
NNATANAEL

T
ýž

de
nn

ík
 R

ím
sk

ok
at

ol
íc

ke
j 

fa
rn

os
ti

 s
v.

 B
ar

to
lo

m
ej

a 
v 

K
oš

ic
ia

ch
 -

 M
ys

la
ve

4/2019
5/2019

NATANAEL

22. 12. 2019
4/2019
5/2019

Vianoce si ty, keď sa rozhodneš znovu narodiť každý deň a nechať Boha 
vojsť do tvojej duše.
Vianočný stromček si ty
Vianočnou ozdobou si ty
tvoj život.
Vianočným zvonom si ty
Si � ež svetlom Vianoc
radosťou a štedrosťou osvecuješ cesty ostatných.
Vianočným anjelom si ty
spravodlivos�  a lásky.
Vianočnou hviezdou si ty
Si � ež mudrcom z východu
Koledou si ty
Vianočným darčekom si ty
ľudských bytos� .
Vianočným prianím si ty
trpíš.
Štedrovečernou večerou si ty
ktorý žije v tvojom okolí. 
Ty si vianočná noc
bez hluku a veľkolepých osláv, ty si úsmevom dôvery a nehy, vnútorným 
pokojom nikdy nekončiacich Vianoc, ktoré prostredníctvom teba prinášajú 
Božie kráľovstvo.
Šťastné Vianoce všetkým, ktorí pripomínajú Vianoce! 

VIANOČNÉ PRIANIE PÁPEŽA FRANTIŠKA

vojsť do tvojej duše.
Vianočný stromček si ty, ak vydržíš pevný vo vetre a v ťažkos� ach života.
Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje cnos�  stanú farbami, ktoré skrášľujú 
tvoj život.
Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš ľudí okolo seba.
Si � ež svetlom Vianoc, keď svojím životom, svojou dobrotou, trpezlivosťou, 
radosťou a štedrosťou osvecuješ cesty ostatných.
Vianočným anjelom si ty, keď ohlasuješ celému svetu posolstvo mieru, 
spravodlivos�  a lásky.
Vianočnou hviezdou si ty, keď niekoho privedieš k stretnu� u s Pánom.
Si � ež mudrcom z východu, keď bez odplaty dávaš to najlepšie, čo máš. 
Koledou si ty, keď nadobudneš vnútornú harmóniu v duši.
Vianočným darčekom si ty, keď si opravdivým priateľom a bratom všetkých 
ľudských bytos� .
Vianočným prianím si ty, keď odpúšťaš a prináša uzmierenie, i keď pritom 
trpíš.
Štedrovečernou večerou si ty, keď nasý� š chlebom a nádejou chudáka, 
ktorý žije v tvojom okolí. 
Ty si vianočná noc, keď pokorne a pozorne prijímaš � cho Spasiteľa sveta 
bez hluku a veľkolepých osláv, ty si úsmevom dôvery a nehy, vnútorným 
pokojom nikdy nekončiacich Vianoc, ktoré prostredníctvom teba prinášajú 
Božie kráľovstvo.
Šťastné Vianoce všetkým, ktorí pripomínajú Vianoce! 



PRÍBEH O VIANOCIACH - ,,BLÁZON“

 V jednej krajine na Východe žil pred dve�síc rokmi mladý blázon. Ako 
každý blázon sníval aj on o tom, že sa raz bude múdrym. Miloval hviezdy. 
Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili 
novú hviezdu len kráľova Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento blázon.

 „Tá nová hviezda je jasnejšia ako 
ostatné“, myslel si. „To bude tá Kráľovská 
hviezda - narodil sa nový kráľ! Chcem mu 
ponúknuť svoje služby. Však ak je to kráľ, 
bude potrebovať určite nejakého blázna. 
Vydám sa na cestu a budem ho hľadať. 
Hviezda ma povedie.“ Dlho premýšľal, čo by 
mohol novému kráľovi priniesť ako dar. Avšak 
okrem svojej bláznovskej kapucne, zvonkohry 
a jednej kve�ny nemal nič, čo by mohol 
darovať. A tak sa z domova vydal na cestu. 
 Prvú noc ho hviezda priviedla do 
chudobnej chalúpky. Tam našiel dieťa, 
ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa 
nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach“ 

, pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú kapucňu. 
Potrebuje ju viac, ako kráľ.“ Dieťa si bláznovskú kapucňu nasadilo na hlavu 
a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo.
 Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel 
dieťa, ktoré bolo slepé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými 
deťmi. „Ach“ , pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru. 
Potrebuje ju viac, ako kráľ.“ Dieťa zvonkohru radostne rozohralo a 
šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. 
 Tre�u noc ho hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré 
bolo hluché. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach“ , 
pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju kve�nku. Potrebuje ju viac, ako 
kráľ.“ Dieťa si kve�nku zobralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto 
poďakovania úplne stačilo. „Teraz mu už nič nezostalo, čo by mohol kráľovi 
darovať. Bude lepšie, keď sa vrá�m“, pomyslel si blázon. Avšak keď sa pozrel 
k oblohe, hviezda stála na jednom mieste a žiarila veľmi jasne jasnejšie ako 
kedykoľvek predtým. A v tom uvidel cestu k nejakej stajni v strede poľa. 



 Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pas�erov, aj oni hľadali 
nového kráľa. Ten ležal v jasliach - malé, bezbranné dieťa. Mária, kto-
rá chcela práve na slamu prestrieť čisté plienky, sa bezradne pozerala a 
hľadala pomoc. Nevedela kam by dieťa položila. Jozef práva kŕmil osla a 
všetci ostatní mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, kadidlo a my-
rhu, pas�eri vlnu , mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi rukami. 
 Mária, plná dôvery, položila teda dieťa do jeho náruče. Tak našiel 
Kráľa, ktorému chcel v budúcnos� slúžiť. A tak�ež vedel, že svoju bláznov-
skú kapucňu, zvonkohru a kve�nu rozdal deťom, aby mal miesto pre Dieťa, 
ktoré mu teraz so svojím úsmevom darovalo múdrosť, po ktorej tak túžil.

ZMYSEL VIANOC
 Raz počas mrazivého Štedrého večera sedel jeden muž pri krbe, v 
ktorom plápolal oheň. Rozmýšľal o význame Vianoc. „Pre Boha nemá cenu, 
aby sa stal človekom“, uvažoval. „Prečo by všemohúci Boh mal tráviť svoj 
drahocenný čas s niekým takým, ako sme my? A aj keby, prečo by sa chcel 
narodiť práve v chlieve? Ani nápad! Celá tá vec je nezmysel. Keby Boh chcel 
naozaj zastúpiť na zem, určite by si na to našiel iný spôsob.“ Náhle muža z 
úvah vyrušil divný zvuk prichádzajúci zvonka. Priskočil k oknu a oprel sa o 
rám. Vonku zbadal húf snežných husí, ktoré divoko mávali krídlami a zúfalo 
sa zmietali v hlbokom snehu. Boli ako omámené a pomätené. Boli zrejme 
vyčerpané, a tak sa oddelili od svojho kŕdľa smerujúceho do teplejších 
krajín. Mužovi ich bolo ľúto, a tak sa zababušil do teplého oblečenia a vyšiel 
von. Skúšal ich zahnať do teplej garáže, ale čím viac sa snažil, tým viac 
zmätkovali. „Keby tak vedeli, že ich chcem zachrániť“, pomyslel si muž. „Ako 
ich mám presvedčiť, že to myslím dobre, že im chcem pomôcť?“ Napadla 
ho zvláštna myšlienka: „Keby som sa aspoň na chvíľu mohol stať snežnou 
husou a porozprávať sa s nimi ich rečou. To by ma určite pochopili.“ A zrazu 

si uvedomil, že je Štedrý večer, a usmial sa. 
Vianočný príbeh sa mu už nezdal nezmyselný. 
V duchu si predstavil jednoducho vyzerajúce 
dieťa ležiace v jasličkách v chlieve v 
Betleheme. Už pochopil vianočnú záhadu: 
Boh sa stal jedným z nás, aby nám našou 
rečou mohol vyjadriť, že nás miluje, že nás 
miluje práve teraz a že mu ide o naše dobro.



