BOH, LÁSKA SA NARODIL

Fý 

Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom;
chváľme a vyvyšujme ho naveky.
Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe;
hoden chvály a slávy naveky.



Z ranných chvál slávnosti Narodenia Pána
VI. ročník
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FARNOSŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA
IVANKA PRI DUNAJI

A

ZÁLESIE

Kto z nás nepotrebuje byť milovaný, milovať, žiť lásku?
Počas vianočných sviatkov si pripomíname príchod Boha, ktorý je Láska na
svet. Nekonečný, Všadeprítomný, Všemohúci...

Keď prišla plnosť času,
Boh poslal svojho Syna,
narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,
aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom,
a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
Gal 4, 4-5

Boh prišiel na svet tak, aby mohol byť každým človekom prijatý, akceptovaný.
Prišiel na svet ako prichádza na svet každý človek. Narodil sa a pri Jeho
narodení stojí matka Panna Mária a Jozef, ktorý pred svetom je otcom a pred
Bohom pestúnom. Túto udalosť si pripomíname slovami anjela, ktoré povedal
pastierom: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Nie v Ríme,
hlavnom meste vtedajšieho sveta, kultúry, politiky,
moci, slávy..., ale v neznámom Betleheme. Dieťa
Z OBSAHU ČÍSLA:
nebude uložené do kolísky v kráľovskom paláci
Herodesa, ale do jaslí, z ktorých pokrm požívajú
• Vianočný príhovor
zvieratá.
• Z histórie Adventu
Boh si volí za rodičov obyčajných ľudí, nie s korunou
a Vianoc
na hlave, obkolesených sluhami... Boh si volí
• Ekonomická rada
maštaľku a jasle, chudobu, aby mu nikto z ľudí raz
a vyhodnotenie roka
nevyčítal, že už pri narodení to mal Boh lepšie. Boh
• reportáž so sestrou
prišiel na svet „v plnosti času“, vtedy, keď to vo svojej
Damiánou
láske uznal za najlepší okamih.
• ocenenie primátora
Narodenie Ježiša má v nás obnoviť lásku k Bohu,
mesta Vrútky pátrovi
ktorý z lásky nielen prišiel na svet, ale z lásky zomrel
Ďuricovi, SJ
za každého z nás. Boh právom od nás čaká, že
opätujeme Jeho lásku, čaká, že pri pohľade na Dieťa
• Dobrá novina
– Ježiša si viac uvedomíme a osvojíme svoj vzťah
• Adventný koncert
dieťaťa k Otcovi.
• súťaž o knihu
V jeden predvianočný podvečer počas druhej svetovej
z vydavateľstva
vojny išiel malý chlapček so svojím otcom domov.
Kumran
Chlapček zvedavo pozeral do okien domov, za ktorými
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sa už črtali vianočné stromčeky. Zaujalo ho, že na mnohých oknách boli
prilepené hviezdy. Spýtal sa otca: „Prečo niektorí ľudia majú hviezdy
na oknách?“ Otec mu vysvetlil, že hviezda znamená, že tá rodina má syna
vo vojne. Keď došli na koniec ulice, chlapček zbadal prvú večernú hviezdu na
oblohe. Vykríkol: „Pozri ocko! Boh musí mať tiež syna vo vojne! Dal si hviezdu
na svoje okno.“
Boh nechce s nami viesť vojnu. My predsa prežívame sviatky pokoja a lásky.
Boh nás obdarúva hodnotami, za ktoré je čas vzdávať vďaku, ale i rozhodne sa
postaviť proti všetkému, čo sa nezhoduje s tým, čo patrí tejto noci.

RAZ ZAŽIARI SVETLO SVETA

Pane, tvoje slovo trvá naveky ako nebesia.
žalm 119
Z histórie Adventu a Vianoc
Aj keď je adventný čas už za nami a horeuvedený nadpis nás uvádza už do
Vianoc, predsa nezaškodí aj spätne sa dozvedieť niečo z histórie Adventu
a Vianoc.

ADVENT
je z latinského slova adventus a znamená príchod. Predstavuje nám trojitý
príchod Spasiteľa a to:

Milí farníci, prajem Vám a vyprosujem, aby sme
všetci spoločne prežívali vianočné sviatky ako
prejav Božej lásky voči nám.

