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Liturgický kalendár
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KRIVÁŇ

10.30

ľub.spom.
Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
Za Božie požehnanie a zdravie pre Margitu
féria
+ rodičia Babicovci, Paprčkovci a bratia
féria
Na úmysel ordinára
féria
SVÄTÁ OMŠA NEBUDE
spomienka
sv. Antona, opáta
Za Božiu pomoc Laure a Kristínke
féria
+ syn Ján Svoreň, manžel a zať
2. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre
Mareka
+ Emília Mravcová
Za veriacich farnosti

Upratovanie kostola:
Kriváň: skupina č. 9, Anna Spodniaková, č.70
Korytárky: skupina č. 10, Lapinová Mária, č. 225

Život farnosti
Zmena liturgického obdobia
Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie a zajtra
začína Cezročné obdobie.

Dobrá novina 2019
Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili do projektu Dobrej
noviny, či už samotným koledovaním, prijatím koledníkov vo
svojom príbytku, ﬁnančným darom alebo modlitbou.
Vo farnosti Kriváň koledovalo 12 koledníkov v 32 rodinách a
vyzbierali 947 eur.
Vo ﬁliálke Korytárky koledovalo 8 koledníkov v 17 rodinách a
vyzbierali 700 eur.
Spoločne sme na účet Dobrej noviny poslali 1647 eur. Všetkým
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Budeme spoločne o túto jednotu prosiť aj pri svätých omšiach.

Rekolekcie kňazov diecézy
Vo štvrtok 16. januára sa budú v Badíne konať celodiecézne
rekolekcie kňazov.
Preto svätá omša v tento deň vo farnosti nebude.

Svätá omša za účasti detí
V piatok 17. januára pozývam na svätú omšu o 18.00 hod. všetky
deti. O 17.30 bude nácvik piesne v spoločenskej miestnosti fary.

Obetovali ste vo 4. štvrťroku 2019
Na kostol v Kriváni: z pohrebov E.Chamulovej 55 eur, A.Sarvašovej 30
eur, V.Chlebničanovej 74 eur, M.Nôtovej 76 eur, J.Baláža 85 eur, Ľ.Nôtu
25 eur, R.Nôtu 30 eur; z krstov D.Kráľovej 30 eur, M.Mičudu 50 eur,
M.Mravcovej 20 eur, M.Csankovej 20 eur, N.Kráľovej 20 eur, E.Kubišovej
10 eur; bohuznáme rodiny v sume 430 eur, mladší betlehemci 50 eur a
starší betlehemci 92,64 eur.
Na kostol v Korytárkach: z pohrebov P.Vilhana 50 eur, A.Gondovej 100
eur, M.Lapinovej 30 eur; z krstu S.Spodniakovej 30 eur; uprat.skupina
E.Paľkovej 20 eur; bohuznáme rodiny v sume 100 eur.
Na mariánsku kaplnku: socha Panny Márie stála 3.500 eur. Vyzbierali
sme 3.083,50 eur: účelová zbierka 1.400 eur, adventná krabička 150 eur,

adventný predaj via nočných predmetov 663,50 eur, ruža A.Spodniakovej
60 eur, zostatok ružencových na kvety 140 eur, jednotlivci 625 eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Duchovný seminár vo Zvolenskej Slatine
Vo Zvolenskej Slatine sa 7.-9.2.2020 bude konať 1. časť
seminára „Zbav nás zlého“. Seminár vedie o. Jozef Maretta,
bude prebiehať dennou formou. Je nutné sa vopred prihlásiť a
uhradiť registračný poplatok. Prihlásiť sa môže ktokoľvek vo veku
od 14 rokov. Viac informácií nájdete na farskej stránke www.
faraslatina.sk a na nástenke. Seminár je príležitosťou obohatiť sa
v duchovnom živote, srdečne vás pozývame.

Svätec týždňa
Svätý Anton, pustovník, opát
* r. 250 Keman pri Heraclei, Egypt
† r. 356 Tabenísi, Egypt
Chceš byť úspešným človekom?
Ak človek prijíma Božie oslovenia, stáva sa pre svoje okolie
veľkým požehnaním – tak ako sv. Anton. Najskôr sa učil počúvať
reč udalostí. Bola to ťažká lekcia – zomreli mu obaja rodičia a Anton
sa ani nie 20-ročný musel postarať o mladšiu sestru a zdedený
majetok. Veľa uvažoval, prečo Pán Boh takto zasiahol do ich rodiny,
a uvedomil si, že musí zobrať vážne každú ďalšiu výzvu. A tá prišla
onedlho v jednej kázni: Antona totiž trápili starosti o majetok Kňaz

hovoril o inej starosti – o majetku v nebi.
Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným
a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! Anton hneď
rozdal majetok a nechal si len minimum pre seba a pre sestru.
Pán pokračoval cez ďalšiu kázeň: Nebuďte ustarostení o zajtrajšok;
zajtrajší deň sa postará sám o seba.
Anton preto rozdal svoje minimum, sestru zveril do výchovy
zbožných ľudí a celkom chudobný odišiel na púšť. Pánovi sa zapáčila
Antonova poslušnosť, preto ďalej hovoril cez Cirkev i cez udalosti
a Anton konal: 20 rokov žil v tichu na púšti, potom sa vrátil na
thébsku rovinu, kde založil prvú rehoľnú osadu. Roku 311 odišiel
do Alexandrie, aby povzbudzoval kresťanov prenasledovaných
cisárom Maximinom. Opäť sa vracia na púšť, aby sa staral asi o päť
tisíc mníchov a tak sa stal Anton „otcom mníchov“.
Krátko pred smrťou, na prosbu svojho priateľa, arcibiskupa
Atanáza, prišiel do Alexandrie, aby tu plamenne kázal proti bludu
ariánov. Po návrate do púšte zomrel ako 105-ročný. Čoskoro po
smrti obdržal titul sv. Anton Veľký.
Ak chceš byť úspešným človekom, je veľmi dôležité naučiť sa –
ako sv. Anton – počúvať Božie vnuknutia cez udalosti, Božie slovo,
ale aj potreby ľudí. Všetko, čo v tomto zmysle urobíš z lásky k Bohu
a k blížnym, prinesie veľké požehnanie.
Neveríš?
Skús a presvedč sa! A neboj sa, sv. Anton – ak ho budeš prosiť – ti
určite pomôže.
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