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Zmena atmosféry
 V dňoch 9. – 14. novembra sa štrnásť slovenských diecéznych a pomocných biskupov 
zúčastnilo v Ríme na návšteve „ad limina“, pri ktorej navštívili hrob svätého apoštola 
Petra, vatikánske úrady a kongregácie a osobne sa stretli aj s pápežom Františkom. Svätý 
Otec im adresoval slová, aby vo svojich diecézach vytvárali ovzdušie bratskej jednoty 
so svojimi kňazmi, aby sa otcovsky starali o svojich veriacich a aby napomáhali účinnej 
evanjelizácii Cirkvi v našej krajine. Pre našich najvyšších duchovných hodnostárov sú 
to výzvy, ktoré majú v blízkej budúcnosti priniesť zmenu atmosféry pomocou dialógu, 
vzájomného rešpektu, prívetivosti vo vzťahoch a apoštolského zanietenia.
 Od 10. do 17. novembra prebiehal na celom Slovensku, v našej arcidiecéze i v našej 
farnosti Týždeň Cirkvi pre mládež. Mladí boli srdečne pozvaní a naliehavo vyzvaní, aby 
sa svojimi talentami, schopnosťami, fantáziou, nápadmi, horlivosťou a aktivitou dali pod 
vedením svojich kňazov do služby miestnym cirkevným spoločenstvám, aby nezostá-
vali stáť vzadu ako tí, ktorých nik nenajal, ale aby boli v centre diania farnosti, aby ich 
mládežnícky zápal vniesol nový vietor do kresťanských komunít. Vyvrcholením tohto 
Týždňa pre mládež v našej farnosti bol evanjelizačný koncert GodzoneTour, ktorý sa 
uskutočnil 17. novembra v Košiciach a niesol sa v znamení motta „Zmena atmosféry“. 
Z našej farnosti sa na ňom zúčastnilo 30 mládežníkov a birmovancov. S nádejou očaká-
vame, že to budú práve oni, ktorí svojou obetavosťou, ochotou, nápadmi, spoluprácou 
a iniciatívou prinesú zmenu atmosféry do našej sídliskovej farnosti.
 Piatok 13. novembra 2015 bol skutočne nešťastný. Teroristický útok v Paríži, pri kto-
rom zomrelo 129 ľudí otriasol celou Európu a z večera na ráno spôsobil radikálnu zmenu 
atmosféry. Stratil sa pocit bezpečia, dôvery v bezpečnosť, zmizla nádej, a zavládol strach 
a obavy. Takúto negatívnu zmenu atmosféry sa občania Európy snažili prekonať masív-
nou vlnou solidarity a spolupatričnosti, ale obavy z toho, čo bude ďalej, ochromujú naše 
myslenie, zvierajú nám srdce a zväzujú ruky. 
 Už o týždeň začína adventné obdobie, ktoré medzi nás vnesie tradičnú zmenu atmo-
sféry – vôňu ihličia z adventných vencov, horiace sviečky, túžobné očakávanie Vianoc na 
rorátnych omšiach. Zároveň sa o dva týždne začne aj Svätý rok milosrdenstva vyhlásený 
pápežom Františkom. Atmosféra milosrdenstva, Božej dobroty a odpustenia je priestor, 
do ktorého sme pozvaní vstúpiť ako slobodné a milované Božie deti. 
 Zmena atmosféry nášho života závisí od každého jedného z nás. Je to úloha pre bis-
kupov a kňazov, pre veriacich i zasvätených, pre mladých i starších. Všetci k nej môžeme 
prispieť svojim dielom. Zmena seba samého je prvý krok k zmene atmosféry. Zmena 
atmosféry je prvý krok k zmene nášho sveta na Božie kráľovstvo.                                                   
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V sobotu 14. novembra 2015 popoludní od 14.00 do 17.00 
sa v priestoroch farského pastoračného centra zišli detí, 
mladí i dospelí v spoločnej Tvorivej dielni organizovanej 
OZ Podaj ruku. Tak ako jesenná príroda hýri pestrými 
farbami, tak aj na tomto podujatí to vyzeralo podobne. Aj 
na pracovných stoloch to žiarilo farebnými výkresmi, far-
bami, fixkami a pastelkami. Pod láskavým dozorom tety 
Majky a Janky a za pomoci animátorov 22 detí z našej far-
nosti vystrihovali z výkresov, lepili a maľovali rôzne ob-
rázky, čo svedčilo o ich fantázii a šikovnosti. Vďaka patrí 
všetkým zodpovedným a zainteresovaným, ktorí venovali 
svoj čas, pozornosť a úsmev a ukázali im, že svet nie je 
len „facebookovo modrý“, ale pestrofarebný ako jeseň, či 
dúha na oblohe.

TVORIVÉ DIELNE

V sobotu večer ( 28.11.2015 )a aj pri nedeľných sv. omšiach ( 29.11.2015 )
budeme požehnávať adventné vence.

Okrem adventných vencov požehnáme aj ,už pre našu farnosť tradičné, sviečky  O.Z. 
Podaj ruku – zakúpením týchto sviečok podporujete aktivity pre detí a mládež v našej farnosti

V nedeľu 29.novembra si po sv. omšiach budete môcť zakúpiť lístky na náš farský ples.

Na prvú adventnú nedeľu si budete môcť pri kostole zakúpiť aj vianočné oblátky. 

Aj tomto roku chceme obohatiť naše adventné očakávania o Roráty - ranné sv. omše o 6.00 
hod. – ktoré budú slúžené pri sviečkach. Kostol budeme otvárať 20 minút pred sv. omšou 

tzn. o 5.40 hod. začíname v pondelok 30.11.2015.

Vianočná investícia
Minule v škole za mnou prišiel jeden žiak a pýtal si odo mňa adresu na Ježiška.                 

Myslím, že s niečím podobným sa zvlášť vy, ktorí máte doma malé dieťa , budete po tieto dni 
stretávať intenzívnejšie. Ja by som chvel v tejto chvíli napísať tiež o našich malých túžbach pre 
naše kostoly a farnosť. Ak ste boli v poslednom čase na „Sokoleji“ v kostole, zaiste ste si všimli, 

že v rámci omše, pre čím lepšie zapájanie sa veriacich do liturgie premietajú texty piesní na 
prednú stenu. Pravdupovediac, s touto myšlienkou sa už dlho pohrávame aj my. Všimli sme 

si, že keď máte texty piesní pred sebou, lepšie a viac spievate. ( žiaľ modlitebné knižky nosí čím 
ďalej tým menej ľudí ) Hľadáme preto po tieto dni vhodnú firmu a techniku k realizácii tejto 
praktickej investície. S touto realizáciou je zároveň spojený aj vhodný výber miesta, kde by sa 
dané texty premietali. V našom kostole sú dve: nad hlavy mučeníkov- videlo by to cca. 85 % 
ľudí v kostole alebo na mieste, kde je teraz obraz Božieho milosrdenstva, na ktoré vidí až cca. 
95 % veriacich. Prosíme vás preto o vaše postrehy a návrhy, aby sme verím do Vianoc mohli 
aj my takto moderne a zároveň prakticky  napomôcť k tomu, k čomu nás volá II. vatikánsky 

koncil- k aktívnemu prežívaniu a zapájaniu sa do liturgie. 

Pripravujeme
27. decembra Vianočný koncert – PUĽS – priamy prenos TV Lux

31. decembra – Fara na ľade
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