•
•
•

vtelenie sa Božieho Syna a jeho narodenie
jeho nepretržitý príchod vo sv. omši a vo sv. prijímaní
jeho príchod na konci sveta ako Sudcu sveta

Dejiny Adventu sa začínajú na Západe v južnej Gálii a v Španielsku koncom
4. storočia. Pociťovala sa potreba asketickej prípravy na Vianoce a na Zjavenie
Pána, lebo na Zjavenie Pána sa udeľoval krst. Tento prípravný čas trval tri
nedele a mal sa vypĺňať modlitbou a hojnejšou účasťou na bohoslužbách.
Tento prípravný čas dostal v Gálii pôstny charakter. Adventná liturgia
v podstate vznikla už za pápeža Gregora Veľkého (+604) a má tieto črty:
pamiatku prvého Kristovho príchodu a prípravu na jeho druhý príchod.
Používalo sa fialové rúcho, oltár sa neozdoboval kvetmi, vynechávala sa Glória,
organ nehral. V neskorom stredoveku sa ustálil Advent na 4 týždne.

Do Nového roku vyprosujem dobré zdravie
a Božie požehnanie pod ochranou Panny Márie.
Štefan Rusňák
farár

Aj na Východe nájdeme určitú prípravu na Vianoce, avšak v inej forme ako v
rímskom obrade. V byzantskej liturgii sa predvianočné obdobie nazýva
„Filipovka“, pretože sa začína hneď po sviatku sv. Filipa (14. novembra).
Po II. vatikánskom koncile sa Advent vracia k prvotnému rímskemu sláveniu.
Tlmí sa pôstny charakter a stáva sa časom nábožného a radostného
očakávania. Nespieva sa síce glória, ale len preto, že sa očakáva, kým nezaznie
hlas anjelov, ako prvý raz zaznel v noci Narodenia Pána.
Každý kresťan ďakuje v Adventnom období božskému Vykupiteľovi, že pre nás
a pre našu spásu zostúpil z nebies do života Panny Márie a z nej sa narodil.
Poprosme aj my, aby zostúpil aj do našich sŕdc a posvätil nás. Myslime v tento
čas aj na druhý slávny Ježišov príchod, keď už nepríde ako slabé dieťa
v podobe sluhu, ani skrytý pod podobami chleba a vína, keď denne
sprítomňuje na oltári svoju obetu na kríži, ale príde v oblakoch s veľkou mocou
a slávou, obklopený anjelmi ako sudca živých i mŕtvych. Pripravujme sa už
teraz, aby sme s radosťou mohli uvítať prichádzajúceho Pána a spytujme
si svedomie, ako sme využili tento čas.
Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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DOBRÁ NOVINA

