
 

Rímskokatolícka cirkev 

Farnosť svätého Ladislava  Rajec      

                                                                              Vianoce 2014                                         
 
                            ,, Pravé Svetlo, ktoré osvecuje kaţdého človeka, prišlo na svet.“ ( Jn 1,9 ) 

   

Drahí bratia a sestry, milí priatelia!  
 
Univerzitný profesor, vyzval svojich študentov otázkou: „Stvoril Bohvšetko čo existuje?“ 

A študent odváţne odpovedal: „Áno!“ No profesor namietal: „Keď Boh stvoril všetko, čo 

existuje, tak stvoril aj zlo. A na základe toho môţeme tvrdiť ţe boh je zlo.“ Študent najprv 

nemal slov na túto definíciu a stíchol. Profesor bol so sebou spokojný a chvastal sa ostatným 

študentom, ako dokázal ţe viera v Boha bola iba mýtus. No študent sa ešte prihlásil: „Môţem 

sa vás niečo spýtať pán profesor?“ „Samozrejme!“ odvetil profesor. Študent sa spýtal : „Existuje 

zima?“ „Čo je to za otázku, samozrejme ţe existuje. Vám nikdy nebola zima?“ Mladý muţ 

povedal: „V skutočnosti, pane, zima neexistuje. Podľa zákonov fyziky, keď uváţime, zima je 

v skutočnosti len neprítomnosť tepla. Kaţdé telo alebo predmet je citlivý na zmenu prostredia 

alebo prenos energie. Absolútna nula je vlastne úplná neprítomnosť tepla. Vtedy sa všetka  hmota 

stáva nehybnou a neschopnou reakcie v  tejto teplote. Zima neexistuje. Človek vymyslel toto 

slovo na vyjadrenie toho ako sa cíti keď cíti nedostatok tepla.“ Študent pokračoval: „Existuje 

tma?“ „Samozrejme!“ hovorí profesor. No študent povedal: „Tma tieţ neexistuje, tma je 

v skutočnosti neprítomnosť svetla. Svetlo môţeme skúmať, no tmu nie. V skutočnosti, môţeme 

pouţiťNewtonov pokus na lámanie bieleho svetla na mnoho farieb. Nemôţete odmerať tmu. 

Jediný lúč svetla sa môţe zlomiť v prostredí tmy a osvietiť ho. Ako môţete odmerať ako tmavý je 

vesmír? No odmeriate silu svetla ktoré vydáva. Nie je to správne? Tma je slovo, ktoré vymyslel 

človek, ktorý chce opísať čo sa deje keď niekde nie je svetlo.“ Nakoniec sa mladý muţ spýtal 

profesora: „Pane, existuje zlo?“ „Samozrejme!“ ako vţdy odvetil. Vidíme ho kaţdodenne v 

ľudskej nehumanite k blíţnemu, zlo vidíme v mase kriminálnikov všade vo svete. To nemôţe 

byť nič iné ako zlo.“ „V skutočnosti zlo neexistuje, pane, aspoň nie samo o sebe. Zlo je absen- 

ciou Boha. Je to ako s tmou a zimou. Je to slovo ktorým chcel človek vyjadriť nedostatok 

Boha. Boh nestvoril zlo. Zlo je dôsledkom toho keď človek nemá dostatok Boţej lásky. Boţia 

láska je jeho darom v našom srdci. Je to ako zima, keď tu nie je teplo a tma keď tu nie je ţiadne 

svetlo.“ Profesor si sadol. Mladý študent sa volal: Albert Einstein. 

Prijať Krista znamená prijať viac tepla – lásky a viac svetla – pravdy do svojho srdca, 

ale aj do našich vzťahov. Vianoce kaţdému z nás dávajú opäť moţnosť prijať v Kristovi 

dar Boţej lásky, dovoliť Mu nás pretvárať na lepších ľudí a stať sa darom pre iných. 
 

Poţehnané a milostiplné preţitie Vianoc  Vám všetkým  prajú vyprosujú  Vaši kňazi. 

 

Zároveň chceme poďakovať, či uţ deťom, mládeţi, dospelým, chorým, spevákom, asistencii  

v kostoloch, vedeniu a zamestnancom mesta Rajec, obcí, škôl, Domova vďaky, firiem, ale aj  

členom  organizácií a zdruţení, ktorí prispeli akokoľvek k duchovnému i spoločenskému dobru 

našej farnosti. Touto cestou vyslovujem všetkým Pán Boh odplať! 

