SLÁVNOSŤ S OKTÁVOU
24. DECEMBER 2012 - 00:00 HOD.
VIGÍLIA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA
25. DECEMBER 2012 - 10:00 HOD.
SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

GLÓRIA
IN EXCELSIS DEO

POŽEHNANIE RODÍN

OBNOVA MANŽELSKÝCH SĽUBOV
PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
30. DECEMBRA 2012
SV. OMŠA 10:00 HOD. KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

SVIATOK
SVÄTEJ RODINY
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

NOVOROČNÁ SLÁVNOSŤ
SO VZÝVANÍM DUCHA SVÄTÉHO
UTOROK V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

01. JANUÁRA 2013
SV. OMŠA 10:00 HOD. KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

SLÁVNOSŤ
PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY

POŽEHNANIE VODY

POŽEHNANIE DOMOV A BYTOV
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

06. JANUÁRA 2013
SV. OMŠA 10:00 HOD. KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

SLÁVNOSŤ
ZJAVENIA PÁNA
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Vianoce sú predovšetkým o stretnutí

TAKMER VIANOČNÁ ROZPRÁVKA
„Drž sa ma pevne...“ zakričala hviezda víle
maličkej ako kvapka rosy, ktorá sa krehkými
ručičkami pritisla ku svojej kamarátke.
„Bude to bolieť?“ opýtala sa víla
ustráchane.
„Bolieť?“ rozosmiala sa trblietavá
hviezdička. „Bude to tá najkrajšia cesta, akú
si vieš predstaviť...“
„Verím ti...“ pošepla.
Hviezdička sa postavila na okraj obláčika a
pozrela sa dolu. Boli tak vysoko, že aj tie
najvyššie kopce vyzerali ako malé
mravčeky. A lesy, lúky, doliny i mestá
vyzerali z výšky ako maličké bodky na
klobúčiku muchotrávky.
Každá hviezda žije pre tento okamih – aby
mohla raz skočiť dolu, aby ju na tmavej
oblohe zbadalo nejaké dieťa a aby si to
dieťa niečo želalo. Neexistuje hviezda na
nebi, čo by nebola stvorená pre človeka.
Každý človek na zemi má svoju hviezdu a
rovnako s ňou vílu, ktorú hviezdička
o p a t r u j e d o v t e d y, k ý m j u č l o v e k
nepotrebuje – kým človek nepotrebuje
zázrak. Vtedy padajú hviezdy a na ich
chvoste sa držia víly, ktoré prichádzajú k
ľuďom, aby im pomohli, keď sú slabí,
unavení, smutní alebo bezradní.
„Ideme?“ opýtala sa nedočkavo
hviezdička svojej víly.
„Poďme,“ súhlasila víla mysliac na dieťa,
pre ktoré nesie zázrak.
Hviezda pri dopade na zem zhasne.
Zomiera skôr, než sa dotkne zeme. Zhorí.
Ale hviezdičky sa neboja, lebo vedia, že
práve preto žijú.
Víla, keďže je maličká ako rosa, dopadne
na zem bez toho, aby sa udrela alebo
zranila. Je jedno, či spadne do trávy, do
koruny stromov, či na skalu alebo na
zaprášenú cestu. Nebolí ju to. Ale ak ju do
rána nenájde človek, ktorému patrí, vyparí
sa. A dieťa by márne čakalo na zázrak.
Zem sa k nim pomaly približovala.
„Len aby ma uvidel, len aby ma našiel...“
opakovala si dookola víla, „len nech ma
uvidí, len nech si ma nájde, aby sa mu
splnilo, čo si želá, aby som mu mohla
ukázať zázrak...“
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Maličké kopce pod nimi sa rýchlo menili
na strašidelných obrov. Polia a jazerá, čo
spočiatku vyzerali ako bodky na
muchotrávke, im pred očami rástli ako cez
najsilnejšie zväčšovacie sklo.
„Už tam skoro budeme!“ výskala
rozradostene hviezda. „Cítim, ako moje
svetlo hasne!“
Víla pochopila, čo to znamená. Ale nebolo
jej ľúto, lebo vedela, že jej priateľka žije
práve pre túto chvíľu. Ani jej nebolo
smutno, že sa do rána vyparí. Iba dúfala, že
hviezdička nezhorí a ona sa nevyparí
zbytočne, že si ich nájde dieťa, ktoré čaká
na zázrak.
Hviezdička náhle zhasla. Víla sa jej ani
nestihla poďakovať za cestu, keď jej
priateľka zhorela - jej dlhý a žiarivý chvost
sa rozplynul na nočnej oblohe. A ona
padala hlbšie a hlbšie...
Zachytila sa o okraj kríka v záhrade domu,
v ktorom býval malý, kučeravý chlapec.
„Som tu správne?!“ hútala. „Ak je
chlapček doma, len nech, prosím, vykukne
cez okno. Nemusí ani von, len nech je za
oknom!“