VIANOČNÉ OBDOBIE
sa začína prvými vešperami Narodenia Pána a končí sa sviatkom Krstu Pána,
ktorý pripadá na nedeľu po Zjavení Pána. Vianoce sú po Veľkej noci najstarším
kresťanským sviatkom. Prvý raz sa slávenie Vianoc objavilo v kalendári roku
354. Sviatok Vianoc vznikol v Ríme. Z Ríma sa rozšíril po kresťanskom svete
a v 4. storočí ho slávili aj na Východe, hoci tam už predtým slávili sviatok
Zjavenia Pána (Epifánia). A tak ako Východ prijal sviatok Narodenia Pána, tak
zasa Západ v 4. storočí prijal východný sviatok Zjavenia Pána (6. január).
Štedrý deň už nemá stredovekú náplň pokánia, už nie je v tento deň prikázaný
pôst. Večerná vigiliová omša, ak sa slúži, platí už za sviatočnú. Potom sú tri
tradičné omše: polnočná v noci, na úsvite pastierska a cez deň slávnostná.
Polnočná sa v polovici 5. stor. začala sláviť v bazilike Santa Mária Maggiore
(v tomto chráme sú relikvie z betlehemských jasličiek).
Vianoce majú aj oktávu, čiže osemdňovú slávnosť. V oktáve sú sviatky svätých:
Štefana prvomučeníka, Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka, Silvestra, pápeža,
ďalej Zjavenia Pána a Krstu Krista Pána. V ôsmy deň je mariansky sviatok
Bohorodičky Panny Márie. V nedeľu po narodení Pána sa slávi sviatok
sv. Rodiny.
Radosť nad štedrosťou Boha naši predkovia vyjadrovali tým, že po západe slnka
večeriavali slávnostne a svojim deťom a čeladi dávali dary. Ba hospodári ešte aj
zvieratám ponúkli zo svojich pokrmov na znak toho, že zvieratá – vôl a osol
zohrievali Spasiteľa v jasliach. Tento zvyk sa zachoval až po dnes. Štedrej večeri
ako ju nazývame sa dáva náboženský ráz. Stavajú sa vianočné stromčeky
a pod ne sa dávajú darčeky ako dary od Ježiška. Stavanie vianočného stromčeka
vzniklo v Nemecku a je rozšírené zväčša v Europe. Vianočný stromček na počesť
príchodu Spasiteľa je obdobou, ako keď zelenými ratolesťami vítali Pána Ježiša
v Jeruzaleme.
Druhou ozdobou kresťanských Vianoc či už v rodinách alebo v kostoloch je
stavanie jasličiek – betlehemov. Východiskový bod stavania jasličiek spočíva
v jasličkových relikviach uložených v Santa Mária Maggiore. V stredoveku začali
vykladať na oltári alebo vedľa neho jasličky z dreva. Živé jasle sa dnes robia aj
u nás, podľa živých jasiel, ktoré urobil sv. František z Assisi roku 1223 v prírode.
Nezostaňme chladní a bez citu pri narodení toho, ktorý sa z lásky k nám stal
človekom. Nedajme sa pomýliť komercializáciou týchto krásnych sviatkov,
nebuďme ako „deti tmy“, nezháňajme sa len za materiálnymi statkami, ale
sviatosťou zmierenia si pripravme svoje duše, aby sa v každom z nás mohol
narodiť Kristus duchovne a naše srdca aby sa stali živými jasličkami. Tešme sa
Vianociam vo viere, že toto božské dieťa nám zaslúžilo potrebné milosti pre spásu
a večnú slávu.
Spracoval: Ing. František Mišík
(Použitá lit.: Nábožné výlevy, vydal SSV 2009)
Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár.
Žalm 11
Milí bratia a sestry,
dovoľte mi povedať vám pár slov opäť o tom ako plánujeme uskutočniť
koledovanie pre Dobrú novinu tento rok. Je to vianočná iniciatíva Hnutia
kresťanských spoločenstiev detí tzv. Erka. Na Slovensku prebieha už
16 rokov. Naša farnosť sa do tejto zbierky pre chudobných v Afrike zapája už
po jubilejný 10. rok.
Každoročne sme povzbudení vašou veľkodušnosťou, prijatím a láskou.
Podstatou koledovania je krátka návšteva v rodine, do ktorej skupinka detí
a mladých prináša dobrú novinu o narodení Ježiša Krista a pri tejto
príležitosti prosíme o dobrovoľný príspevok pre chudobné deti v Afrike.
Výťažok tohoročnej zbierky bude použitý na tieto projekty: V Keni na Vodný
projekt Turkana, Program podpory ľudí s postihnutím v Bungome
a v Nyeri, Prevádzku mládežníckeho vzdelávacieho centra v slume
Kayaba a rehabilitačného centra. V Sudáne sa podporia projekty
rozšírenia zdravotníckej školy v Mapuordite a rekonštrukcia nemocnice
v Marial Lou , v Etiópii a v Ugande zase projekt podpory sirôt z rodín
postihnutých AIDS a podpora jednej detskej nemocnice v Mbale plus
ďalšie sociálne programy na pomoc tým, ktorí žijú v podmienkach extrémnej
chudoby, nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a pitnej
vode.
Aj tento rok budeme koledovať na Božie narodenie 25.decembra. S deťmi
sa zídeme poobede o 15,00 pred kostolom, rozdelíme sa do skupín
a rozídeme po farnosti. Jedna skupina bude koledovať aj v Zálesí. Ktorí máte
záujem, aby sme sa u vás tieto Vianoce zastavili, zapíšte sa, prosím,
v sakristii do zoznamu, alebo ma oslovte. Prihlasovať sa možno do 23.
decembra. Ak nemôžete prijať koledníkov ale chceli by ste Dobrú novinu
podporiť, váš príspevok je veľmi vítaný.
Pozývame všetky deti a mladých, aby sa k nám pridali. Vzadu na stolíku sú
kolednícke noviny, môžete si ich vziať do rodiny.
Milí bratia a sestry, Dobrou novinou chceme dať nádej tým, ktorým chýbajú
základné životné potreby. Možno stačí trocha dobrej vôle a praktickej lásky.
Dobrú novinu môžete podporiť aj bezhotovostným vkladom na číslo účtu
4000713500/3100.
Ďakujem
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SR. DAMIÁNA BAGINOVÁ,

