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DUCHovný POhľad
Občasník Farnosti Svätého DUCHa POdlavice

Príhovor duchovného otca
Rok 2007 so napĺňa, chýli sa k svojmu záveru. A my v našej farnosti - s vďakou Bohu sa
obraciame a pozeráme, čo nám tento rok priniesol. Myslím, ţe veľmi veľa - dostali sme pre farnosť
preveľký dar - nový kostol a faru, ktorý určite nie na desaťročia, ale stáročia bude poznačovať ţivot
ľudí v tejto časti mesta..
Pripomenuli sme si 5 rokov trvania našej mladej farnosti a pri tejto príleţitosti bol poţehnaný
nový farský kríţ. Takým obzretím je aj farský bulletin v ktorom sme si pripomenuli mnohé pre nás
dôleţité udalosti v našom spoločnom ţivote.
Ľudové misie - čas milosti, chápeme ako duchovnú obnovu, ktorú veriaci potrebujú, aby si
upevnili ţivot s Kristom. Verím, ţe u mnohých misie určite poznačili ďalšie smerovanie v ich ţivote.
Rok sa blíţi k svojmu záveru a vy dostávate do rúk 1.číslo farského občasníka POhľad. V ňom
autori príspevkov pribliţujú ďalšie udalosti, ktoré sa u nás udiali. Mám nádej, ţe v ďalších číslach sa
objavia príspevky viacerých z vás.
Preţívame Advent - čas v ktorom sa pripravujeme na Vianoce. Táto príprava je účinný spôsob,
akým moţno odovzdať vieru vlastným deťom. Jasle nám pomôţu pochopiť tajomstvo skutočných
Vianoc, lebo hovoria o pokore a Kristovom milosrdenstva, ktorý "hoci bohatý, stal sa pre vás
chudobným".
Vianoce sú sviatkami rodiny, príleţitosťou na zbliţovanie a upevnenie rodín, manţelov a detí.
Tomuto cieľu nezodpovedá únik na hory, na chaty, ďaleko od kostola. Vianoce majú byť poznačené
najväčším Boţím darom ľudstvu - Jeţišom. Preţívajme Vianoce so ţivou vierou a s väčším pokojom.
A ja vám všetkým vyprosujem: "Radostná zvesť na Vianoce nech vás celkom prežiari a v rodine
lesk jej svätý nech sa vryje do tvárí. Potom s týmto svätým leskom odolajte hromom bleskom, pevne
v novom roku celom posilnení Spasiteľom.“
Kazimír Divéky
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Päť rokov Farnosti Svätého Ducha v Podlaviciach
Farnosť Banská Bystrica-Podlavice zasvätená Duchu Svätému si tohto roku pripomenula
5. výročie svojej existencie. Farnosť bola ustanovená Zriaďovacou listinou podpísanou
banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Baláţom dňa 15. mája 2002 s účinnosťou
od 1. septembra 2002. Bola vyčlenená z farnosti Banská Bystrica-Radvaň a územne ju tvoria
Podlavice a Skubín, prímestské časti Banskej Bystrice.
Prvým farárom Farnosti Svätého Ducha sa stal od 1. septembra 2002 dp. Mgr. Ing. Kazimír
Divéky, dovtedajší vicerektor pre ekonomiku v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského
v Badíne. Po piatich rokoch si za veriacich trúfame povedať, ţe vhodnejšieho a obetavejšieho Boţieho
sluţobníka sme v osobe pána farára nemohli dostať a sme zaňho veľmi vďační Pánu Bohu.
Päť rokov Farnosti Svätého Ducha v Podlaviciach je zmapovaných v 40-stranovom bulletine
vydanom koncom augusta 2007 k piatym narodeninám farnosti. Tento narodeninový bulletin nás
všetkých prinútil hlbšie sa zamyslieť nad tým, čo sa za päťročné obdobie zvládlo. Čím kaţdý prispel
k rozvoju farnosti, či uţ fyzicky, láskavým slovom, úsmevom („objatím“) alebo modlitbou.
Kaţdému z nás dal Pán iný dar. Ale je nádherné ako kaţdého z nás vie milovať tou istou
láskou. Je len potrebné vpustiť ho do nášho vnútra, moţno práve cez osobnú účasť na pestovaní našej
nevesty Cirkvi.
A na čo sme za tých uplynulých päť rokov najviac hrdí? Vzniklo tu isté spoločenstvo. Nevesta
je moţno ešte navonok chudobná, no je čoraz krajšia. Vďačíme za to hlavne Pánu Bohu a nášmu
duchovnému pastierovi Kazimírovi, ktorý s Jeho poţehnaním a s podporou a pomocou pána biskupa
Mons. Rudolfa Baláţa a početných veriacich postavil chrám zasvätený Duchu Svätému.
Farnosť Svätého Ducha v Banskej Bystrici-Podlaviciach ďakuje v roku 5. výročia svojho
zaloţenia Pánu Bohu za všetky Jeho milosti!
Sumár významných udalostí farnosti v roku 2007
Prvou veľkou udalosťou farnosti v roku 2007 bola slávnostná posviacka Kostola Svätého
Ducha, ktorú vykonal v sobotu 28. apríla 2007 za prítomnosti emeritného biskupa Mons. Petra
Dubovského pán biskup Mons. Tomáš Galis. Kostol Svätého Ducha sa stal po kostoloch na sídliskách
Fončorda a Sásová iba treťou sakrálnou stavbou postavenou v Banskej Bystrici po takmer tristoročnej
prestávke. Základný kameň kostola poţehnal Svätý otec Ján Pavol II pri svojej apoštolskej návšteve
Banskej Bystrice 12. septembra 2003.
Druhou veľkou udalosťou farnosti v tomto roku boli oslavy jej piatych narodenín. Svätú omšu
k 5. výročiu zaloţenia Farnosti Svätého Ducha 1. septembra 2007 celebroval dp. dekan Mons.
Jaroslav Pecha, ktorý pred ňou vykonal posviacku kríţa pri Kostole Svätého Ducha (foto dole).
Treťou významnou udalosťou farnosti boli po prvýkrát v nej konané Sväté misie a to v období
od 29. septembra do 7. októbra 2007. Ale o nich uţ na inom mieste...
Miroslav a Beáta Haviarovci
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Ľudové misie – čas milosti
V dňoch 29. septembra – 7. októbra 2007 prebehli v našej farnosti ľudové misie. Niekto sa
moţno pýta: Čo sú misie? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Je to čas venovaný pre seba, kde sme
pozvaní znovu a v celej hĺbke svojej bytosti objaviť seba samého. Je to čas na zamyslenie, aby som
poznal zmysel svojej vlastnej existencie v zornom pohľade Slova, ktorým je sám Boh. Misie sa nám
snaţia vysvetliť: Kto sme? Kam kráčame? Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? A čo bude potom?
Misie viedli misionári sv. Vincenta de Paul, pod vedením duchovného otca Stanislava
Bindasa. Úvodná svätá omša s misijnou kázňou otvorila týţdeň misií v Podlaviciach. Bol zostavený
široký program, ktorý svojím načasovaním podchytil všetky vekové kategórie a skupiny veriacich.
Katechézy viedli samotní rehoľníci a nimi prizvaní fundovaní hostia, ktorí odovzdali veriacim svoje
vedomosti a osobné skúsenosti. Z katechéz spomeniem katechézu pre starších, ţeny, muţov, deti,
mládeţ a manţelov, ktorí si v závere obnovili manţelské sľuby.
Misie prebehli za veľkého nadšenia veriacich a skončili zverením farnosti pod ochranu Panny
Márie, poţehnaním nového misijného kríţa a udelením záverečného pápeţského poţehnania, na ktoré
mali misionári poverenie od samého svätého otca Benedikta XVI.
Peter Ţeby