Vyškriabala sa na ružový ker a zadívala sa
k obloku. Pozorovali ju dve detské oči.
Aspoň si to myslela, hoci vedela, že človek
vidí iba svoju hviezdu, keď padá na zem, ale
nikdy nie vílu.
„Je tam! Je to on!“ vykríkla a spomenula si
na svoju priateľku hviezdičku. Mala pravdu,
nič nie je zbytočné.
Privrela oči, nadýchla sa a potichu
zopakovala to detské želanie, pre ktoré tak
dlho padala z oblohy: Nech sa mi len otec
vráti.
Vtom na ružovom kríku preskočila maličká
modrá iskierka a víla ako kvapka rannej rosy
sa rozliala na hladkom povrchu voňavého
lupienka.
Na dvere nevysokého tehlového domu
ktosi mocne zabúchal. Chlapec zbehol dole
točitým schodiskom. Otvoril dvere, spoza
ktorých sa ho dotkli dve mocné ramená
otca.
„Otec!“ vykríkol chlapec a hodil sa mu
okolo krku. Víla to začula. Usmiala sa a
privrela viečka pred dlhým, večným
spánkom.
Podľa poviedky Vladimíra Štefaniča
spracoval Martin Gnip
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Čas adventu a Vianoce, ako si ich pamätajú mamky a otcovia

KTO MÁ TRADÍCIE, MÁ AJ BUDÚCNOSŤ,
KTO MÁ BUDÚCNOSŤ, MÁ VIERU
Bo advent meškal...

Narodenie Pána, ači Vianoce...

Keď som bola malá druháčka v ľudovej škole, chodili sme
počas adventu na roráty.
Bola ešte tma, keď nás mama budila, lebo ísť na roráty
prikázal pán farár a pán správca Jakubéczy. Iba celkom malé
deti nechodili a ešte gazdovia, lebo kŕmili a napájali voly (pri
žľabe uprostred dediny). Aj ostatný dobytok bolo treba kŕmiť.
Snehu bolo veľa, elektrina v dedine nebola. Bola petrolejka,
karbidka a lampáš.
V kostole horelo iba pár sviečok, lebo prítmie znamenalo
očakávanie narodenia Ježiška. Vždy tam však bolo toľko
svetla, aby sme videli, kto neprišiel a potom sa v škole
žalovalo.
Po rorátoch sme utekali domov na teplý čaj a po knižky.
Chlapcov ešte zamestnal kostolník Tony odhádzať pred
kostolom sneh.
Niektorí sa ešte utekali posánkovať dole Skalkou a na
Kočandový briežok. Jeden deň chlapcov v škole nebolo.
Pán správca už bol v škole a žiaci si nahlas opakovali
násobilku alebo básničku.
Vtedy prišli oneskorenci.
„Kde ste boli?“
„Na rorátoch,“ boli mokrí a uzimení.
„Prečo meškáte?“
Nič.. ticho... ani násobilku sme si neopakovali.
V tom tichu sa najsmelší odvážil: „Bo advent meškal.“
Všetci čakali, že sa pán správca rozkričí a vytrestá
oneskorencov, ale pán správca sa nahlas rozosmial. Aj
ostatní sa smiali a smiali a previnilci len tam stáli a stáli.
Pán správca to porozprával pánovi farárovi a smiali sa
spoločne.
Aj my sme to doma rozprávali a nakoniec sa smiala celá
dedina ešte aj v lete.