ČRIEPKY ŽIVOTA

Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom;
chváľme a vyvyšujme ho naveky.
Daniel 3
V minulom čísle Farského bulletinu sme uverejnili príbeh „Sestrička, ty
bývaš v nebi?“ od sestry Damiány Baginovej. Tento príbeh, ale aj ďalšie vyšli
knižne v Karmelitánskom nakladateľstve pod názvom Čriepky života.
V rovnakom čase vyšla kniha pre deti Aké darčeky nosí Ježiško.
Autogramiáda obidvoch kníh sa konala 23.ll.2010 v Kníhkupectve
u Kapucínov v Bratislave. Knihy do života uvádzal spisovateľ Daniel Hevier za
prítomnosti najbližších príbuzných, spolusestier, kňazov a čitateľov, ktorí radi
siahnu po knihách tohto vydavateľstva.
Autorka kníh, sestra Damiána je z Kongregácie Dcér Božskej Lásky, určitú
dobu pôsobila v Cirkevnej materskej škole v našej obci. Po autogramiáde sme
jej položili niekoľko otázok, aby sme ju bližšie predstavili.
Pôsobila ste kratšiu dobu v cirkevnej materskej škole, naši farníci Vás
stretávali v kostole - teraz nie, čo je príčinou ?
Svoju cestu nemá človek vo svojich rukách, ale viem, že tá, ktorú mu
pripravil Boh je pre neho tá najlepšia. Keď som sa už začala udomácňovať
v Ivanke, môj otec ťažko ochorel a ochrnul. Keďže som sama a nemám
súrodencov, odišla som domov, aby som sa o neho postarala.

SR. DAMIÁNA BAGINOVÁ,

ČRIEPKY ŽIVOTA

som mu svoje básničky o anjelikovi Riškovi (tie vyjdu začiatkom budúceho
roka), ale on stále hovoril o tom, že to nie je to "pravé orechové." Ponúkala
som mu všeličo, no uspokojil sa iba s tými 30 stranami uloženými
v priečinku "Nepotrebné", ktoré som následne upravovala. Takže za obe
knihy v podstate môže blogovanie.
V Čriepkoch života sú príbehy, ktoré sú vytiahnuté z blogov a už môžem
prezradiť, že sa pripravuje ďalšia časť.
Aké sú Vaše plány do budúcnosti?
Žiadne konkrétne nemám. Všetko sa bude odvíjať od zdravotného stavu
mojich rodičov, o ktorých sa v tomto čase starám. No viem, že neprestanem
písať a venovať sa tým, ktorí to potrebujú...
Som tu, aby som plnila Božiu vôľu, a tá je každý deň originálna.
Životopisné dáta
Vzdelanie: Gymnázium Dubnica nad Váhom; Trnavská univerzita, odbor
Predškolská pedagogika - Mgr, zameranie tvorivá dramatika; Katolícka
univerzita, odbor Teológia – Mgr; Katolícka univerzita – PaedDr;
Záľuby: rada jazdím na koňoch, píšem, čítam...
Bydlisko: momentálne Bolešov
Sestre Damiáne blahoželáme k úspešnému vydaniu kníh, ďakujeme za
rozhovor, želáme jej veľa tvorivých inšpirácií a tešíme sa na jej ďalšie príbehy.
spracovala Eva Mišíková

Písala ste blogy, ako prišlo k ich knižnému vydaniu, rovnako tak aj druhej
knihy Aké darčeky nosí Ježiško?
Každá kniha má svoju históriu. A aj tie dve moje. Písať blogy som začala
počas môjho štúdia na teológii, kde nás jeden profesor presviedčal, aby sme
my - kresťania, dávali o sebe vedieť a prezentovali hodnoty také aké sú, nie
také, ako ich chce vidieť dnešný svet. A keďže môj "spolužiak" mal blog, tak
sa s ním pochválil. A to bola pre mňa inšpirácia.... Začala som písať a písala
som vždy, keď mi niečo brnklo do duše...
A práve jeden článok na blogu, ktorý som napísala minulý rok na Silvestra,
oslovil pána spisovateľa Dana Heviera, ktorý mi práve v ten deň oznámil, že
bude z neho kniha a že to bude do roka a do dňa. Priznávam sa, že som to
brala ako silvestrovský žart. Keďže boli prázdniny, skúsila som písať tak, ako
mi poradil... a za tri dni som naťukala do počítača 30 strán, ktoré som
odložila do počítačového priečinka z názvom: "Nepotrebné."

OCENENIE PRIMÁTORA MESTA VRÚTKY PÁTROVI ĎURICOVI, SJ
Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe;
hoden chvály a slávy naveky.
Dan 3

Vo februári som prišla do Ivanky a asi tri týždne po mojom príchode zabúchal
na dvere nášho kláštora duchovný otec Ján Fatka - riaditeľ karmelitánskeho
vydavateľstva. Doteraz neviem, kto ho za mnou poslal. Hovoril o svojich
plánoch a priamo sa ma spýtal, či niečo mám, čo by mohli vydať. Darovala

