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Slovo na úvod
Prorok Izaiáš nás nazýva ľudom kráčajúcim
v tmách, bývajúcim v krajine temnôt. Aké to
musí byť hrozné, keď je všade okolo nás tma.
Nič nevidíme. Musíme kráčať, ale pod nohami
iba prekážky a my sa stále potkýname a udierame. Je to krutá pravda o našom duchovnom
živote; bez svetla sa ďalej nedá.
Advent je možno tým najvhodnejším časom,
kedy sa máme udierať o pravdu o nás samých,
doslova biť sa s temnou stránkou našej existencie a bojovať o dobro v nás. Práve na začiatku
tejto našej adventnej prípravy sme počuli slová
proroka Micheáša: „Vám však, ktorí sa bojíte
môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti.“ Už
v týchto slovách nám Boh dal prísľub, že rovnako ako adventné obdobie, končí aj čas temnoty
v živote každého jedného z nás.
Verím, že tak ako štyri sviece zažaté v dnešnú nedeľu na adventnom venci dávajú oveľa
viac svetla ako len jedna jediná, tak aj my všetci
sme vďaka bohatstvu Božieho slova mohli odkryť tajomstvá o nás samých a vniesť do našich
životov viac svetla Božej prítomnosti. Verím, že
sme sa s Milosrdným Otcom stretli vo sviatosti
zmierenia a vyhodili zo svojich sŕdc všetko, čo
do nich nepatrí. Máme svetlo, konečne vieme,
kam máme ísť. Jednoducho – za Kristom. Nikto
už viac nemusí nezmyselne trpieť. Stačí, aby
sme vzali Boha do svojho života, aby sme sa
nespoliehali na nič iné, iba na neho.
Advent sa končí a my v najbližších dňoch
vykročíme do vianočného obdobia, v ústrety
narodenému Božiemu Synovi, lebo práve on je

tu najdôležitejší. Vianoce Vianocami nerobia
koledy v supermarketoch, svietiace ozdoby v našich uliciach ani Santa Claus jazdiaci na červenom kamióne s logom veľkej korporácie. Dušu
týmto sviatkom nedávajú dokonca ani tak vzácne
chvíle s opäť po dlhom čase zídenou rodinou,
ani štedrá večera či darčeky. Podstatou Vianoc
je to, že pripomínajú okamih, keď Boh prvýkrát
vdýchol vzduch tejto zeme. Boh dal svojho jednorodeného Syna tomuto svetu. Dal ho nám
ľuďom, svojim synom a dcéram. Dal nám ho
preto, lebo nás nekonečne miluje a chce, aby
sme žili, aby nezahynul nikto z jeho dedičstva.
Dovoľme, aby sa to obrovské tajomstvo
najdôležitejších narodenín celého sveta odohralo
tohto roku v našom živote. Vianoce sa opakujú
každý rok. To nám má pripomínať, že Boh nám
po celý čas dáva svojho Syna a robí to vždy tým
istým spôsobom. A vždy najprv nachádza neporozumenie, odmietnutie. Nikdy sa však nevzdáva. Vytrvalo hľadá to najhoršie miesto, tam prichádza a kladie Krista do jasieľ, tam kde sa kladie seno, krmivo pre statok. Ale práve to je to
najsprávnejšie miesto pre malého Ježiška. On
chce byť pre nás pokrmom. Chce, aby on sám
bol pre nás tým, čo nás udržiava pri živote. Dáva
nám svoje slovo ako duchovný pokrm, dáva nám
svoje telo ako pravý pokrm, po ktorom už nebudeme hladní. Takto je tu pre nás nielen na Vianoce, ale po celý rok.
O. Ondrej Kentoš OSPPE

Medailónik svätých

Clemens
Maria Hofbauer
Jaroslav Gál

Koleda
Pokora, pokoj, požehnanie,
sklopené oči – Vianoce.
Koledy zvony prespevujú
a ohník lásky šepoce
od nepamäti v ľudskej duši
na tento, Bože, Tebe čas.
Čo zaželať a čo vysloviť?
Nech rovnejší sme ako vlani
očujúc dobro v každom z nás.