Je to jednoduchá, nenápadná, ale jednako celkom dokázaná
udalosť, ktorú nám na dnešný deň predpísané evanjelium
vypráva o narodení chudobného Dieťatka v Betleheme
v krajine Judskej za časov, keď Augustus bol rímskym
cisárom a Cyrin vladárom v Syrii. „I stalo sa v týchto dňoch, hovorí Lukáš evanjelista (2, 1), - vyšiel rozkaz od cisára
Augusta, aby sa popísal celý okršlek. Tento prvý popis konal
sa za sýrskeho vladára Cyrina. I šli všetci opovedať sa, každý
do svojho mesta. Odišiel teda i Jozef z Galilejska, z mesta
Nazaretu, do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá
Betlehem, preto, že bol z rodu a rodiny Dávidovej, aby sa
opovedal s Máriou, zasľúbenou sebe manželkou tehotnou.
I stalo sa, keď tam boli, doplnili sa dni, aby porodila.
I porodila svojho syna prvorodeného.“ – Takto sa zjavil
konečne Spasiteľ sveta; ako bezmocné dieťa ležal
v jasličkách. Ale evanjelista pokračuje: „a boli v tom kraji
pastieri, bedliaci a držiaci nočnú stráž nad svojím stádom.
A hľa, anjel Pánov stal si vedľa nich, a jasnosť Božia ožiarila
ich, a báli sa veľkou bázňou. Tu riekol im anjel: Nebojte sa,
lebo, hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude pre
všetok ľud; lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je
Kristus Pán v meste Dávidovom. A toto vám bude znakom:
Nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami a položené
v jasliach. A v tom pripojilo sa k anjelovi množstvo vojska
nebeského, chváliacich Boha a hovoriacich: Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Tu už
z chudobných jasličiek vychádzala plnosť Božieho
požehnania, ktorá sa skrze pastierov na celé človečenstvo
vyliala. Preto pomenoval pobožný stredovek práve tak pekne
ako významne tento deň „štedrým“. Preto ani nám nemôže
byť nápadným, keď Cirkev pamiatku zjavenia sa svojho
Ženícha slávi všetkou možnou okázalosťou a nádherou.
Sviatočné vyzváňanie v tmavej noci, žiara svetiel a okrasy
oltárov, radostné vďako a chválospevy, všetko nás ladí
k radosti a k chvále „Slova“, ktoré telom učinené je.

Dodnes si myslím, že odpoveď bola geniálna a idčianski
chlapci boli odvážni a vynaliezaví.
Margita Jáchymová

x
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Dľa Jozefa Lennartza do slovenčiny
spracoval Dr. Jozef Buday
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Čo mi dáva viera?
Často si uvedomujem, že Pán neberie človeku bremená
života, ale dáva mu silu, posilňuje ramená. Ak by sme nemali
vieru, kde by sme čerpali silu v ťažkých životných situáciách?
Kríž je tým najsvätejším miestom, pod ktorým si môžeme
vyprosovať silu, odvahu neklesať, ale vždy s nádejou
a istotou znovu vstať, lebo Bohu nič nie je nemožné.
Zvlášť teraz, v adventnom čase, si lepšie uvedomujem slová
sv. Jána, keď volá: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu
chodníky, každá dolina nech sa vyrovná a každý kopec
zníži.“ V živote každého z nás je toľko dolín biedy, bolesti,
úzkosti a toľko kopcov, ktoré s Božou pomocou treba znížiť.
Kto z nás si je taký istý a taký silný, že nepotrebuje dotyk
Boha v slovách, v myšlienkach, v skutkoch? A práve tie
dotyky Boha nás učia láske a úcte, dodávajú silu.
Neraz spomínam na svoju milovanú mamu, na tú skromnú,
tichú, veľmi obetavú ženu. Vidím, ako ráno vyprevádza otca
aj vo veľkej zime do nebezpečnej práce do lesa. Vyprevádza
ho znakom kríža a slovami: „Nech ťa Boh ochraňuje, aby si
sa vrátil zdravý.“ A potom cez deň často polohlasne aj pri
robote prosí zaň Boha. Podobne aj nás deti a vnúčatá
vyprevádzala a zverovala pod ochranu Panny Márie.