Fotografie z misií
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Chváli a velebí moja duša Pána, lebo...
v dňoch 29. septembra – 7. októbra 2007 nám Pán poslal svojich sluţobníkov misionárov, aby
počas ľudových misií obnovil naše rúcha.
Otcovia Stanislav, Pavol, Kristián, ale aj rehoľné sestry Samuela a Anna Magdaléna z rehole
sv. Vincenta sa snaţili osloviť všetky vekové kategórie. V priebehu týţdňa bolo viackrát počuť slovo
„čistota“. Predmanţelská, v manţelstve, ale aj tzv. vdovská čistota. Boţie prikázanie totiţ hovorí:
„nezosmilníš!“
Veľká vďaka patrí Pánu Bohu za to, ţe týchto misionárov lásky a pokoja obdaril darom
citlivosti, ale aj humorom a ďalšími darmi pochádzajúcimi od Ducha Svätého.
Hneď v prvý deň veriacich veľmi oslovila kázeň otca Stanislava. Prirovnal v nej človeka
k rieke. Človek sa rodí ako krehký tvor. Čistý a nevinný. Aj rieka začína prameňom vyvierajúcim
niekde v horách, v lese, kde je príroda najčistejšia. Prameň je jemný a priezračný. Postupne však
naberá na sile, prijíma nové prítoky, ktoré môţu byť čisté ale aj špinavé. Rieka môţe byť rozmanite
kľukatá a rozlične dlhá. Rovnako ako náš ţivot. Ale nakoniec všetky rieky vyústia do mora...
Čo je zmyslom nášho ţivota?
Ľudové misie sú časom milosti... A takým boli aj u nás vo farnosti Svätého Ducha.
Ďakujem Ti, Pane, za ďalší deň. Ďakujem Ti, ţe môj drahý(á) statočne nesie svoj kríţ. Tým
kríţom som ja so svojimi slabosťami - v nedostatočnej pokore, v neochote mlčať, keď je to potrebné
a v neochote hovoriť, keď treba prísť a povedať: „Prepáč, nemal(a) som takýmto spôsobom reagovať.
Odpusť mi.“
V predposledný deň svätých misií, v sobotu 6. októbra 2007, si manţelia obnovili svoj
manţelský sľub. Bolo to dojímavé a pôsobivé...
A v posledný deň misií bol v kázni otca Stanislava centrálnou témou práve kríţ. Kríţ. Také
krátke a pritom „ťaţké“ slovo. Boh ho svojmu ľudu priblíţil prostredníctvom misionára vedeného
Otcovým Duchom. Nesmierne pútavo a zároveň nádherne v rozličných podobách.
Jeţiš svoj kríţ niesol aţ na Golgotu. Viedla ho poslušnosť, pokora, láska k svojmu otcovi (aj k
nášmu Otcovi) a láska k neveste Cirkvi.
Aj od nás chce náš nebeský Otec, aby sme vystúpili kaţdý na svoju Golgotu. Pretoţe odtiaľ je
bliţšie do neba, pretoţe iba tadiaľ sa vstupuje do neba. Otcovia misionári nás všetkých na takúto cestu
do neba pozvali!
Miroslav a Beáta Haviarovci

