Hlas spod Mnícha
9. 12. – 15. 12. 2019
farský týždenník, číslo 16/2019, ročník I.

Liturgický kalendár

KORYTÁRKY

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE
liturgické
slávenie
PREBL. PANNY MÁRIE
18.00 + Jozef Hronec, rod. Kulišiaková a Mazúchová
10.12. Panny Márie z Loreta
18.00 Za Božiu pomoc v chorobe Elene Chlebničanovej

Streda

11.12. Sv. Damaza I., pápeža

Pondelok
KRIVÁŇ
Utorok

9.12.

KRIVÁŇ

6.30

Štvrtok

12.12.

KRIVÁŇ

18.00

Piatok
KRIVÁŇ
Sobota
KRIVÁŇ
Nedeľa

13.12.
18.00
14.12.
7.00
15.12.

KRIVÁŇ

7.30

KORYTÁRKY

9.00

KRIVÁŇ

10.30

ľubovoľná
spomienka

Za živých a zomrelých členov ružencového
bratstva
ľub. spom.
Prebl. Panny Márie Guadalupskej
+ rodičia Ivan a Emília Bakanovci a starí rodičia
z oboch strán
spomienka
Sv. Lucie, panny a mučenice
Za zdravie a Božie požehnanie Anne Kráľovej
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učit. Cirkvi spomienka
Za Božiu pomoc a ochranu Bronke
3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ
Za veriacich farnosti
+ Mikuláš Vilhan, brat Peter, švagor Ján
s manželkoua rodičia z oboch strán
+ Ervín Freibold, 1. výročie a nedožitých 79 rokov

Upratovanie kostola:
Kriváň: skupina č. 3, Vlasta Mojžišová
Korytárky: skupina č. 5, Korená Božena, 310

Život farnosti

Roráty
Aj tento týždeň budeme sláviť roráty, v stredu budú o 6.30 hod. a v sobotu

o 7.00 hod. Po týchto svätých omšiach vás pozývam na spoločné raňajky
na fare - nielen deti, ale aj dospelých.
Svätá omša v pondelok
V pondelok budeme mať liturgické slávenie slávnosti Nepoškvrneného
počatia Panny Márie. Nie je prikázaný, ale kto môže, toho pozývam osláviť
našu Nebeskú Matku.
Svätá omša za účasti detí
V piatok 13. decembra o 18.00 hod. bude večerná svätá omša za účasti
detí - o 17.30 hod. bude nácvik piesní v spoločenskej miestnosti fary.
Farský Krúžok šikovných rúk
Farský krúžok šikovných rúk bude tento týždeň v stredu od 16.30 hod. do
18.00 hod.
Zbiekra na Charitu
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 692,90
eur (Kriváň 350 eur, Korytárky 342,90 eur). Peniaze boli odovzdané na
Biskupský úrad, odkiaľ pôjdu na potreby diecéznej charity.
Farská zbiekra
Budúcu nedeľu bude už avizovaná farská zbierka na postupné dotvorenie
interiéru nášho farského kostola.
Stolík na podporu úpravy kostola
Počas adventného obdobia si v predsieni kostola môžete denne zakúpiť
vianočné výrobky, ktoré pripravujú prvoprijímajúce deti, ale aj staršie deti
a dospelí. Je to naša spoločná aktivita k zveľadeniu kostola.

Pozývame
Duchovná obnova
V piatok 13. decembra po večernej svätej omši budeme pokračovať
v duchovnej obnove KTO SI, PANE? - s názvom Základ Cirkvi,
v spoločenskej miestnosti fary.
Duchovná obnova pre rozvedených
Oznamujeme vám, že aj v tomto Advente sa uskutoční duchovná obnova
„rozVE-DENÍ k BOHU“. Určená je pre tých rozvedených, ktorí po

rozvode žijú sami. Je to prvá časť duchovných obnov o ceste uzdravenia
po rozvode s témou „Prijatie svojej situácie a odpustenie“. Táto obnova
býv, umiestnili ho pri hrade a raz do roka.
Obnova sa uskutoční v dňoch 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských
Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ne sa postarajú animátori.
Prihlásiť sa treba cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej
stránke Rodinkova.
P. Matej Trizuliak, MS

