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Liturgický kalendár:
Piatok

21.12. Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa

23.12. 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

ľub. spom.

Spovedanie v Katedrále
Celý nasledujúci týždeň budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi
podľa rozpisu, ktorý je na nástenke. V sobotu budeme spovedať
v Radvani a na Fončorde. Prosíme, aby ste využili tieto možnosti.

Vianočná spoveď chorých
Blížia sa Vianoce a teda aj príležitosť pozvať kňaza k chorým a nevládnym ľuďom, ktorým sa nedá prísť pred sviatkami do kostola na
spoveď.
Najlepšie je dohodnúť si termín osobne alebo telefonicky (4152912,
0910/132644). Tí, ktorí bývajú na Uhlisku, sa môžu obrátiť na P. Miloša, karmelitána (0911/489805).

Život vo farnosti
Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: p. Krajčová 50 Eur. Úprimné Pán Boh
zaplať!

Pozvánky a ponuky
Koledovanie „Dobrá novina“
Aj tento rok budú naše deti a mladí chodiť s koledou „Dobrá novina“.

Do 23.12. je možné zapísať sa na vianočné koledovanie Dobrej noviny, ktoré bude v nedeľu 25.12. popoludní. Z roka na rok vnímame,
že je stále menej domácností, ktoré sú otvorené prijať koledníkov.
Chápeme to aj z finančného hľadiska, že je to náročné. Chceme vás
ale povzbudiť, že nemusíte dávať veľké finančné dary pri kolede, ale
dajte svoje srdce a uši deťom, ktoré sa celý advent na to chystali.
Kto z vás by chcel prijať našich koledníkov, môže sa zapísať na prihlasovací hárok za lavicami pri časopisoch, alebo v sakristii.

Zbierka na charitu
Tentokát nejde o financie, ale z Domu pre núdznych prosia o pomoc
s teplým oblečením a obuvou akéhokoľvek druhu. Oblečenie, ktoré
nepotrebujete a je ešte súce na nosenie, môže pomôcť v zime tým,
ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Veci, ktoré by ste chceli podarovať, môžete odniesť priamo do Domu pre núdznych na Tajovského
ulici.

Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie,
chcú vám ponúknuť vianočné pozdravy a rôzne výrobky, ktoré pre
vás pripravili. Ceny, ktoré sú pred nimi uvedené, sú orientačné ceny
len za materiál použitý na vyrobenie. Ak chcete prispieť deťom
na ich slávnosť, vhoďte im do pokladničky sumu vyššiu ako je
uvedená cena.
Výťažok bude použitý na výdavky, spojené so slávnosťou prvého
svätého prijímania. Tieto predmety nájdete v zadnej kaplnke
na stolíku. K pozdravom si môžete zobrať aj priložené obálky.

Kniha o živote a kňazskej službe biskupa Rudolfa Baláža
Avizovaná kniha o živote a kňazskej službe zosnulého biskupa
Rudolfa Baláža je už v predaji. Opisuje obdobie jeho života
po prijatie biskupského svätenia v r. 1990.
Za 13 Eur si ju môžete zakúpiť v sakristii pred alebo
po svätej omši a počas pracovných dní v priebehu dňa
u poriadkovej služby v Katedrále.

Farníci sa pýtajú...
...o. biskup Marián odpovedá
Postupne uvádzame odpovede otca biskupa Mariána Chovanca
na 20 otázok, ktoré dostal od našich farníkov ešte pred prevzatím
diecézy.
Minulý týždeň sme uviedli odpovede na otázky týkajúce sa jeho
osobných záležitostí. Dnes to budú odpovede na otázky o jeho
kňazstve.
Čo Vás priviedlo k tomu, aby ste sa stali kňazom?
Narodil som sa v Trenčíne ako tretí zo štyroch detí. Vyrastal som
v meste na sídlisku Soblahovská a neďaleko od nás bolo vojenské
letisko (LOT). Ako chlapci sme obdivovali stíhačky, vrtuľníky,
vetrone, parašutistov... a aj ja som vtedy chcel byť letcom (a ešte
všeličím iným).
Avšak od malička som bol vychovávaný nábožensky. Obaja moji
rodičia boli praktickí veriaci katolíci, najmä vnímavá a obetavá
mama. Starostlivý otec však dokázal k mojej výchove pridať svoj
dôležitý a nenahraditeľný diel. A v našom kostole pri pravidelnom
miništrovaní mi Pán dal svoje povolanie. Kňazské povolanie je
Božím darom a rodičia mohli urobiť len to, že tento dar podporovali
a neprekážali mu. Myslím si, že obaja boli veľmi radi, keď si ma Pán
povolal a stal som sa kňazom.
né?

V kňazskom seminári ste boli ešte za totality, bolo to nároč-

Každá doba má svoje pozitíva a i negatíva. Pozitívne vtedy
bolo to, že sme vedeli, „kto je proti nám“. Ateistický tlak dokázal
mnohých ľudí zoceliť a zušľachtiť. Zo seminára v Bratislave vyšlo
mnoho dobrých kňazov. Negatívne bolo, že o osude seminaristu

či kňaza, nerozhodoval legitímny cirkevný predstavený, ale nejaký
štátny úradník. V takom prípade sa človek cítil (ľudsky) bezmocný,
a to bolo naozaj náročné.
Ktoré obdobie vašej kňazskej služby považujete za
najnáročnejšie a prečo?
Som rád, že som Kristovým kňazom. Vyslovene kňazské
služby – svätá omša, vysluhovanie sviatostí, kázanie, vyučovanie
náboženstva – mi vždy robili radosť. Tým však nechcem povedať, že
nikdy neboli ťažkosti. Boli. A keď mám určiť obdobie, kedy najviac
– tak zväčša na začiatku. Prečo?
Kňazská práca je taká špecifická a hlboko ľudská (lebo sa
nadprirodzene dotýka ľudskej duše), že nemôže byť bez vzájomnej
dôvery. A dôvera sa nedá prikázať či nariadiť. Dôvera je veľmi
krehký a pomaly rastúci kvet.
(Pokračovanie nabudúce)
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