Obnova manţelských sľubov počas ľudových misií
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Sviatosť pomazania chorých udelená v našej farnosti
Sviatosti sú pramene veľkých Boţích darov, ktoré nás usmerňujú a sprevádzajú ţivotom.
Takáto vzácna sviatosť je aj pomazanie chorých, je posilou v chorobe.
V minulosti túto sviatosť ľudia odsúvali aţ na poslednú „chvíľu“. Teraz sa vďaka
vysvetľovaniu kňazov aj táto sviatosť dostala do povedomia – ako sviatosť chorých, nielen
zomierajúcich. V našej farnosti vďaka Bohu a vysvetleniam duchovného pastiera túto sviatosť chápu
farníci uţ správne.
Sviatosť pomazania chorých mohli prijať v našej farnosti chorí počas posvätného misijného
týţdňa pri svätej omši v stredu 3. októbra 2007. Zhromaţdili sa väčšinou starší ľudia a to nielen
z našej farnosti, aby sa týmto darom posilnili vo svojom trápení.
Sviatosť bola udeľovaná počas svätej omše, ktorú slúţil náš pán farár Kazimír Divéky
a vincentíni, pátri Stanislav, Pavol a Kristián. Sviatosť prijímali muţi i ţeny v hojnom počte. My
mladší sme boli dojatí dôstojným priebehom. Po obradoch, pri ktorých vypomáhali aj rehoľné sestry
vincentky Anna Magdaléna a Samuela boli všetci pozvaní na príjemné agapé.
Pohostenie sme pripravili v pastoračnej miestnosti. Účastníci priniesli dobroty, s ktorými sa
chceli podeliť. Podlavické agapé je uţ tradičné a cítia sa pri ňom dobre nielen naši farníci, ale aj iní.
Prehodíme zopár slov, počúvame jeden druhého, spoznávame sa a tešíme sa, ţe sme v spoločenstve
„bratov a sestier“. Nadväzujeme kontakty a odchádzame povzbudení na duši a posilnení na tele.
Mária Gréčová
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Modlitby matiek
Modlitby matiek sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy Veronica a jej
švagriná Sandra, pocítili túţbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Modlitbou spoznali, ţe Pán Jeţiš
chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich ţivotoch a odstránil
tak bolesti matiek.
Modlitby matiek sa rozšírili do viac ako sedemdesiatich krajín celého sveta a boli v nich mnohé
krásne odpovede a vyslyšania. Na utvorenie skupinky stačia dve matky, najviac však osem. Aj v našej
farnosti, vďaka nášmu pánovi farárovi, sa vytvorilo v novembri roku 2005 spoločenstvo matiek
a otcov, ktorí dobrovoľne prejavili záujem modliť sa za svoje deti. Hneď na začiatku sa vytvorili štyri
skupiny, ktoré sa neskôr rozrástli na šesť. Stretávame sa raz do týţdňa. Máme prísnu zásadu
mlčanlivosti, teda to, s čím sa matky zdôveria na stretnutí, sa nesmie zneuţiť. Zatiaľ sú otcovia
a matky spolu, ale v budúcnosti sa moţno rozdelia na skupinky matiek a otcov. Veď modlitba rodičov
za svoje deti je Bohu najmilšia. Je to dobre investovaný čas, kedy zverujeme svoje deti do Boţích rúk
a vyprosujeme pre nich pomoc a ochranu. Zároveň prosíme o Boţiu múdrosť, aby sme ich vedeli
správne vychovávať a sami im boli dobrým príkladom.
Keď sa matky naučia dôverovať jedna druhej cez modlitbu a zdieľanie, ich bremeno sa stane
ľahším. Radi privítame nových rodičov, ktorí sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá.
„Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová.“(Ţ55,23)
Helena Ţebyová

