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PREČO HVIEZDA ZMIZLA?
Cesta mudrcov s mnohými detailmi, ktoré sa na nej nachádzajú, je vzorom pre
život každého človeka, ktorý chce nájsť Ježiša. Väčšina z nás si myslí, že mudrcov do
Betlehema viedla hviezda. Pri pozornom čítaní evanjelia zistíme , že to nebolo tak.
Hviezda sa objavila iba na začiatku cesty a potom zmizla. Znova sa objavila až na jej
konci. To nie je zanedbateľný detail. Je to vec dosť kľúčová. Mudrci uvideli hviezdu.
Všimli si teda, že na oblohe je nová hviezda. A keďže boli ľuďmi uvažovania a skúmania,
prišli na to, že sa muselo stať niečo mimoriadne. Ako nepriamo vyplýva z Písma, len čo
urobili rozhodnutie, hviezda zmizla. Boli odkázaní len na otázky, hľadanie, skúmanie.
Je to cesta pokory. Pýtali sa: „ Kde je ten novonarodený židovský kráľ?“ (Mt 2,2). Mnohí
to poznáme. Najprv sa objaví svetlo túžby: za Kristom, za pravdou, za rozdávaním sa,
za nejakým ideálom. Potom prišlo rozhodnutie. A zrazu svetlo zmizlo. Aj my musíme
bojovať, pýtať sa, hľadať. Nenechať sa znechutiť. Vzorom nám môžu byť Traja králi.
Nesmieme byť preniknutí hrdosťou a pýchou, ktoré by nám bránili pýtať sa ľudí na
cestu, na smer, alebo žiadať od nich radu. Dôležité je, aby sme vždy kráčali vpred, kým
sa na oblohe neobjaví hviezda, ktorú sme videli na počiatku.

Prajem všetkým, aby sme odhodlane vykročili na túto cestu. Veľa síl,
správnych rozhodnutí a najmä Božie požehnanie zo srdca praje
Duchovný otec František

Rímsky misál (Missale Romanum)
Rímsky misál je liturgická kniha obsahujúca texty a rubriky pre slávenie svätej omše v
Rímskom obrade Západnej cirkvi. Pápežom Pavlom VI bolo v roku 1970 vydané prvé typické
vydanie Rímskeho misála obnoveného podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu (lat.
Missale Romanum). V roku 2000 pápež sv. Ján Pavol II. odobril tretie typické vydanie, ktoré vyšlo v
roku 2002. V roku 2008 za pápeža Benedikta XVI. bola vytlačená rozšírená dotlač tretieho vydania.
Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska ukončila práce na obnovenom
slovenskom znení Rímskeho misála podľa tretieho typického latinského vydania. Jeho príprava
začala v roku 2012 a jednotlivé časti misála boli schvaľované postupne. Omšový poriadok a
eucharistické modlitby boli schválené Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 2016.
V auguste 2020 Kongregácia napokon po viacerých pripomienkach a konzultáciách vydala súhlasné
stanovisko aj so zvyšnými časťami misála.
Od 1. januára 2022 vstupuje do záväznej platnosti nové slovenské vydanie Rímskeho
misála. Od uvedeného dňa nie je dovolené používať pri slávení svätej omše predchádzajúce
vydania Rímskeho misála, ani od neho odvodených liturgických kníh.

Niektoré úpravy v omšovom poriadku
Texty ľudu ostávajú bez zmeny (jedinou zmenou je úprava zvolania pri príprave obetných
darov, ktoré sa hovorí, len ak sa nespieva).

Príprava obetných darov
Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme
z tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce
ľudských rúk, aby sa nám
Stal chlebom života.
Ľud: Zvelebný Boh naveky!
Tajomstvo tejto vody a vína nech nás spojí
s božstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo
prijal našu ľudskú prirodzenosť.
Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že
sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho tebe ako plod viniča a
práce ľudských rúk, aby sa nám stalo
duchovným nápojom.
Ľud: Zvelebný Boh naveky!

Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia,
pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
Obetujeme ti ho ako plod zeme a práce ľudských
rúk, aby sa nám stal chlebom života.
Ľud: Požehnaný Boh naveky!
Tajomstvo tejto vody a vína nech nám dá účasť na
božstve toho, ktorý láskavo prijal našu ľudskú
prirodzenosť
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia,
pretože sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ti ho ako plod viniča a práce ľudských
rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom.
Ľud: Požehnaný Boh naveky!

Záverečné obrady - formuly prepustenia:
Iďte v mene Božom.

Choďte v mene Božom.
Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.
Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.
Choďte v pokoji.

OZNAMY:
•

•
•
•
•

•

Opatrenia platné od piatka 23. decembra 2021
➢ pre chrámy s plochou menšou ako 450 m2 platí limit 30 osôb v režime OP.
➢ pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.
➢ pre obrad krstu je 6 osôb, pohrebné obrady 30 osôb.
➢ deti do 12 rokov patria do kategórie O- očkovaní.
➢ prihlasovanie na sv. omše bude ONLINE
➢ na sv. omše v týždni aj na Zjavenie Pána budú linky k dispozícii v nedeľu
2.1.2022 o 20:00 hod.
➢ na sv. omše Krstu Pána, budú linky k dispozícii v piatok 7.1.2022 o 20:00
hod.
Štvrtok 6.1.2022 máme slávnosť Zjavenia Pána, kedy býva zvykom požehnávať domy.
Tohto roku aj z dôvodu pandemických opatrení to nebude možné.
Na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2022 požehnám trojkráľovú vodu.
V utorok 11.1.2022 po večernej sv. omši bude krátke stretnutie snúbencov, ktorí sa
chcú sobášiť v roku 2022.
Ďakujem všetkým za pomoc pri príprave Vianočných sviatkov. Za prípravu vianočnej
výzdoby kurátorom, mládeži, kvetinárke, tým, ktorí upratujú a starajú sa o čistotu
kostola aj liturgické predmety a rúcha. Ďakujem kantorom, miništrantom, lektorom,
všetkým, ktorí pripravovali online vysielania. Všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k hlbšiemu prežívaniu Vianoc. ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ.
Ďakujem KOLEDNÍKOM DOBREJ NOVINY, animátorom aj deťom za koledovanie.
Vyzbieralo sa 890 € . Vďaka za vaše milodary a podporu Dobrej noviny.

Liturgický program 3.1. – 9.1. 2022
04.01.2022 Utorok

OP

18:00

05.01.2022 Streda

OP

18:00

Utorok vo Vianočnom období
† Mária, Bartolomej, Ladislav, Anna
Z nasledujúcej slávnosti ZJAVENIA PÁNA
† Jozef
ZJAVENIE PÁNA - slávnosť

06.01.2022 Štvrtok

OP

07:30 Za veriacich farnosti
09:00 † Jozef, Juraj, Anna, Jozef
10:30 † Veronika Štenková

07.01.2022 Piatok

OP

18:00

08.01.2022 Sobota

OP

18:00

ONLINE

Piatok po Zjavení Pána
† Margita, Ondrej, Alžbeta
Z nasledujúcej nedele KRSTU PÁNA
† Kristína Bozuľová
KRST PÁNA

09.01.2022 Nedeľa

OP

07:30 Poďakovanie za 30 r. manželstva
09:00 Za veriacich farnosti
10:30 ZBP Emília, Peter

ONLINE

Liturgický program 10.1. – 16.1. 2022
11.01.2022 Utorok

OP

18:00

12.01.2022 Streda

OP

07:00

13.01.2022 Štvrtok

OP

18:00

14.01.2022 Piatok

OP

18:00

15.01.2022 Sobota

OP

18:00

Féria
† Anna, Jozef
Féria
† Štefan, Jolana, Marián
Féria
ZBP Márie Baňasovej
Féria
† Andrej Mihaľo
Z nasledujúcej nedele
ZBP Janka 50 r.
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

16.01.2022 Nedeľa

OP

07:30 Za účastníkov deviatnika sv. Rodiny
09:00 Za veriacich farnosti
10:30 ZBP Ľubica

ONLINE