Aj keď s menším oneskorením, ale predsa ešte v tomto kalendárnom roku
vás chceme oboznámiť s týmto ocenením nášmu občanovi t. č. superiorovi
Domu spoločnosti Ježišovej Loyola pátrovi Jánovi Ďuricovi.
Citujeme z časopisu rím.kat. farnosti Vrútky „Svetlo pravdy“:
„Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach každoročne udeľuje ocenenia
osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom pričinili o dobré meno mesta
doma i za hranicami. Aj v tomto roku mestské zastupiteľstvo dňa 31.augusta
2010 schválilo ocenenia významným osobnostiam. Medzi nich patrí aj
ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD, ktorý v rokoch 1980 až 1990 pôsobil vo vrútockej

Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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OCENENIE PRIMÁTORA MESTA VRÚTKY PÁTROVI ĎURICOVI, SJ
rímskokatolíckej farnosti ako jej správca. Vo svojej kňazskej činnosti aj počas
ťažkých rokov totality bol nesmierne obetavý a svoje dobro a povzbudenie
rozdával všetkým vo svojom okolí. Svojou obetavou kňazskou pastoráciou
si získal srdcia mnohých mladých ľudí. Napriek prenasledovaniu počas
totalitného režimu rozvíjal vo vrútockej farnosti bohatú duchovnú a kultúrnu
činnosť.
Mesto Vrútky mu udeľuje cenu primátora mesta pri príležitosti 755. výročia
prvej písomnej zmienky o Vrútkach, 20. výročia osamostatnenia Vrútok
a roku Kresťanskej kultúry na Slovensku.“ Toľko citát.
Ďakujme Pánu Bohu, že máme v našej obci reholu Spoločnosti Ježišovej,
ktorá sprostredkuje veľké milosti a Božie požehnanie celej obci a koná dobré
služby aj v našej farnosti.
Poprajme aj my, pátrovi Ďuricovi, k oceneniu náš obdiv a milosti Ducha
Svätého, aby aj naďalej vládal sprostredkúvať tieto milosti a Božie
požehnanie našej farnosti.
spracoval Ing. František Mišík

FESTIVAL DETSKÝCH CHRÁMOVÝCH ZBOROV
obecenstva aj zásluhou skvelých gitaristov Pavla Ungvarského, Janka
Mihálika a Peťa Špačka. Na flautu hrala Klaudia Koyšová, predohry
niektorých piesní vyplnila hrou na husle Majka Ungvarská. Deti spievali
s chuťou, s nadšením pre Ježiša a smelo.
Na záver podujatia čakalo na detičky bohaté občerstvenie zabezpečené
domácou farnosťou – Bratislavy – Kramárov.
Poďakovanie patrí aj pracovníkom Informačného centra, ktorí nám umožnili
pravidelné nácviky pred festivalovým vystúpením a samozrejme rodičom detí,
ktorí zabezpečili individuálny rozvoz detí autami. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník festivalu.
Miroslava Švaňová

ADVENTNÝ KONCERT
Od východu slnka až po západ
nech je oslávené meno Pánovo.
Vyvýšený je Pán nad všetky národy
a jeho sláva nad nebesia.
Žalm 113