Svätec týždňa
Panna Mária z Loreta
Pápež František navrhol do liturgického kalendára vložiť spomienku na
Pannu Máriu z Loreta. Kongregácia pre Boží kult, ktorá sa tým zaoberá,
vyhlásila, že táto spomienka sa bude sláviť každý rok 10. decembra.
Možno nie všetci vedia, že v meste Loreto, na východnom pobreží
Talianska, sa nachádza nádherná bazilika, v ktorej sa uchováva nazaretský
dom Panny Márie. Príbeh Svätého domu, v ktorom žila Mária, Jozef a
Pán Ježiš až do svojich tridsiatich troch rokov, má bohatú históriu.
Podľa tradície bol prenesený anjelmi v noci z 9. na 10. decembra 1294.
O tejto udalosti sa dozvedel pustovník Paolo della Selva, ktorý mal o tom
informovať cirkevné autority. Píše sa o tom v kronike z r. 1465. V zázname
stojí, že v tomto dome sa narodila Panna Mária, vyrastala v ňom, potom ju
v ňom navštívil archanjel Gabriel a nakoniec v tomto domčeku živila Ježiša
Krista, svojho syna... Neskôr apoštoli a učeníci premenili komôrku na kostol
a sláviliv ňom božské tajomstvá... Neskôr, keď obyvatelia Galileje a Nazareta
opustili vieru v Krista a prijali vieru Mohameda, Anjeli vyzdvihli kostolík
zo svojho miesta a preniesli ho do Slavónie (východná časť Chorvátska),
umiestnili ho pri hrade, zvanom Fiume (1291). Tam však nebola uctievaná
tak, ako sa patrí voči Panne Márii... Preto ju Anjeli z tohto miesta opäť
vyzdvihli, cez more odniesli na územie Recanati (1294) a umiestnili
v lese, ktorý patril šľachticom z Loreta. Odtiaľ pochádza aj názov kostola:
„Svätá Mária z Loreta“. Podľa príbehu nasledovali ešte dve premiestnenia
kvôli nedostatočnej úcte, až sa v noci z 9. na 10. decembra ocitol Svätý

dom na dnešnom mieste. Niektoré výklady prisudzujú toto prenesenie
predstaviteľom rodiny Angeli, ktorá vládla v Epire, na severozápade
Grécka, ktorí sa mali pokúsiť previezť chátrajúci nazaretský domček zo
Svätej zeme najprv do Trsatu v dnešnom Chorvátsku a potom do Loreta.
Isté je, že od začiatku 14. storočia sa Loretánsky Svätý dom stal jediným
z hlavných pútnických miest v Európe. V r. 1520 pápež Lev X. umožnil
púť do Loreta ako rovnocennú púti do Jeruzalema. Loretánsku svätyňu
navštívilo viac ako 50 pápežov. Dvaja z nich, Pius II. a Pavol II. sa po
modlitbe vo Svätom dome uzdravili zo svojej ťažkej choroby.
Novodobé výskumy potvrdzujú, že konštrukcia domu, ktorá má tri
steny, postavené z kameňa, sú totožné s domami v Nazerete, pretože štvrtá
stena bol vlastne vchod do jaskynky, ktorá bývala ďalšou miestnosťou
domu. Pod domom našli dve mince, pochádzajúce z Palestíny. Takisto
bolo objavených asi 50 nápisov, odkazujúcich na židovsko-kresťanské
prostredie Nazareta.
Pápež Benedikt XV. vyhlásil Pannu Máriu Loretánsku za patrónku
letcov. Prečo? Veteráni Prvej svetovej vojny žiadali pápeža o schválenie
osobitnej ochrany P. Márie. Prvé lietadlá sa v tej dobe nazývali „lietajúcimi
domami“ a tak myšlienky prirodzene smerovali k Svätému domu v Lorete,
ktorý podľa tradície priletel do Loreta z Nazareta. Žiadať zveriť Panne
Márii všetkých, čo používali lietadlo, bolo teda úplne prirodzené.
V súvise s tým pápež František vyhlásil - v spojení s touto mariánskou
svätyňou - jubilejný rok pre všetkých cestujúcich lietadlom od 8. decembra
2019 do 10. decembra 2020.
Svätý Ján Pavol II. v r. 1993, pri príležitosti 700. výročia, napísal:
... v nazaretskom dome akoby boli napísané dejiny ľudstva, pretože každý
človek je spojený s „domom“, v ktorom sa narodil, pracuje, odpočíva, stretáva
sa s ostatnými. ... A je dôležité pre všetkých nás, že aj výnimočný Človek, ktorý
je jednorodeným Synom Božím, rovnako chcel svoj príbeh spojiť s domom,
s domčekom v Nazarete, ktorý podľa evanjelií hostil Ježiša z Nazareta celé
jeho detstvo, dospievanie a mladosť, teda jeho tajuplné ľudské dozrievanie.
Dom Syna človeka je teda univerzálny dom všetkých adoptívnych Božích
detí. Príbeh každého človeka v určitom zmysle prechádza cez tento dom...
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