Posvätenie kríža na cintorínoch v Podlaviciach a Skubíne
Cintorín je to pravé miesto, ktoré spája Podlavičanov a Skubínčanov. Je paradox, ţe práve
smrť nám dáva pocit svornosti a nerozdeľuje nás, ba práve naopak.
Tak tomu bolo aj pri návrhu pána farára Kazimíra Divékyho, ktorý poţiadal obyvateľov
Podlavíc o opravu kríţa na miestnom cintoríne. Rímskokatolíci zabezpečili opravu kríţa, jeho
vybrúsenie, natretie a zabetónovanie v nových nosných konzolách. Zakúpili korpus, ktorý však
zaplatili evanjelici a ostatní obyvatelia Podlavíc. Rekonštrukciou prešiel aj poškodený kríţ v Skubíne,
ktorý na vlastné náklady a za pomoci obyvateľov Skubína opravil Štefan Kalina. Tak mohol pán farár
posvätiť v predvečer Spomienky všetkých verných zosnulých obidva zrekonštruované kríţe.
Cintorín nás spojil, dúfam ţe bude viac takých moţností, ktoré nás budú spájať. Bol to prvý
taký krok rímskokatolíckej cirkvi, ktorá si uţ vybudovala rešpekt a úctu Podlavičanov a Skubínčanov.
Peter Ţeby
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Adventný a vianočný čas
Rozličným spôsobom konal Boh od počiatku k ľuďom, ale človek mu pre svoje vášne
a hriešne náklonnosti stále menej rozumel. Preto poslal na svet svoje „Slovo“ a to sa stalo telom, stalo
sa človekom, aby sme ho mohli vidieť, počuť a dotýkať sa ho. Oh sa vtelil, aby sa stal zrozumiteľným
pre človeka vtedy v Betleheme, ale aj dnes.
Boh tak miloval ľudí, ţe z lásky opustil nebo a prišiel bývať medzi nás, lebo mu na nás
záleţalo. V tejto viere nás posilni, Pane! Opäť nás pozývaš v adventnom a vianočnom čase
prehodnotiť svoje správanie a postoje voči Bohu a blíţnym.
Mária Gréčová
Vianočný hymnus
Tak to je čas Vianoc, ten čas spomienok,
sme zasa starší, zas o jeden rok.
Tak to je čas Vianoc, zas prišiel k nám,
dúfam, ţe máš sa a nie si sám.
Veselé sviatky a nový rok
a úsmev v očiach a ľahký krok.
Tak to je svet Vianoc pre všetkých nás,
Tak chvíľu skúsme spomaliť čas.
Veselé sviatky osamelým,
Smútok sa stratí tak ako dym.
Tak veselé sviatky a nový rok
a úsmev v očiach a ľahký krok.
Krásne sviatky, krásne sviatky, krásne sviatky.
Medovníky
40 dkg hladkej múky
16 dkg mletého cukru
12 dkg medu
5 dkg Palmarínu
2 celé vajcia
1 malá lyţička sódy bikarbóny
1 malá lyţička mletých klinčekov
1/2 lyţičky škorice
Med s Palmarínom rozpustíme vo vodnom kúpeli, do teplého pridáme ostatné suroviny,
zmiešame na cesto, dáme do sáčku a necháme stáť 24 hodín (min. 3 hodiny).
Cesto vyvaľkáme asi na hrúbku 0.5 cm a vykrajujeme formičkou. Na 200 stupňov C pečieme
asi 5 min. Vychladnuté zliepame lekvárom a namočíme do čokoládovej polevy.
Erika Poliaková
erika.poliaková@justice.sk