2

rímskokatolícky
kňaz,
rehoľník
z kongregácie redemptoristov

Narodil sa v Tasoviciach neďaleko Znojma
26. decembra 1751 ako deviate dieťa z dvanástich. Vyrastal pod vplyvom premonštrátov
v kláštore v Louke. Mal túžbu stať sa kňazom,
no nemal na štúdium prostriedky. Vyučil sa za
pekára v Znojme. Ako pekár odišiel do Viedne,
aby si tam zarobil na štúdium. S pomocou dobrých ľudí sa mu nakoniec otvorila cesta k cieľu.
Počas štúdia sa bližšie zoznámil s Kongregáciou sv. Alfonza. Štúdiá dokončil v Ríme,
vstúpil k redemptoristom a 29. marca 1785 prijal
sviatosť kňazstva. Predstavení v Ríme ho poverili, aby s priateľom Hüblom založil kláštor redemptoristov za Alpami. Keď prišli do Viedne,
zistili, že sa to nedá ( bolo obdobie jozefinizmu).
Vybrali sa preto do Varšavy, kde sa im
v pastorácii aj darilo, no v roku 1808 (vpád napoleonských vojsk) sa opäť dostal do Viedne.
Tam prijal miesto rektora v kostole pri kláštore
sestier uršulínok a stal sa aj ich spovedníkom.
Spovedanie bolo jeho hlavnou činnosťou. Stal
sa duchovným vodcom ľudí všetkých spoločenských vrstiev – od šľachty až po chudobných
a hladných z ulice.
Zomrel v roku 1820. Blahorečil ho pápež
Lev XII. v roku 1888, svätorečený bol r. 1909
(Pius X.). V roku 1914 Viedenčania ho vyhlásili
za patróna svojho mesta. Tohto skromného
svätca si uctievajú aj pekári ako svojho patróna.
Zdroj : internet
Ján F.

1900
Tento jednoduchý, no veľavravný titulok v kalendári Pútnik svätovojtešský pred 115 rokmi uviedol
novoročné želanie členom Spolku svätého Vojtecha. Aj dnes je natoľko aktuálne, že si ho dovoľujeme „vypožičať“ a v duchu jeho slov pozdraviť do nového roku všetkých veriacich našej farnosti.
Že nám zase šťastne svitol
s novou zorou rok nový,
živou vierou poďakujme
neba, zeme Pánovi;
a v tej viere prajme si dnes vospolok:

Šťastným učiň, dobrý Bože, nám tento rok!
Utrpenia prežité dnes
zabudnutia zastri mrak,

nádej v lepšiu budúcnosť nám
zohrej dušu, zjasni zrak;
a v nádeji tej prajme si dnes vospolok:

Daj nám Pán Boh cnostne prežiť tento rok!
Svorne v diele obejmi si
rodnou láskou brata brat,
veď tak spásno v láske svornej
za jedným sa cieľom brať!
A v tej láske prajeme si dnes vospolok:

Daj nám Pán Boh Srdce svoje tento rok!

Slovo do svedomia
Prajem vám rok bohatý na pokoj. Nech vás sprevádza istota, že Boh vás miluje.
(Rím, posledná noc roku 2000)
Sv. Ján Pavol II.
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Vianočné pozdravy od rodákov kňazov a bývalých
pavlínskych farárov
Radostné Vianoce! Tak ako s adventom je spojená radosť z očakávania
Toho, ktorý má prísť ako Záchranca a je vzácnym "Hosťom" (aj keď nemožno
povedať, že všetci ho s radosťou očakávajú; Mesiáš prišiel medzi svojich
a vlastní ho neprijali), Vianoce ako sviatky Božieho narodenia sú naplnením
radosti pre tých, ktorí Ho prijali. V Kristovi sa Boh zjednocuje s ľuďmi (Emanuel
– Boh s nami) a tým, ktorí ho prijali, dáva moc stať sa Božími deťmi .
Tak sa aj my kresťania, keď prijímame Krista, stávame dedičmi pravého,
večného života.
A z toho sa treba veľmi tešiť a radovať. Preto slávime RADOSTNÉ VIANOCE!
Radostné Vianoce a požehnaný nový rok 2015 praje
Stanislav Fedor, farár v Plechoticiach