Ja som jej veľmi vďačná za túto katechézu lásky, úcty a
najmä za dar viery.
Naučila nás ďakovať za deň, za každé dobro i bolesť.
Odovzdala nám štafetu viery, ktorá mi veľmi pomáha.
Pochopila som, že aj v manželstve treba denne prosiť o dar
lásky, porozumenia a ďakovať zaň. Nezabudnem na krásny
príklad ženy viery, na nebohú pani Kennedyovú, ktorej zabili
manžela, stratila štyroch synov, zostala jej iba mentálne
postihnutá dcéra. Vtedy tá úbohá žena nezúfala, ale prosila:
„Bože môj, i keď mi všetko čo ešte mám, vezmeš, prosím ťa
o jedno - ponechaj mi vieru, aby som mohla žiť.“
Pre mňa je aj takýto pozitívny príklad duchom vzácnych ľudí
veľkým posilnením a povzbudením viery. Som rada, že ma
obklopujú priatelia, príbuzní, ľudia, ktorí sú pre mňa veľkými
svedkami viery.
MZ

Čo je to viera?
Viera je poznanie a dôvera. Je dokonalým Božím darom.
Nadprirodzená sila, ktorú k spáse potrebujeme. Odpoveď
človeka na Božie pozvanie. Je to rozmer dialógu lásky a
predzvesť nebeskej radosti...
(YouCat 153 - 184)

HORČIČNÉ ZRNKO...
Veriť
znamená vkročiť do neznáma,
na každé ráno sa pozrieť
z inej perspektívy.
Aby sme neprežívali,
ale boli ozaj živí...
Lebo sme si zvykli
na mnohé veci...
Aj svet je súčasťou našej
rutiny.
No treba zasadiť
horčičné zrnko
a veriť,
že môžeme byť inými...
Zuzana
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Zúročenie našej snahy, času i talentov...

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ NAŠICH DETÍ
Už od septembra sa spoločne s deťmi viac či menej
stretávame na detských stretkách a medzitým sa nám už
podarilo nachystať program v rámci Mesiaca úcty
k starším.
Nestretáva sa nás veľa, ale predsa máme okrem
rozhovorov, hier a aktivít aj priestor rozvíjať nadanie detí.
Po minuloročnej milej udalosti, ktorou bola jasličková
pobožnosť, sme sa rozhodli, že mladé talenty opäť dostanú
šancu prejaviť sa a opäť sme nacvičili krátke predstavenie.
Veríme, že naše úsilie vám – rodičom, starým rodičom,
priateľom – prinesie trochu detskej, čarovnej radosti, ktorou
dotvoríme slávnosť Narodenia Pána.
Spolu s mladými hercami sa spoločne zamyslíme nad tým,
čo je pravou podstatou Vianoc a prečo ich vlastne slávime.

Pozývame vás teda na
jasličkovú pobožnosť, ktorá
sa uskutoční 25. decembra
2012 po slávnostnej sv.
omši Narodenia Pána,
ktorá bude spojená
s požehnaním detí pri
jasličkách.
Tešia sa na vás duchovný otec Martin a animátori

PODPORTE NÁS

Našu farnosť môžete finančne podporiť osobne, vkladom, alebo
prevodom na účet v Československej obchodnej banke.
Podpora farnosti: 4013960957/7500
Podpora kostola: 4013961052/7500

CorAurum Informačno-formačný časopis vydáva Rímskokatolícka
farnosť Všetkých svätých Zlatá Idka pre vnútornú potrebu.
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Martin Gnip, farár
Jazyková korektúra: Zuzana Eperješiová
Vaše pripomienky, otázky, príspevky alebo komentáre posielajte na:
zlataidka.farnost@gmail.com

Korešpondenčná adresa: Zlatá Idka, č.d.: 164, 044 61 Zlatá Idka
Kontakt: Mgr. Martin Gnip, administrátor farnosti: 0908 322 453
Farská kancelária je zatiaľ v priestoroch OÚ Zlatá Idka.
Kancelárske hodiny: Streda, piatok od 15:00h. do 17:00h.
V prípade nutnosti, mimo kancelárskych hodín, je kňaz k dispozícii na
mobilnom čísle: 0908 322 453

STRANA 12