FESTIVAL DETSKÝCH CHRÁMOVÝCH ZBOROV
Spievajte Pánovi pieseň novú,
jeho chvála nech znie od končín zeme;
Iz 42, 10-16
Dňa 6.11.2010 bol pre deti nášho detského speváckeho zboru Kráľovnej
pokoja veľký deň. Svoje talenty, schopnosti a chuť zaspievať si, prezentovali
na milom podujatí 5. ročníka Festivalu chrámových zborov pod názvom
„Spievam Pánovi 2010“. Prehliadka zborov sa niesla v duchu priateľskej
atmosféry detí, vystúpilo 8 amatérskych zborov, účinkujúcich zväčša
na detských sv. omšiach vo svojich farnostiach. Náš detský zbor účinkuje
pravidelne na sv. omšiach každý párny piatok v mesiaci s výnimkou prvého
piatku. K príprave festivalu naša farnosť prispela výrobou „medailí“ pre
jednotlivých účastníkov. Veľká vďaka patrí pani Viky Gavaldovej, ktorá spolu
s deťmi z keramického krúžku I - klubu ručne pripravila asi 180 postavičiek
spievajúcich cherubínikov. Títo sa stali maskotmi festivalu a sú pamiatkou
pre účinkujúcich. Úlohy moderátorov sa zhostili Bohdanka Volková a Lukáš
Sabo, ktorí vtipným a pre deti príťažlivým štýlom predstavovali jednotlivé
zbory. Kvalitné vystúpenie nášho 25 členného zboru zožalo veľký potlesk
Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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V nedeľu, 5. decembra 2010, sa v kostole uskutočnil ADVENTNÝ KONCERT.
Koncert bol obohatením nedeľného adventného popoludnia a poslucháčom
poskytol nevšedný umelecký zážitok. Koncertom sprevádzali a hovorené slovo
interpretovali manželia Miroslava a Miloslav Švaňovi. Ako vznikol nápad
usporiadať koncert, sme sa opýtali Mirky Švaňovej.
„Myšlienkou zorganizovania koncertu duchovnej klasickej hudby v Ivanke pri
Dunaji sme sa s manželom zaoberali dlhšiu dobu, v podstate od času, keď sme
sa usadili a trocha udomácnili v našej farnosti. Naša obec má dlhoročnú
tradíciu hudobnej kultúry rôznych žánrov a štýlov, avšak pociťovali sme
absenciu práve klasickej hudby. Preto sme sa snažili obnoviť zašlú tradíciu
z čias, keď do ivanskeho kaštieľa boli na objednávku grófov pozývaní umelci,
hudobníci, speváci, a tým aj vyplniť vzniknutú medzeru v tomto hudobnom
štýle.
Koncert sa podarilo zorganizovať v Roku kreťanskej kultúry a naplánovať ho
na milostivý čas adventu, stíšenia a duchovnej prípravy na Vianoce.
10
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ADVENTNÝ KONCERT
Dramaturgia skladieb bola z toho dôvodu zostavovaná zväčša z pomalých,
meditatívnych skladieb v molových tóninách s dôrazom na hĺbku textu
zvýrazňujúc práve pôstne obdobie. Skladby interpretovali umelci, ktorí sa nie
všetci živia ako profesionálni hudobníci, avšak spája ich láska k hudbe,
priateľstvá a spomienky na štúdium na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.
Mgr. Dana Leščenková - soprán, absolventka Cirkevného konzervatória
a Katolíckej univerzity v Ružomberku, s ľahkosťou a jemnosťou interpretovala
diela W.A. Mozarta a G. Bizeta a spolu s Mgr. Petrom Cingeľom im nádherne
ladili hlasy pri spoločných duetách dvoch prevedení Ave Marie – barokového
skladateľa G. Cacciniho a spoluzakladateľa vokálneho štýlu bell canto G.Donizettiho.
Mgr. Peter Cingeľ vyštudoval na Cirkevnom konzervatóriu a následne
na VŠMU operný spev. Príležitostne spieva na rôznych kultúrnych podujatiach
a koncertoch. Jeho zamatovo sfarbený barytón sme mali možnosť počuť
v dielach G. Giordaniho, G. F. Händla, F. Schuberta a G. Rossiniho.
Mgr. Martin Šafárik – bas, študoval na Cirkevnom konzervatóriu operný spev.
Počas
štúdia
ako
mimoriadny
talent
reprezentoval
školu
na významných koncertoch.V júni tohto roku bol po štúdiu na bohosloveckej
fakulte UK vysvätený za kňaza. Momentálne pôsobí ako kaplán v Skalici.
Napriek svojej náhlej hlasovej indispozícii nám predviedol vysoko kvalitné
a duchovne precítené prevedenie diel A. Dvořáka – Spívejte Hospodinu,
ruského autora Sapušnikova - Tebe pojem a V. Kubičku - Čujte všetky národy.
Na záver koncertu odznela známa skladba Panis Angelicus od C. Francka
v podaní všetkých troch spevákov. Klavírny doprovod technicky zdatne
zabezpečovala Mgr. Martina Konrádová absolventka filozofickej fakulty UK
v odbore hudobných vied, ktorá je v súčasnosti korepetítorkou a pedagógom
na Cirkevnom konzervatóriu.
Poslucháči konvertu si mali možnosť vypočuť vynikajúceho interpreta
organových skladieb Ing. arch. Petra Trnku. Lásku k hudbe a technickú
zručnosť pri hre na kráľovský nástroj získal od svojho otca, ktorý 50 rokov
pôsobil ako hlavný organista v Púchove. Interpretoval diela hudobného génia
J.S. Bacha a to Prelúdium a fúga g mol a Pastorale a taktiež odznela skladba
Marcela Dupré - Variations sur un Noël. Medzi jednotlivými hudobnými blokmi
bola do programu zaradená poézia M. Polákovej – Javorčekovej, ako tematické
obohatenie programu.“
Záverečné slová pána farára zneli pre všetkých veľmi povzbudzujúco
s vyjadrením nádeje, že klasická hudba si nájde aj v Ivanke svojich
priaznivcov a zároveň bol koncert aj istým zadosťučinením pre všetkých
štedrých farníkov, ktorí prispeli na tohtoročnú nákladnú opravu organa,
ktorý na koncerte zaznel v plnej kráse.