Bratia a sestry, milí Vranovčania! Chcem Vás pozdraviť cez farský časopis
a popriať Vám radostné a pokojné sviatky Božieho narodenia, aby pre každého zvlášť Láska, ktorá v pokore sa skláňa k nám ľuďom na zem, naplnila Vaše
srdcia tým pokojom a radosťou, ktorý prináša tú vianočnú pohodu, ktorá chýba
mnohým ľuďom vo svete, kde sú nepokoje a nenávisť. Otvorte svoje srdcia Ježišovi, aby sa mohol narodiť vo Vašich srdciach a túto lásku Ježišovu
prinášajte do Vašich rodín a do Vášho okolia po celý nasledujúci rok 2015.
Boh nech Vám žehná a naplňuje radosťou, pokojom a láskou.
František Bartolomej Uriga OFM, Uherské Hradiště, Mariánske náměstí 200.
PS: Boh sa nám daruje, dajme prednosť duchovným Vianociam. Jemu, a tak sebe a tým ostatným. On najviac obdaruje.

SICH!
„S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!"
Milostiplné sviatky narodenia Božieho Dieťaťa a požehnaný nový
rok vyprosuje
Pavol Tomko CSsR, Michalovce

Milí Vranovčania, Vám, ktorí ste mi takí blízki, prajem a vyprosujem požehnané a milostiplné sviatky Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa, Ježiša
Krista, ktoré som aj ja tak často slávil v terajšej už bazilike. Prinesme nášmu
Pánovi ako dar čisté srdcia očistené svätou spoveďou. Nečakajme na svet,
lebo sme to iba my veriaci, ktorí robíme Vianoce Vianocami.
Miroslav Čajka CSsR,
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Drahí rodáci! Prajem Vám všetkým, aby sa Kristus narodil vo Vašich srdciach
aj v rodinách. Svätý Otec František nás vyzýva, aby sme svoje srdcia otvorili
Kristovi a dovolili mu, aby nás naplnil pravou radosťou. Každý z nás ju veľmi
potrebujeme. Dovoľme Duchu Svätému, aby zavanul v našich srdciach a rodinách,
v susedských vzťahoch a na pracoviskách. Požehnané a milostiplné Božie narodenie. Pri polnočnej svätej omši budem na Vás v modlitbách
myslieť.
Martin Telepun, farár v Kračunovciach

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja“ (Iz 9, 5).
Milí Vranovčania, moji drahí rodáci! Zo srdca Vám prajem, aby sviatky Narodenia Pána boli plné pokoja a radosti. Nech prinesú čas odpočinku a zamyslenia.
Nech sa Láska skutočne narodí vo Vašich srdciach, lebo BOŽIE NARODENIE
je v nás! Prajem všetkým požehnané a milostiplné vianočné sviatky aj celý
nový rok 2015.
Anton Matina, Snina

Najväčším darom pre človeka je Boh sám. Dajme viac priestoru Bohu vo svojich srdciach, aby sme boli aj my darom pre tých druhých. Pokojné a požehnané sviatky zo srdca vyprosuje a praje
Adrián Průša, kaplán v Giraltovciach

Vianoce sú vhodným časom, aby sme si oživili návštevy Pána v našom živote
a aby sme odovzdali naše skúsenosti a zážitky ďalej, tak ako nám to pripomína
Žalm 88: „Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky.“ Požehnané vianočné sviatky praje
Darius Čarš, misionár v Mexiku