                                                                                                                                                                    

Vaši  Peter Hluzák, Pavol Gera, Lukáš Franek 

 

 

 

Vianočný koncert: 26.XII sviatok sv. Štefana o 16:30 vo farskom kostole 

                                spevácky zbor sv. Ladislava a Konvalinky 

                           29.XII. sviatok sv. Rodiny o 16:30 vo farskom kostole  

                                      orchestra Ad Hoc  
 

 

 

      
 

Vianoce 
      
Vianoce sú, keď 

sme spolu, keď 

rodina sadá k stolu. 

Mamka, ocko, 

detičky, dedkovia aj 

babičky. 
 

Vianoce sú od 

Jeţiška, dal nám 

lásku do balíčka. 

Bolo jej dosť. 

Dostal kaţdý, 

rozdelil ju raz a 

navţdy. 

 

Medzi ľudí, 

kvietočky, 

zvieratká aj 

včeličky. 

Kúsok lásky zo 

srdiečka, vloţ 

druhému 

do balíčka. 

 
                 Ţiaci  ZŠ 

 



 Srdečne Vás pozývame na vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami:  
 

16. 12. 2014 utorok - začiatok v jednotlivých obciach, koniec vo fare v Rajci 

Ďurčiná, Zbyňov, Jasenové  16:00 - 18:00  

 Veľká Čierna      16:0 0 -17:30  

  Malá Čierna    16:00 - 17:30  

20. 12. 2014 sobota  Rajec          9:00 – 12:00  a  14:00 – 16:30 

  

 

Bohosluţby počas Vianoc: 
 

 

Jeţiš sa narodil v tichu noci. Pozývame všetkých, aby sme si na Štedrý deň dopriali ticho a vytvorili atmosféru radosti, pokoja a nie 

rachotu delobuchov a petárd. Duchovne  spojení preţijeme ako jedna veľká rodina. 

Kto si chce dať poţehnať dom alebo sa zapojiť do Dobrej noviny, nech sa  zapíše  v kostole na zoznam.  
                                                                                                      

         

  Sväté omše Sväté omše Poznámky 

Streda 24.XII. Štedrý deň 

 

6:40 

24:00 

Ďurčiná,Jasenové           24:00 

 Veľká a Malá Čierna     22:00 

Ráno pri sv. omši  

poţehnanie betlehemov 

Štvrtok  

25.XII. Narodenie Pána 

 

Rajec 

8:00   9:30  11:00 

 

Ďurčiná           7:30          10:45              

Jasenové                             7:30 

Veľká Čierna                     8:00 

 Malá Čierna,Zbyňov       9:00 

15:00 Rajec 

Jasličková poboţnosť 

16:00 Ďurčina 

Piatok 26.XII. sv. Štefana  mučeníka Rajec 

8:00   9:30  11:00 

 

Ďurčiná           7:30          10:45              

Jasenové                            7:30 

Veľká Čierna                    8:00 

 Malá Čierna,Zbyňov       9:00 

 Šuja                                 10:15 

16:30 

Vianočný koncert  zbor 

sv. Ladislava a 

Konvalinky 

Sobota 27.XII.sv.Jána Apoštola 6:40             17:00 

 

  

Nedeľa 28.XII.. sv. Rodiny 

pri sv. omšiach obnova manželských 

sľubov 

Rajec 

8:00   9:30  11:00 

 

Ďurčiná           7:30          10:45              

Jasenové                             7:30 

Veľká Čierna                     8:00 

Malá Čierna,Zbyňov        9:00 

16:30 Rajec 

Vianočný koncert   

orchestra Ad Hoc 

 

Pondelok 29.XII. sv. Tomáša Becketa 6:40             17:00  

 

 

Púť detí do Rajeckej 

Lesnej-moţnosť zapísať 

sa na zoznam v kostole 

Utorok 30.XII. 6:40             17:00 

 

  

Streda 31.XII. 

Poďakovanie na konci roka. 

Možnosť získania   úplných odpustkov 

16,00 Ďurčina, Jasenové           16:00 

 

 

 

Od 23:00   vyloţená 

sviatosť oltárna. 

O 24:00 poţehnanie do 

Nového roka. 

Štvrtok 1.I. P. Márie Bohorodičky 

- vzývanie Ducha sv. 