Zasmejme sa spolu...
Štyri etapy v ţivote muţa: 1. Veríš na Mikuláša 2. Neveríš na Mikuláša 3. Robíš Mikuláša
4. Vyzeráš ako Mikuláš
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Spoločenská kronika Farnosti Svätého Ducha v roku 2007
Sviatosť krstu prijali: Michaela Elizabeth Záslavová, Podlavická cesta 42, 20.1., Ján Kúkoľ,
Buková 17, 4.3., Tomáš Záslav, Podlavická cesta 50, 19.5., Ema Baţíková, THK 35, 20.5., Mária
Anna Haviarová, Povstalecká 18, 27.5., Lucia Pásztorová, Pod Stráňou, 22.6., ViktorWall, Lipová 10,
7.7., Nikola Šubová, Limbová 17, 15.7., Barbora Baláţová, Limbová 19, 21.7., Natália
Ţiaková,Povstalecká 12, 25.8., Zoe Marie Murphy, THK 8, 15.9., Filip Riapoš, Mlynská 85, 22.9.,
Tatiana Kaducová, Lipová 50, 29.9., Sofia Potančoková, Mlynská 93, 27.10., Maximilián Miko, THK
36., 15.12., Tomáš Bobok, Gaštanová 2., 22.12.,
Prvé sväté prijímanie prijali dňa 27.mája 2008: Tatiana Boboková, Veronika Haviarová,
Matej Klimek, Tomáš Matys, Michaela Sáderová
Sviatosť birmovania prijali dňa 14.októbra 2008: Veronika Abrahámová, Dominika
Gašparová, Miroslava Haviarová, Lucia Kečkemétiová, Marek Kečkeméti, Valéria Majorová, rod.
Kropáčová, Ivana Molnárová, Matej Snopko, Adrián Ursíny, Diana Ţitňáková, Anton Vik.
50 rokov sviatostného manželstva oslávilia manželský sľub si obnovili: Boţena a Pavel
Kalinoví, Jolana a Jozaf Kubišoví a Ján a Barbora Ţilinčároví
25 rokov sviatostného manželstva oslávili: Ján a Mária Gréčoví .......
Opustili nás: Ján Záslav , 4.2., 42 roč. , František Jankura, 20.6., 72.roč. Anna Riečanová,
rod. Dobríková, 21.8., 86. ročná, Anna Záslavová, 30.8., 83 ročná
Venujme im tichú modlitbu.
Vianočné oznamy
Jasličková pobožnosť: 25.12.2008 o 15,00 hod.
Dobrá novina: od 27.12.2008
Posvätenie príbytkov: od nedele 30.12.2007