Drahí otcovia pavlíni, milí veriaci! Skončia sa aj tohtoročné Vianoce. Preto
však nezabudnime na stíšenie pred Bohom. On sám pre nás bude darom,
ktorý nás veľmi obohatí. Boh čaká na našu odpoveď. Teraz, v túto noc. Nie až
zajtra. On chce do našich sŕdc vložiť svoj poklad, ten najcennejší: pokoj
a lásku, aby sme už teraz pocítili predsieň neba na zemi. Prajem všetkým, aby
sme na príhovor našej Vranovskej Panny Márie dokázali napriek prekážkam
otvoriť svoje srdcia dokorán.
V modlitbách Roman Haško, kaplán Košice – Juh
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Farníkom dávnym mojim, spred takmer dvadsiatich piatich liet,
k sviatku Vianoc veľa lásky, čo pamätá, v zdraví dňa každého popriať
chcem.
Deťom, čo dorástli už, správne miesto – pre ne pravé – pomôž,
Pane, nájsť. Ockom a mamičkám, zvlášť, čo s nádejou vyčkávajú ich,
nádej v radosť zmeň.
Všetkým: malým, veľkým, mladým, plným čerstvej sily aj vädnúcim
trocha tiež, Ježiš – Dieťa, Kriste, spolu s Matkou tvojou požehnanie
svoje Vranovčanom daj!
Váš bývalý farár o. Leander Pietras OSPPE
Keď pieseň anjelov zmĺkne, keď hviezda na nebi zmizne,
keď sa králi vrátia domov, keď pastieri budú opäť pri svojich stádach,
potom začne misia Vianoc: nachádzať stratených, liečiť zlomených,
prinášať ľuďom pokoj...
Želám Vám a vyprosujem vianočné sviatky plné lásky,
pokoja a pravej radosti z narodenia Ježiša vo Vašich srdciach
a požehnaný rok 2015.
Martin Lehončák, provinciál Rádu svätého Pavla, prvého pustovníka

„Vianoce sú rozjímaním o Bohu, ktorý navštívil svoj ľud. Boh nikdy
nedáva dar tým, ktorí nie sú schopní prijať ho. Ak nám Boh dáva dar Vianoc,
je to preto, že sme všetci schopní porozumieť mu a prijať ho; každý
z nás...“ (pápež František ). Drahí farníci, v tomto Roku zasväteného života
a zároveň v 25. roku znovupôsobenia pavlínov vo Vranove v modlitbách Vám
vyprosujem, nech BOŽIA LÁSKA ožiari Vás aj Vaše rodinky.
S úctou o. Grzegorz Wach OSPPE, Trnava
PS: Vidím symboliku a spojitosť medzi Rokom zasväteného života a vranovskou farnosťou v tom, že vranovská farnosť bola vlastne oddávna ( s menšou prestávkou) pod správou zasvätených osôb – rehoľníkov. Z tejto farnosti, vďaka Bohu, pochádzajú povolania zasvätených osôb prvého rádu (kňazi), povolania druhého rádu (rehoľné sestry) a aj terciári
(tretí rád). A tak, ako hovorí súčasný pápež František, ktorý tiež vyšiel spomedzi rehoľníkov
(pápeži sú najvyššími predstavenými všetkých rádov), drahí Vranovčania: Pozerajte sa na minulosť s vďačnosťou, žite súčasnosť s veľkým zanietením a svoju budúcnosť uchopte s nádejou.
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Vianočný zvon tíško cinká,
v Betleheme dieťa spinká.
Dobrú pohodu vinšujeme vám,
štedrosť a hojnosť vašim chalupám.
V novom roku zdravie pevné
nech vám všetkým slúži verne.

