Oznamy
1. Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu.
Záväzný je jeden deň. Obsahom zimných kántrových dní je: Príchod
Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj
a spravodlivosť vo svete.
2. V utorok (8.12.) je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie
Panny Márie.
3. V nedeľu 13.12. je zbierka na rádio Lumen a televíziu Lux.
4. Vzadu na stolíku je papier, na ktorý nech sa zapíšu tie deti, ktoré sa
chcú v tomto roku zapojiť do projektu - Dobrá novina.

Predvianočné spovedanie
Spovedanie pred Vianocami bude iné ako po minulé roky. Pri spovedaní
môže byť iba jedna osoba na 15 m 2 v kostole a nemali by stať rady pred
kostolom. Nemôžeme plánovať spoločné spovedanie viacerých
spovedníkov.
Preto sv. spoveď v našej farnosti bude takto:






od pondelka 14.12. budem hodinu pred každou sv. omšou
v spovednici,
v nedeľu 20.12. od 15.00 hod. do 17.00 hod. budeme dvaja
kňazi spovedať v Bukovci,
v pondelok 21.12. od 16.30 do sv. omše a po sv. omši do 20:00
hod. budeme dvaja kňazi spovedať v Hýľove,
aj v priebehu týždňa, po štvrtej adventnej nedeli (20.12.), až do
štedrého dňa, môžete prísť na sv. spoveď hodinu pred každou
sv. omšou,
ak máte niekoho, kto sa vráti domov tesne pred Vianocami,
nech spokojne zazvoní na fare a rád mu poslúžim sviatosťou
zmierenia.

Chcem Vás poprosiť, aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú
chvíľu a nespoliehali sa, že sa vyspovedáte v meste, lebo sa
Vám to nemusí podariť.
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Čas pred Vianocami
Už je to skoro rok, čo prežívame zvláštnu dobu. Aký postoj má zaujať
kresťan voči situácii dnešného času? Našou najdôležitejšou povinnosťou
je varovanie pred panikou a zmätkom. Totiž zdravá viera zaháňa strach
a vytvára priestor pre racionálne, kľudné a zodpovedné jednanie.
V tejto situácii ma napadá text Písma svätého, kde Ježiš hovorí o veži
v Siloe: „Nie, hovorím Vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci
podobne zahyniete.“ Lk 13.5).
Ježiš nechce vyvolať strach, ale uvažujme: náš život je skutočne krehký
a náš svet zraniteľný a možno pád veže, vojny či pandémie nám túto
skutočnosť pripomínajú. Sú výzvou k bdelosti, ku ktorej sme boli
vyzvaní Ježišom minulú nedeľu. Varujú nás pred ospalou sebaistotou,
spoliehaním sa na bohatstvo alebo v našej dobe na moc a silu vedy a
techniky. Tieto Ježišove slová nás privádzajú k otázke: čo je skutočne
hlavnou úlohou nášho krátkeho a zraniteľného života tu na zemi?
Ježišova odpoveď na túto otázku znie: je to obrátenie, premena –
metanoia.
Terajšia doba pandémie nám mnoho vzala a ešte vezme. Ale tiež nám
mnoho dáva. Spoločnosť bude možno materiálne chudobnejšia, ale
možno bude zrelšia, keď teraz prechádza skúškou, v ktorej sa musíme
mnohých vecí zrieknuť, aby sme našli to podstatné.
Je pár dní pred Vianocami, čo Ježiš nájde keď na Vianoce príde medzi
nás? Pripravenosť alebo nepokoj a neistotu?
Múdrosť a rozvahu dní, ktoré sú naplnené očakávaním toho, ktorý má
moc nad každou našou situáciou a každým životom,
želá a vyprosuje duchovný otec Pavol.