Možnosť získania úplných odpustkov 

Rajec 

8:00   9:30  11:00 

 

Ďurčiná           7:30          10:45              

Jasenové                             7:30 

Veľká Čierna                     8:00 

Malá Čierna,Zbyňov        9:00 

Kľače                                10:15 

 

15:00 Zbyňov 

Betlehemské hry 

Piatok 2.I.Sv.Bazila a Gregora Nazianského 6:40             17:00 

 

  

Sobota 3.I.Najsv. mena Jeţiš 6:40             17:00 

 

  

Nedeľa 4.I. Rajec 

8:00   9:30  11:00 

 

Ďurčiná           7:30          10:45              

Jasenové                             7:30 

Veľká Čierna                    8:00 

Malá Čierna,Zbyňov       9:00 

 Šuja                                10:15 

 

Pondelok 5.I. 6:40             17:00 

 

  

Utorok 6.I.Zjavenie Pána 

požehnanie vody a domov 

 

Rajec 

8:00   9:30  11:00 

 

Ďurčiná           7:30          10:45              

Jasenové                             7:30 

Veľká Čierna                     8:00 

Malá Čierna,Zbyňov        9:00 

 Kľače                               10.15 

 



Koledovanie  

Nová tvár starodávneho zvyku „Koledovanie v období Vianoc je obradom  hlboko zakoreneným v celej Európe i za jej 

hranicami. Koledy boli  a sú neodmysliteľnou  kulisou  dotvárajúcou  atmosféru Vianoc. Tradícia koledovania sa u nás v 

posledných rokoch  zachovala len v niektorých  regiónoch, avšak  prostredníctvom koledníckej akcie Dobrá novina sa  ju od 

roku 1995 darí obnovovať na celom Slovensku. Slovo  koleda má viacero významov. Označuje nielen  piesne spievané vo 

vianočnom období, ale aj hovorené vinše a ţelania hojnosti. Koledou sa nazývala tieţ obchôdzka spojená so spevom a 

vinšovaním, ale aj odmena, ktorú koledníci dostávali od navštívených  rodín. Koledníci nosili so sebou  rozličné rekvizity ako 

hviezdu, betlehem, štrngajúce pastierske palice a podobne. Vinšovanie malo rozličné formy. V niektorých oblastiach chodili 

mladí ľudia v skupinkách po domoch a spievali aţ do polnoci vianočné piesne, čím chceli odovzdať svoju radosť z narodenia 

Boţieho syna. Inde sa udomácnili betlehemské, pastierske či trojkráľové hry majúce formu divadelnej hry. Koledovaním 

Dobrej noviny pomáhame podporiť charitatívne projekty a boj proti hladu v Afrike. 

Traja králi S koledovaním sú neodmysliteľne spojení traja králi, ktorých Biblia nazýva „mudrci od východu“ (Mt 2, 1). Prvá 

zmienka o o nich pochádza z 3. storočia od starokresťanského spisovateľa Origena. Nie je známe, ako došlo k tomuto 

označeniu, ale pravdepodobne súviselo s mnoţstvom darov, ktoré priniesli. Pri poţehnaní domu sa píšu na dvere začiatočné 

písmená ţehnajúceho výroku Christus mansionem benedicat – Kristus ţehnaj tento dom. Medzi ľuďmi sa však zauţívala aj 

skratka G + M + B označujúca začiatočné písmená mien Gašpar („Majster  pokladu“), Melichar („Môj kráľ je svetlo“) a 

Baltazár („Ochraňuj jeho ţivot“) povaţovaných za troch kráľov. Mená vznikli v 5. storočí a kaţdý z jeho nositeľov 

predstavoval jednu časť vtedy známeho sveta – Afriku, Áziu a Európu resp. čas mladosti, dospelosti a staroby.     

 

Oslobodenie skrze „poţehnané predmety“ 
 

Cirkev zaviedla ţehnania a svätenia. Prečo poţehnávať? O Pánu Jeţišovi vieme, ţe ţehnal ľudí a veci, aby vyprosil pre nich poţehnanie 

nebeského Otca. Poţehnal napríklad chleby a ryby pred rozmnoţením, chlieb i víno, ktoré potom premenil na svoje telo a krv. Poţehnal 

deti, ktoré mu matky priniesli, apoštolov pred svojím nanebovstúpením. Podľa príkladu Pána Jeţiša aj Cirkev poţehnáva a posväcuje 

niektoré veci a ľudí.Ţehnaním Cirkev porúča do Boţej ochrany deti, matky, chorých, mladomanţelov pri sobáši a veriacich na konci svätej 

omše. Cirkev tým chce aj oslabiť vplyv zlého ducha na ľudí, modlí sa za to napríklad aj počas krstu dieťaťa. Poţehnáva aj veci, napríklad 

príbytky, školy, pokrmy, pôdu a jej plody, cesty, mosty, lode, autá, kostoly, kaplnky a cintoríny. Cirkev to robí preto, aby vyprosila 

Boţiu ochranu pre tých, ktorí budú tieto veci pouţívať, Cirkev udeľuje aj zvláštne poţehnania, ktoré voláme svätením. Svätením cirkev 

zasväcuje Bohu a do Boţej sluţby niektoré osoby a veci.Taktieţ posväcuje bohosluţobné predmety, ako sú kríţ, voda, modlitebná 

kniţka, ruţenec, kalich, rúcho, zvony, sviece, popol, ratolesti, medailóniky a podobne. 