Modlitba pred Štedrou večerou
Poţehnaj, Otče, toto jedlo, nech je nám na úţitok a tebe na chválu. Prosíme ťa Pane, buď častým
hosťom v našom dome a daj aby sme boli hodní Tvojich darov, ktorými si nás obdaroval.
Vinšujem vám tieto radostné sviatky narodenia nášho Pána Jeţiša, aby sa Jeţiš narodil v nás
všetkých a obdaroval nás svojou láskou, dobrotou a pokojom.
(Všetci si navzájom podajte ruky a zaţelajte si poţehnané Vianočné sviatky.)
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Rozpis svätých omší počas vianočného obdobia

Darujte Vaše 2% z dane
pre neinvestičný fond Podlavice RKC
Prosíme všetkých našich dobrodincov a priateľov, ktorí máte záujem pomôcť našej mladej
farnosti, aby ste svoje 2% z dane z príjmu venovali nášmu n.f. PODLAVICE RKC.
Fond je zameraný na podporu:
duchovného ţivota a tvorbu jeho infraštruktúry
dobudovania kostola a pastoračného centra
budovania materiálno-technickej základne farnosti
duchovnej, kultúrno-výchovnej a športovej aktivity mládeţe
exkurzno-vzdelávacích podujatí farnosti
Naše identifikačné údaje potrebné na vyplnenie formulára:
Názov: PODLAVICE RKC, n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
Sídlo: Na Lúčkach 2, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 37954458
Číslo účtu: 10006-27710053/4900

Veríme, že aj touto formou podporíte náš duchovný stánok! Ďakujeme.
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Viete, že ...?
„Vynálezcom“ betlehemov alebo jasličiek je svätý František z Assisi. Na Vianoce v roku 1223
pripravil v jaskyni v talianskom Grecciu jasle, do ktorých uloţil ţivé dieťa. Vedľa stáli Mária a Jozef.
Priviedli aj oslíka a vola. Napodobnením situácia, opísanej v Biblii, chcel František upozorniť
spolubratov aj miestnych ľudí na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet.
Prvenstvo medzi vianočnými piesňami patrí Tichej noci. Jej text pochádza z rakúskeho
Lungau, kde ho v roku 1816 vytvoril duchovný Mariánskej fary Joseph Mohr. Na Vianoce poţiadal
organistu, aby k jeho básni skomponoval priliehavú melódiu. Vytvorená skladba sa Mohrovi tak
zapáčila, ţe ju narýchlo zaradil do polnočnej omše. Premiéra tejto piesne mala obrovský úspech.
Rýchlo sa zaradila na prvé miesto medzi vianočnými spevmi po celom svete.
Na naše územie prenikol vianočný stromček aţ koncom 18. storočia z Nemecka. Dovtedy sa
v izbách vešali rôzne slamené predmety, snopy obila a zelené vetvičky. Jednoznačnú príčinu, prečo sa
práve ihličnatý stromček stal symbolom Vianoc, nepoznáme. V ľudovom prostredí sa stromček zdobil
najrôznejšími plodmi: jabĺčkami, orechmi, venčekmi zo strukovín, obilnými snopmi alebo koláčikmi.
Prút z vianočného stromčeka chránil dobytok.
Rodinný poradca
Lopata na odhŕňanie snehu – pred pouţitím treba natrieť voskom, sneh sa na ňu nebude lepiť.
Škvrny na koţenej obuvi – ostránime tak, ţe znečistené miesto dobre vydrhneme polovicou
surovej cibule a handričkou vyleštíme.
Fľak od ovocia – odstránime, ak naň nakvapkáme citrónovú šťavu alebo znečistené miesto
namočíme do mlieka.
Zápal hrdla – hrdlo zaviaţeme teplým šálom, rozmiešame 1 vaječný ţĺtok s 1 lyţicou medu
v 1dcl prevareného mlieka, teplý nápoj konzumujeme pomalými hltmi.
Suchý kašeľ – na bravčovej masti spraţíme pokrájanú cibuľu a cesnak a rozprestrieme na
pokrývku vaty poloţenú na mikroténovom sáčku. Hrudník natrieme Indulonou a najlepšie na
noc priloţíme primerane teplý cibuľovo-cesnakový obklad, ktorý upevníme obväzom.
Vinšujeme Vám

