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Slávnosť Zjavenia Pána
V utorok je slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu, 
o 8.00, 9.30 a 18.00 hod.
Pri svätých omšiach sa podľa zvyku bude žehnať voda, ktorú si 
potom môžete zobrať do svojich domácností.
Svätú omšu o 9.30 bude celberovať o. biskup Marián Chovanec. 
Liturgiu skrášli svojim spevom aj Katedrálny spevácky zbor 
Xaverius.

Celodiecézne rekolekcie
Vo štvrtok 8. januára sa v Kňazskom seminári budú konať celo-
diecézne rekolekcie kňazov. Preto svätá omša o 8.30 vo štvrtok ne-
bude. Spovedná služba v tento deň začne až popoludní.

Čiastočné odpustky
Diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec obdaroval našu Katedrálu 
možnosťou získania čiastočných odpustkov, ktoré možno získať 
modlitbou poklony každý deň. Odpustky môžeme získavať pre seba 
alebo pre duše v očistci. V laviciach sa nachádzajú obrázky s touto 
modlitbou, aj s vysvetlením, čo sú odpustky a aké sú podmienky na 
ich získanie. 

Stretnutie prvoprijímajúcich
V nedeľu 11. januára 2015 bude svätá omša o 9.30 hod. za účasti 
prvoprijímajúcich detí. Skôr však ako začne svätá omša, o 9.30 deti 
zahrajú malé predstavenie Trojkráľová akadémia, ktorého záver 
bude spojený so začiatkom svätej omše. 

Liturgický kalendár:
Utorok 6.1. ZJAVENIE PÁNA slávnosť

Streda 7.1. Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza ľub. spom.

Nedeľa 11.1. KRST KRISTA PÁNA sviatok



Aj v mene detí vás na toto predstavenie a následne aj na svätú omšu 
pozývame.

Príprava na birmovku
Od februára začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. 
Opätovne povzbudzujeme k príprave aj dospelých, ktorí nie sú 
pobirmovaní a nemajú prekážku. Dospelí sa budú pripravovať podľa 
individuálneho plánu, študenti v skupinách. Prihlášky nájdete za 
lavicami. Vyplnenú prihlášku odovzdá na farskom úrade osobne 
žiadateľ, do konca januára 2015.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Požehnanie bytov
V období Zjavenia Pána sa zvyknú požehnávať naše domácnosti. Kto 
by chcel toto požehnanie, nech sa osobne dohodne s ktorýmkoľvek 
z nás kňazov v Katedrále.

Poďakovanie
Aj v mene našich malých koledníkov zo srdca ďakujem všetkým, 
ktorí ste ich prijali (navštívili 16 domácností), ale aj vám, ktorí ste 
< nančne prispeli na Dobrú novinu.



Pred referendom

Plánované budúcoročné refe-
rendum o ochrane rodiny dvíha 
zo stoličky najmä „liberálnych“ 
komentátorov. To by možno 
ani neprekážalo, keby slovenská 
žurnalistika dosahovala aspoň 
základnú úroveň, ale, žiaľ, už 
neprekvapuje, ako odporcovia 
referenda vytrvalo manipulujú 
verejnú diskusiu. Nejde o žiadnu 
slobodnú výmenu názorov, ale 
o jednostranné masírovanie.
Prečo? Skrýva sa za tým strach. 
Strach, že jeho výsledkom bude 
„ochrana rodiny“, o ktorej toto 
referendum chce byť.
A vôbec tu nejde o žiadne ľud-
ské práva. Je obmedzením „ľud-
ských práv“, keď nazveme man-
želstvom zväzok medzi mužom 
a ženou?
Odkedy existuje právo na adop-
ciu? A môže si adoptovať dieťa 
hocikto? Je teda obmedzením 
„ľudských práv“, keď osoby rov-
nakého pohlavia si na Slovensku 
nebudú môcť adoptovať deti?
A odkedy je „ľudským právom“ 
umožniť deťom – často bez ve-
domia a súhlasu rodičov
– účasť na sexuálnej výchove 
predpísanej štátom? A kto je 

to Štát? Akú sexuálnu výchovu 
odovzdá našim deťom? Čo môže 
rodič robiť v situácii, že štát in-
doktrinuje dieťa hodnotami a 
názormi, s ktorými on nesúhla-
sí? Aké sú možnosti rodiča, ak 
by chcel, aby štát učil inú sexuál-
nu výchovu?
Jednoducho je len o tom, o čom 
sú jeho otázky: či manželstvom 
budeme nazývať len zväzok 
medzi mužom a ženou, či má 
byť umožnené osobám rovna-
kého pohlavia adoptovať si deti 
a či môžu rodičia alebo ich deti 
odmietnuť účasť na vyučovaní 
sexuálneho správania, s ktorým 
sami nesúhlasia. Neobmedzuje 
to žiadne ľudské práva – ani pr-
vej, ani druhej, ani tretej generá-
cie.
Kampaň sa už začala. Prost-
riedky sú však neporovnateľné. 
Na jednej strane politická moc, 
mnohé platené štátne funkcie, 
medzinárodná podpora vo for-
me ideologických odporúčaní 
a uznesení, zahraničné nadácie, 
na druhej strane 400-tisíc bež-
ných občanov - rodín žijúcich 
svoj bežný život a boriacich sa s 
existenciálnymi problémami. 
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Medzi nimi aktivisti, ktorí popri
svojich rodinách a zamestna-
niach po nociach píšu, bránia a 
vysvetľujú: „Ľudia, veď referen-
dum je prejavom vašej slobody.“
Všetko sa totiž začalo z úplne 
inej kuchyne.
Niekoľko rokov postupného 
prerastania ideológie rodovej 
rovnosti do štátnych orgánov, 
výborov, rád a komisií. Obsade-
nie funkcií, kľúčových pozícií, 
ich zosieťovanie, tvorba stratégií 
a akčných plánov. A to sa dialo 
počas viacerých vlád. Výsledok?
Stovky ľudí dnes zapojených a < -
nančne zainteresovaných v pro-
jektoch a programoch už nemá 
odvahu ani záujem vystúpiť 
z kola tejto politickej korektnos-
ti. Veď prečo by prišli o platenú 
prácu? Aká silná motivácia by 
ich pohnala „ísť proti prúdu“? 
Prečo sa tak dobre darí korup-
cii, lži, podvodom? Prečo nepo-
vieme mladým ľuďom, že vďaka 
politike korektnosti a odporúča-
niam medzinárodných sexu-
álnych štandardov sú už dnes 

klientmi mocných obchodných 
korporátnych spoločností? Je 
vôbec možná ich sloboda voľby? 
Prečo nepovieme mladým, že 
ich skutočné túžby budú naplne-
né iba vtedy, ak dokážu povedať 
svojim momentálnym túžbam 
nie?
Iste, referendum, ak prejde, nás 
nespasí od problémov, ale je 
aspoň prvým krokom k seba-
reG exii. Bude svetlým bodom 
na ideologickej mape Európy a 
príkladom pre ostatné štáty. Ak 
ešte máme názor, nebojme sa ho 
prejaviť slobodne a zodpovedne 
v referende, je to nielen v našom 
záujme, ale v záujme celej Euró-
py.
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Ak máte záujem spolupracovať s Alianciou
za rodinu na príprave referenda v rámci
Vašich možností, prosím kliknite na link:
http://goo.gl/forms/ZOuQH3atfN, 
na ktorom je prihlasovací formulár Pre 
ďalšie informácie a otázky môžete využiť 
aj e-mail:
referendum@alianciazarodinu.sk.