Ţehnaniami a sväteniami Cirkev vyprosuje a sprostredkuje Boţiu milosť. Môţeme nimi vyprosiť viac Boţej pomoci ako vlastnými 

modlitbami, lebo neprosíme o milosti iba sami, ale spolu s nami a za nás sa modlí celá Cirkev – s Jeţišom Kristom ako hlavou, Máriou 

a všetkými svätými. Preto je potrebné pristupovať k sväteniam a ţehnaniam zboţne a s vierou.Patrí sem aj kresťanský pohreb. Cirkev 

odprevádza mŕtve telo a ţehná ho. Tým Cirkev pripomína, ţe smrť nie je pre človeka koniec, ale z pozemského ţivota do ţivota večného – 

do ţivota lásky. A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takţe aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli 

jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. (Sk 19,11-12) Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele 

a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde... a všetci sa uzdravovali. (Sk 5,15-16) Od prvých dní 

kresťanstva sa tzv. „poţehnané predmety“, napr. vreckovky, ktorých sa dotkol Pavol, pouţívali na poţehnanie a uzdravenie chorých 

a vyhnanie zlého ducha. Uzdravujúca vlastnosť pripisovaná odevu alebo predmetom spojeným s apoštolmi odzrkadľuje sluţbu samého 

Jeţiša. Spomínate si na ţenu s krvotokom, ktorá sa uzdravila dotykom obruby Jeţišovho plášťa? (Mt 9,20-22) Moţno si tieţ spomeniete, ţe 

ľudia prosíkali Jeţiša, aby im dovolil dotknúť sa okraja Jeho plášťa a mnohí sa tak uzdravili. (Mt 14,36) Potom tam bol hluchonemý muţ, 

ktorého neduh bol uzdravený, keď sa Jeţiš dotkol jeho jazyka svojimi vlastnými slinami.(Mk 7,32-35)- čo odzrkadľuje staroveké 

presvedčenie, ţe slina svätého muţa má liečivé účinky. Kresťania sa tradične modlili nad rôznymi predmetmi (napr. olej) a ţiadali Boha, 

aby ich pouţil ako kanály svojej uzdravujúcej a oslobodzujúcej moci. 

Olej 

   V prvých storočiach ţivota Cirkvi a aj dnes sa olej poţehnáva modlitbou zaloţenou na Jakubovom liste. Je niekto z vás chorý? Nech si 

zvolá starších Cirkvi, a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.(Jak 5,14) Olej je uţitočný nielen pri modlitbe za 

uzdravenie, ale dlho sa povaţuje za pomoc pri vyháňaní zlých duchov. Nie je náhoda, ţe olej bol univerzálnym liekom v Jeţišových dňoch. 

Pouţívaním oleja počas modlitby za uzdravenie prví kresťania ho pouţívali beţný liek svojej doby v spojení s modlitbou za uzdravenie. 

 

Soľ  

Druhou sväteninou, ktorá sa pouţíva pri vyháňaní diabla, je soľ. Líši sa od oleja a vody dvoma dôleţitými spôsobmi:  

1. Ak ju pouţijete na posvätenie miestnosti alebo budovy, zostáva tam týţdne alebo mesiace na rozdiel od vody, ktorá sa vyparí. 

2. Posvätnou soľou sa môţe posypať jedlo – čo opäť odzrkadľuje starokresťanskú tradíciu.  

 

Voda 
Svätená voda je ďalšou pomôckou pri modlitbách za oslobodenie. Od oleja sa odlišuje tým, ţe ju môţete kropiť v miestnosti  alebo dome  

a nepoškvrní vám veci  tak, ako by to bolo v prípade oleja. Pouţíva sa beţne ako olej alebo soľ aj kvôli svojej spojitosti s krstom. 

(Posvätená soľ i olej sa tieţ pouţívajú v tradičnom krstnom obrade.) 

Modlitba poţehnania vody je podobná ako pri poţehnaní oleja a soli. V modlitbe prosíme: Nech očistená a posilnená voda odháňa do 

diaľky Zlého i všetku moc nepriateľa, spolu s jeho padnutými anjelmi. O to prosíme skrze moc nášho Pána Jeţiša Krista.  Amen 
 

Často pros i rodičov o požehnanie – večer pred spaním, ráno pred odchodom do školy, pred odchodom na prázdniny... 