VIANOCE V SRDCI
 Dnešná doba je poznamenaná rôznymi paradoxmi. Život ľudí je 
popretkávaný často zvláštnymi osudmi. Dnes výraznejšie ako v minulos� 
vidíme viac kontrastov v životnej úrovni, morálke, hodnotách i postojoch. 
Mnoho je aj tých, ktorí si môžu dovoliť viac ako väčšina, no a �, ktorým sa 
nepodarilo dostať do často vysnívanej skupinky vyvolených, ktorí si môžu 
vychutnávať všetky pôžitky konzumného sveta, nemo sa len prizerajú často 
s neskrývanou závisťou v očiach.
 Naozaj je dôvod umárať sa závisťou a nekončiacim špekuláciami, 
ktoré nás oberajú o energiu? Určite nie, stačí to jednoducho vypus�ť z 
hlavy.
 Naši predkovia vedeli, čo je  v živote podstatné a �ež aj  to, ako 
rozlišovať  veci všedné a sviatočné. Aj ten najbiednejší roľník sa celý týždeň 
tešil na odpočinok, na nedeľné sviatočné oblečenie, modlitbu a hojnosť 
nedeľného obeda. Naši predkovia vedeli, že odpočinok prichádza po ťažkej 
práci.
 Neskôr okrem nedelí pribudlo aj množstvo ďalších sviatkov, 
dovoleniek, no a niektorí dobrovoľne dovolenkujú aj niekoľko mesiacov v 
roku. U niektorých sa tak narušil pravidelný biorytmus, stereotyp v určitých 
činnos�ach, vytra�lo sa radostné očakávanie príjemných chvíľ. Moderný 
človek dlhé obdobie žil v presvedčení, že čím viac bude mať voľna, tým 
radostnejšie sa mu bude  žiť.
 Na voľnom čase je dnes už málo sviatočného. Čím pohodlnejší je 
náš život, tým šedivejší a monotónnejší  sa nám zdá. A toto je voda na mlyn 
pre zábavný priemysel. Práve preto, že sa dnešný človek často nudí, musí 
počúvať hlasnú hudbu, často okorenenú vulgárnymi textami, pozerá stále 
drama�ckejšie situácie na televíznej obrazovke, potrebuje adrenalínové 
zážitky. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Nie je to tak trochu aj tým, 
že sme sa prestali tešiť na veci sviatočné? Nie je to tým, že presýtenosť 
podnetov vedie stále k väčšej a k väčšej nude?
 Sviatky by mali znamenať povznesenie sa nad problémami a 
starosťami. Je potrebné ich  precí�ť dušou i zmyslami. Ale to sa v hluku a 
v pracovnej preťaženos� naozaj nedá.  Dnešná doba je charakterizovaná 
množstvom pracovných povinnos�. Pracujeme veľa. Pracujeme veľmi 
intenzívne. Pracujeme rýchlo a pod veľkým tlakom. Človek však nie je 
stroj. Potrebuje i pokoj a odpočinok. No občas zažívame smutnú realitu. 



 Mnoho ľudí nemá šancu vychutnať si ani sviatky.  Dobrovoľne, či 
nedobrovoľne. Únava a vyčerpanosť priamo ohrozujú človeka. Jeho zdravie 
i duševnú integritu. Unavený a vyčerpaný človek sa môže stať apa�ckým. 
Môžu sa v ňom začať s�erať dni všedné a sviatočné. Ak nechceme, aby 
došlo k takejto situácii, je potrebné začať sa na sviatky viac tešiť, vnímať ich 
srdcom, vracať sa v myšlienkach do detstva, snívať. V tomto pomáha pokoj, 
�cho, príjemné vône a hudba. Často našu otupenosť spôsobuje práve hluk, 
širokospektrálna hra sve�el a presýtenosť reklamami.
 Sviatky predstavujú prirodzený priestor na odpočinok. Nemali by 
byť vyplnený nezmyselnými a nadbytočnými ak�vitami. Aj veľké množstvo 
ak�vít niekedy viac unavuje, ako upokojuje. Mal by to byť čas pokoja a 
rozmýšľania. Bez stresu a námahy. Sviatok je preto sviatkom, lebo sa má 
svä�ť. Vážme si �eto dni a pokúsme sa v nich venovať odpočinku. Telesnému 
i duchovnému. Myslím, že nám nič neujde. Práve naopak. Pomôže nám to 
nájsť stratený pokoj a harmóniu. Život je predsa o hodnotách. Sviatok 
je hodnota. A nezabudnime si sviatky urobiť po svojom. Vyhnime sa 
porovnávaniu s kolegami v práci či susedmi v okolí. Nič nerobme nasilu. 
Urobme naozaj len to, čo nám prinesie radosť a pohodu. Veď prežívanie 
blížiacich sa Vianoc má byť hlavne o našich pocitoch. Nebojme sa snívať, 
nebojme sa vrá�ť do čistého obdobia detstva. Radosť z jednoduchých a 
nádherných vecí je kľúč k otváraniu nových možnos� v našom prežívaní.
 