Kalendárium pripomína
21. 12. – Ne: 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi; tohto roku sa neslávi
23. 12. – Ut: Sv. Ján Kentský, kňaz; ľubovoľná spomienka
24. 12. – St: Adam a Eva; Štedrý deň – Vigília
25. 12. – Št: NARODENIE PÁNA; slávnosť
26. 12. – Pi: Sv. Štefan, prvý mučeník; sviatok
27. 12. – So: Sv. Ján, apoštol a evanjelista; sviatok
28. 12. – Ne: 1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
SVÄTÁ RODINA JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA; sviatok
29. 12. – Po: Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník; ľubovoľná spomienka
31. 12. – St: Sv. Silvester I., pápež; ľubovoľná spomienka
1. 01. – Št: PANNA MÁRIA BOHORODIČKA; Nový rok
2. 01. – Pi: Sv. Bazil Veľký a sv. Gregor Naziánsky
3. 01. – So: Najsvätejšie meno Ježiš

Niektoré pamätné dni
21. decembra 1751 – narodil sa sv. Klement Mária Hofbauer, redemptorista, vyznávač;
svätorečený v r. 1909.
22. decembra 1950 – narodil sa Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
23. decembra 910 – pred 1104 rokmi umrel sv. Naum, učeník a žiak sv. Metoda,
autor spisu O písmenách.
24. decembra 1961 – pápež sv. Ján XXIII. konštitúciou Humanae salutis zvolal Druhý
vatikánsky koncil.
27. decembra 1571 – narodil sa Johann Kepler, nemecký astronóm.
28. decembra 1992 – bol vymenovaný a 30. januára 1993 vysvätený za biskupa
Mons. Bernard Bober.
30. decembra 1888 – umrel Štefan Nikolaj Hýroš, profesor cirkevného práva v Spišskej
Kapitule, spoluzakladateľ MS a SSV.
30. decembra 1963 – Pavol VI. vymenoval Karola Wojtyłu za arcibiskupa Krakovskej
arcidiecézy.
30. decembra 1977 – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.
31. decembra 1937 – umrel P. Vendelín J. Kučera OFM, autor zborových chrámových piesní.
31. decembra 1826 – umrel Jozef Kluch, nitriansky biskup, podporovateľ bernolákovcov.
1. januára 1801
– umrel Juraj Horváth, bernolákovský kňaz, homiletický spisovateľ.
3. januára 1966
– pápež Pavol VI. ustanovil pokoncilové orgány, aby sa centrálne starali
o realizáciu ducha Druhého vatikánskeho koncilu.
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Z farskej matriky
KRSTY

Viktória Andrejcová

V jasličkách Ježiško taký je malý, a predsa jemu sa klaňali králi.
Taký chudobný v jasličkách drieme, a predsa on je Pán neba i zeme.
OZNAMY – INFORMÁCIE
* V roku 2014 uplynulo 645 rokov od založenia jedného z najstarších pavlínskych kláštorov
v Uhorsku. Na území dnešného Slovenska dal v roku 1369 Michal Elefanty vybudovať
v Horných Lefantovciach pri Nitre pavlínsky Kláštor sv. Jána, ktorý sa za tureckého vpádu
stal útočišťom pavlínov z celého Uhorska. Po zrušení rádu budovu odkúpil miestny šľachtic
a v r. 1894 ju prebudoval na šľachtický kaštieľ /In: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, str.
438/.
* Aj tohto roku sa deti našej farnosti zapojili do akcie Dobrá novina. Koledovanie bude
26. decembra. Veriaci, ktorí chcú prijať koledníkov, nech sa nahlásia v sakristii.
* 8. decembra 2014 si členovia Neokatechumenátnej cesty pripomenuli 20. výročie založenia tohto spoločenstva aj v našej farnosti. Od začiatku spoločenstvo vedie a jeho členov duchovne usmerňuje o. Leander.
* Srdečne pozývame na vianočný koncert zborov Bambino Luci a Societas Cantica dňa
27. 12. 2014 o 16.00 hod. v Bazilike narodenia Panny Márie.
HUMOR

„Babka ide na polnočnú a suseda sa jej pýta:
„Marka, a načo je ti tá slanina pod pazuchou?“
Babka zdesene: „A modlitebná knižka v kapuste!“
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