 

Oznamy Rim. kat. farský úradu sv. Ladislava v Rajci                                                                             
 

Úradné hodiny 
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok    7,00  –   8,30 hod. 

Pondelok, streda, štvrtok, piatok   15,00  – 16,15 hod. 
 

Počas prvopiatkového týţdňa a v deň rekolekcie  po sv. omšiach. 

                    Úradné záleţitosti sa nevybavujú v nedeľu!!! 

 

     Moţnosť k sviatosti zmierenia je ½ hod. pred kaţdou sv. omšou. Počas 1. piatkového týţdňa podľa oznamov. 

 

   V súrnych prípadoch volať: 0902 895 899, 0908 949960, 0907284870  

 

Úradné hodiny vám dávajú istotu, ţe nás na farskom úrade nájdete. Lebo okrem toho sa učí náboţenstvo, vybavuje úradná agenda, 

organizujú sa rôzne akcie vo farnosti... 

Krst – nahlasuje sa na farskom úrade. Treba priniesť rodný list dieťaťa a čestné prehlásenie krstných rodičov / pokiaľ sú krstení v inej 

farnosti /, ţe nemajú prekáţku. Krstní rodičia od 16. rokov, nesmú ţiť v nemanţelskom zväzku, musia mať sviatosť  birmovania a ţiť 

sviatostným praktickým ţivotom. Krstné poučenie je v sobotu o 8.30 hod. na farskom úrade alebo podľa dohody. Krst sa udeľuje kaţdú 2. 

a 4. nedeľu počas  svätej omše o 11.00 hod. vo farskom kostole, alebo z váţnych príčin v sobotu.  

 

Sviatosť manţelstva – nahlasuje sa 3 mesiace vopred. Ak chcú snúbenci prijať chýbajúce sviatosti, tak 6 mesiacov vopred. Treba priniesť 

zápisnicu zo štátnej matriky ( tam treba mať so sebou OP, rodné listy, tieţ  mená a rodné čísla svedkov ), krstný list (ak bol krst v inej 

farnosti), mená a adresu svedkov. Organistu si treba dohodnúť osobne. Vybrať si z ponúk prípravy snúbencov. 

 

Pohreb – nahlasuje sa na fare. Treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, bez ktorého kňaz nemôţe pochovať. 

 Organistu a spevákov si treba dohodnúť osobne.  

 

 Sviatosť zmierenia – vysluhuje sa vţdy pol hodinu pred kaţdou sv. omšou. 

 

Pomazanie chorých – hlási sa kedykoľvek osobne na farskom úrade alebo telefónicky 

Úmysly sv. omší  - sa nahlasujú v sákristii. 

 

    

                        
Boh i v tomto Novom roku nech vám stojí vţdy 

po boku, poţehnáva, čo vám treba: pokoj, 

zdravie, hojnosť chleba... 

 

Vinšujeme Vám tieto slávne sviatky, aby Vám 

dal Pán Boh šťastie, hojné Boţské poţehnanie: 

 Na poli úrodu, v dome príplodu, na statečku 

rozmnoţenie, na dietkach potešenie a Vám 

všetkým dobrého zdravia upevnenie. 

Nech Vám  Dobrý Pán Boh ţehná aj v Novom 

roku. 

 

   Vyprosujú Vám  Vaší  kňazi 
P.F. 2015 

 

 

                        

   Somár...? 

         Starý somár spadol do studne. 
                  Farmár si uvedomil, ţe                          

                  nepotrebuje ani studňu, ani  

osla a rozhodol sa studňu i so somárom zasypať. 

Poţiadal susedov, aby mu pomohli. Začali 

hádzať do studne hlinu. Somár začal hlasne 

nariekať, ale potom sa utíšil. Keď sa farmár 

podíval do studne, uvidel niečo nečakané. Keď 

hlina spadla na somára, on sa otriasol a potom sa 

na ňu postavil, aby sa dostal vyššie. A čím viac 

na zviera hádzali hlinu, tým vyššie vystupovalo. 

Nakoniec bolo tak vysoko ţe zo studne vyskočilo 

a ušlo. Čo z toho plynie? Ţivot na teba občas 

hádţe ťaţkosti. Umenie je  otriasť sa a vystúpiť 

vyššie. Kaţdá naša ťaţkosť je schodík, po 

ktorom sa dá ísť vyššie. Len nesmieme prestať, 

nesmieme sa vzdať.  
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