Na Vianoce a v roku novom
Vinšujem Vám nastokrát
Teplé slnko nad domovom,
Dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát,
aby Vás mal kaţdý rád.

Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leţí Boţie dieťa.
Nech Vás jeho láska hreje,
ţiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší Vašich vloţí,
Radosť, šťastie, pokoj Boţí.

Búvaj Dieťa krásne,
uloţené v jasle.
Búvaj, búvaj Pachoľa,
milostivé Jezuľa.
Budeme Ťa kolísať
abys mohol dobre spať.

Hlboké prežitie radosti,
pokoja a plnosti
Božej lásky v tajomstve
vianočných sviatkov,
Bohom požehnaný nový rok
pod ochranou
Nebeskej Matky
Vám všetklým zo srdca praje

Nech Vám Vianoce prinesú pokoj,
radosť a Božie požehnanie
nielen pre dni sviatočné,
ale i pre celý nový rok!
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Vaša
Farská rada

Vianoce 2007 / 2008
Program bohoslužieb vo vianočnom období v Podlaviciach
Deň

Dátum

piatok

14.12 2007

Liturgia
Sv. omša

nedeľa

16.12.2007

Tretia adventná nedeľa

Sv. omše

nedeľa

23.12 2007

Štvrtá adventná nedeľa

Sv. omše

pondelok

24.12.2007

Štedrý deň

Sv. omše

Narodenie Pána
utorok
streda

26.12.2007

štvrtok

27.12..2007

piatok

28.12.2007

sobota

29.12.2007

nedeľa

Sv. omše

25.12.2007

30.12.2007

pondelok

31.12.2007

utorok

1.1. 2008

streda

2.1.2008

štvrtok
piatok

3.1.2008
4.1.2008

sobota

5.1.2008

Sv. Štefana,
prvého mučeníka
Sv. Jána, apoštola a ev.

Sv. omše
Sv. omša

Sv. Neviniatok, mučeníkov Sv. omša
Piaty deň v oktáve
Sv. omša
Narodenia Pána
Sv. rodiny Ježiša, Márie a
Jozefa
Sv. omše
Siedmy deň v oktáve
Narodenia Pána
Sv. omša
Sv. Silvestra
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok
Sv. omše
Sv. Bazila Veľkého a
Gregora Nazianskeho
Sv. omša
Najsv.mena Jeţiš
Sv. omša
piatok vo vian. období
sobota vo vian. období

Sv. omša
Sv. omša

Zjavenie Pána Traja Králi
nedeľa

Sv. omše

6.1.2008
Krst Krista Pána

nedeľa

13.1.2008

Sv. omše

Hodina Poznámka
18,00
Spol. sv. spoveď od 15,30
8,00
10,00
18,00
8,00
10,00
18,00
7,30
24,00
8,00
10,00
15,00
18,00
8,00
10,00
18,00

Polnočná sv. omša
na úsvite
vo dne
Jasličk. slávnosť

18,00
18,00
8,00
10,00
18,00
16,00
23,45
8,00
10,00
18,00

Požehnanie domov a bytov
Poďakovanie na konci roka
Te Deum
Polnočná poklona
Veni Creator Spiritus

18,00
18,00
18,00
18,00
8,00
10,00
18,00
8,00
10,00
18,00

Požehnanie Trijkráľovej
vody
a kriedy
Skončilo sa Vianočné
obdobie
Kazimír Divéky
farár
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