Cez nevinné kýchnutie malej Anny a zvyčajnú odpoveď jej otca „Na
zdravie“ nás Neal Lozano vedie k nezabudnuteľnému odkrytiu veľkej
pravdy o požehnaní. Na svojej ceste k jej odkrytiu si otec s dcérkou čítajú
príbeh z Ježišovho detstva, keď Ježiš ako malý chlapec prežíval radosť
z tohto požehnania vždy, keď požiadal svoju mamu, aby mu porozprávala
príbeh o jeho narodení. Cez nežné príbehy Anny a Ježiša vedie kniha
Mamina, ocino, požehnáš ma? rodičov jednoduchým, no zároveň
nádherným procesom učenia sa, ako hovoriť slová požehnania do sŕdc
svojich ratolestí. A deti v sebe odhalia túžbu po takýchto slovách lásky
a nádeje a naučia sa o ne požiadať.

Anna sa cíti dospelá, lebo už môže sama spať u starých rodičov. Keď však nadíde
večer a je čas ísť spať, veľký dom už nevyzerá tak prívetivo. Anna sa bojí. Príbeh
o Anne a Ježišovi ´Vidí ma Boh aj potme?´ pomáha deťom, aby sa naučili vnímať
Ježiša „očami srdca“ – a aby spoznali, že Boh ich vidí a miluje aj „potme“ ☺.
Knihy „Vidí ma Boh aj potme“ a „Mamina, ocino, požehnáš ma?“ od
Neala Lozana vydalo v tomto roku vydavateľstvo Kumran. Objednať si ju
môžete v internetovom kníhkupectve Kumran.sk a vo všetkých
obchodoch s kresťanskou literatúrou.

DETI, VIETE NÁM NAKRESLIŤ OBÁZOK Z VIANOC VO VAŠEJ RODINE?
Ak áno, nakreslite nám obrázok z Vianoc vo vašej rodine, na jeho opačnej strane
nám napíšte svoje meno a priezvisko, vek, adresu a nezabudnite pripísať nadpis:
„Farský bulletin, súžťaž.“ Ak nám tento obrázok vložíte do farskej schránky
najneskôr do konca januára, zaradíme vás do žrebovania a vyhrajete jednu
z horeuvedených kníh. Dvoch výhercov budeme kontaktovať ihneď po žrebovaní.
Mená detí, ktoré boli vyžrebované sa dozviete v najbližšom čísle Farského
bulletinu.
*** Vyhodnotenie súťaže uvedenej vo Farskom bulletine č. 3:

Knihu Bláznivá láska od Francisa Chana vyhrávajú Eva Zátopková
a Mária Čaputová, ktorým ďakujeme, že sa zapojili a povzbudili v práci.

Ďakujeme organizátorom aj účinkujúcim za krásny umelecký zážitok.
Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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Upratovacie skupiny:

S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,
ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
Por. Kol 1, 12
Milí farníci,
dovoľujeme si Vás pozdraviť v mene farskej ekonomickej rady.
Onedlho skončí rok 2010. Chceme sa poďakovať nášmu dôstojnému pánovi
Štefanovi Rusňákovi za celoročnú, neúnavnú a obetavú prácu vo farnosti.
Všetci sme svedkami viditeľných zmien v našom chráme a jeho okolí. Naša
vďaka patrí všetkým dobrodincom, ktorí počas celého roku pomohli
finančnými príspevkami, ale i všetkým farníkom, ktorí obetovali veľa voľného
času a pravidelne pomáhali pri rôznych prácach. Želáme vám požehnané
sviatky.
Farská ekonomická rada

POĎAKOVANIE
Milí priatelia,
v tomto čísle farského bulletinu vás chceme informovať a zároveň aj vaším
menom sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa po celý rok pravidelne
podieľali na zabezpečovaní potrieb v kostole a vo farnosti. Sú to:
Farská ekonomická rada, ktorá pracovala v tomto zložení :
Mária Rucelová, Katarína Krištofičová, Milan Šimko, Dušan Mišík, Karol
Morávek, Vladislav Slnek, Rudolf Ottava ml., František Zíbala, Vladimír
Faktor, Mária Dudadíková, Daniela Valová
Kostolníci: Katarína Krištofičová, Ivan Guldán, Miloslav Švaňa
V Zálesí službu kostolníčky vykonávala Mária Dudadíková, vypomáhali
Amália Almasiová , Jana Dobiášová a mnohí ďalší, ktorí každú stredu
a v nedeľu pripravujú priestory Kultúrneho domu na slávenie svätej
omše.