 Pokúsme sa tohto roku vymeniť nablýskanú farebnosť sve�el 
mesta za bielu farbu ukrytú v dychu prichádzajúcich sviatkov. Nebojme 
sa obaliť do imaginárnej snehovej vločky, ktorá nám ukazuje cestu 
k nehe. Jednoduchosť a neha sú pre nás tým najlepším odrazovým 
mos�kom k skutočnému naplneniu Vianoc. Vianoc ukrytých v srdci.

spracoval Váš duchovný otec



S posolstvom z neba chodím po zemi, zvestujem novinu 
a teším ľudí. Sľúbený prišiel Mesiáš, Spasiteľ sveta,     

Tomuto domu buď požehnanie, nech Vám ho udelí     

Veselé a požehnané vianočné sviatky Vám praje duchovný otec

S posolstvom z neba chodím po zemi, zvestujem novinu 
a teším ľudí. Sľúbený prišiel Mesiáš, Spasiteľ sveta,     

Ježiš náš. 

Tomuto domu buď požehnanie, nech Vám ho udelí     
dieťa narodené.

Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi.

Veselé a požehnané vianočné sviatky Vám praje duchovný otec

Ján Hudák



4. advetný týždeň A myslava baška

Pondelok
23. 12.                       
 Féria

17.30
† Margita, Jozef, Jozef, 

Pavol, Ján
Utorok
24. 12.

Štedrý deň

00.00
úmysel kňaza

22.00                    
úmysel kňaza

Streda                         
   25. 12.                      

 Slávnosť Narodenia Pána

8.00                
ZBP Dionýz                  
11.00                    

za farnosť

9.30                     
† Igor, Mária, 
Katarína, Ján

Štvrtok
26. 12.

Sv. Štefana,             
prvého mučeníka

8.00
ZBP Margita                              

11.00                    
za farnosť

9.30                    
† Ján, Anna, Tibor

Piatok
27. 12.

Sv. Jána,                
apoštola a enanjelistu

17.30
† Ján Šterbák                         

Sobota
28. 12.

Sv. Neviniatok, 
mučeníkov

7.30
† Bartolomej

Nedeľa
29. 12.

Sviatok sv. rodiny Ježiša, 
Márie a Jozefa

8.00
za farnosť
11.00

ZBP Margita Eliášová (90 r.)

9.30                    
† Emília (ned. 70 r.)

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň



Vianočné obdobie myslava baška

Pondelok
30. 12.                            

 6. deň oktávy Narodenia 
Pána

17.30
† Ján Vargovčák

Utorok
31. 12.

7. deň oktávy Narodenia 
Pána - Koniec kal. roka

11.00
za farnosť a dobrodincov

(ďakovná pobožnosť)

10.00                
† Lucia Smötzerová 

(ďakovná pobožnosť)

Streda
1. 1.

Slávnosť Panny 
Márie Bohorodičky           

(prikázaný sviatok)

8.00                
úmysel kňaza                  

11.00                    
za farnosť                             
 (Veni Sancte)

9.30                     
úmysel kňaza           

(Veni Sancte)

Štvrtok
2. 1.

Sv. Bazila Veľkého a 
Gregora Naziánskeho, 

biskupov a uč. C.

17.30
za odoberajúcich časopisu 

Posol                                               

Piatok
3. 1.

Najsvätejšieho mena Ježiš

17.30
† za členov RS a BBSJ       

16.30           
za členov RS

Sobota
4. 1.
Féria

7.30
† Magda                                 

 ZBP rodiny

Nedeľa
5. 1.

Druhá nedeľa                  
po Narodení Pána

8.00
spoločný úmysel        

11.00
za farnosť

9.30                    
† Anna

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