číslo 1. Mária, Eva, Dušan a Igor Mišíkovci
číslo 2. Mária Čaputová, Eva Zátopková, Lenka Morávková, Valéria Salkovičová
číslo 3. Anežka Valíčková, Edita Haraslínová, Renáta Gamanová
číslo 4. Gabriela Tóthová, Ľubica Popluhárová, Miroslava Švaňová
číslo 6. manželia Putnoví, rod. Burianková
číslo 7. Emília Guldanová, Viktória Gavaldová, rod. Špačková
číslo 8. Júlia Mechurová, Jana Mechurová, Ľuboš Mechura, Marta Boušková
číslo 9. rodina Vlachová, Jitka Barkolová, Jana Samuelová
číslo 10. Oľga Žatková. Eva Horňáková, Emília Miklóšová, Anna Káčerová,
Iveta Veselská
číslo 11. Anna Mária Sabová, Alena Balogová, Ľubica Mišíková,
Elena Dvorecká, Mária Mlyneková
číslo 12. manželia Blubloví, manželia Mikoví
číslo 13. Gabriela Takáčová, Irena Adamčáková, Mária Šimková
číslo 14. rodina Starovská, rodina Basárová
číslo 15. Jarmila Halvoníková, Elena Jančulová
Okrem toho, poďakovanie patrí aj farníkom, ktorí podľa aktuálnych
potrieb vypomáhali pri týchto prácach:
- upratovanie okolia kostola – Anna Juhásová,
- farníci, ktorí nie sú zaradení do upratovacích skupín vypomáhali pri veľkom
upratovaní pred sviatkami; pomáhali pri udržiavaní a polievaní parkovej
úpravy pred kostolom; údržbárskymi a elektrikárskymi prácami
a upratovaním priestorov fary.
Predstavenie upratovacích skupín je poďakovaním konkrétnym spolufarníkom
za udržiavanie čistoty v kostole, ale zároveň aj prosbou o zapojenie sa do tejto
činnosti. Členovia niektorých skupín majú už svoj vek, alebo skupina má malý
počet členov a určite by radi privítali výpomoc buď v skupine, alebo vytvorením
nových, aby sa predĺžil interval medzi službami. Za uváženie stojí aj občasná
výpomoc pri upratovaní počas týždňa pri mimoriadne nepriaznivom počasí.
Všetky informácie poskytne a usmerní Vás kostolníčka Katka Krištofičová.

Výzdoba kostola: Emília Gamanová, Mária Sabová
Vyjadrujeme poďakovanie všetkým prispievateľom článkov,
ale i tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zostavovaní
jednotlivých čísel farského bulletinu.
Členovia redakčnej rady

Organisti: Stanislav Zíbala, Juraj Kapinaj, Martina Konrádová, Peter Trnka
Speváci na pohreboch : Imrich Horváth, František Štiglic
Zbory: Detský spevácky zbor Kráľovnej pokoja a Mládežnícky spevácky zbor Credo
Miništranti: Anton Veselský, Martin Kokavec, Matej Filický, Dominik
Ungvarský, Daniel Ungvarský, Viktor Vondryska, Michal Mihálik, Martin
Švaňa, Erik Volek, Martin Volek, Dominik Lovás, Lukáš Lovás.

Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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Ďalšie číslo Farského bulletinu pripravujeme vydať ku koncu februára.
Vaše príspevky, námety, inzeráty očakávame najneskôr do 20.1.2011.
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Na záver vám všetkým zo srdca vinšujeme:

Vianoce nech sú Vám sviatkami ticha a časom k zamysleniu
nad Božou prítomnosťou vo svete.
Vianoce nech sú Vám sviatkami svetla a nech Vás upevnia
v dôvere, že Vám Boh v svojej láske prichádza v ústrety.
Vianoce nech sú Vám sviatkom požehnania: Boh nech Vás
obdarí tak bohato, aby ste túto plnosť mohli dávať ďalej.
Vianoce nech sú Vám sviatkom radosti a nech Vám ukážu
znova, čo všetko nám Boh daroval v radostiach, láske a šťastí.
Vianoce nech sú Vám sviatkom pokoja, aby ste mohli vždy
znovu skusovať a uskutočniť Božiu láskavosť a zhovievavosť.
Tak nech sú Vám Vianoce naozaj sviatkom plným radosti,
pokoja, svetla a požehnania,
aby ste našli cestu k Bohu a sebe.

Zostavovatelia farského bulletinu

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Farský bulletin redakčne zostavili: vdp. Štefan Rusňák, Alena Balogová, Ing. Eva Mišíková,
Ing. Adriana Ondrušková, Bc. Alena Dostalová a prispievatelia článkov. Časopis neprešiel jazykovou
korektúrou. Redakcia bulletinu si vyhradzuje právo úpravy, krátenia alebo zverejnenia príspevkov.
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