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Dávaj ako svätý Mikuláš 
 

 

Drahí bratia a sestry! Včera za mnou prišla jedna pani. Vravela, že spolu so 
svojimi dvomi sestrami sa rozhodli zložiť sto eur a darovať ich pre nejakú rodinu s 
viacerými deťmi alebo pre sociálne slabšiu rodinu, aby mali krajšie Vianoce. Peniaze 
chce dať mne, aby ja som ich odovzdal niekomu, komu by pomohli prežiť krajšie 
vianočné sviatky. Začal som uvažovať, nad tým komu by bolo osožné darovať tieto 
peniaze. Spýtal som sa manželky a ona povedala, aby som sa modlil, že Pán Boh 
mi ukáže rodinu, ktorej to mám dať. Potešila ma veľkodušnosť, šľachetnosť a 
štedrosť troch žien. Nepátral som po tom, kde pracujú a koľko zarobia, či si môžu 
dovoliť takýto dar bez problémov, alebo ich to nejako zasiahne, keď dajú svoje 
peniaze iným. Mal som radosť z ich rozhodnutia a z toho, že i ja môžem byť spojka 
ich daru pre slabších a nemajetnejších alebo pre viacdetnú rodinu. 

Tento dar prišiel v predvečer Mikuláša, svätca, ktorý bol známy svojou 
dobročinnosťou a štedrosťou. On sám dával mnoho darov ľuďom, ktorí ich 
potrebovali. Nielen Boh je darcom pre človeka. áno, on daroval svojho jediného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal večný život. Sám Ježiša sa 
stal nielen Otcovým darom pre svet, ale tiež tým, kto daroval. Keď slávne vstal z 
mŕtvych a tým, čo sú v hroboch, život daroval. K dávaniu pozval svojich učeníkov. A 
práve Mikuláš sa stal jedným z tých, ktorí neváhali rozdávať preto, aby pomohli 
biednym, núdznym, ťažko skúšaným. Vykupoval otrokov, väzňov, odsúdených na 
smrť. Dával každému, pretože to vychádzalo z jeho srdca.  

Keď hovoríme o ľuďoch s dobrým srdcom, sú to práve tí, ktorí radi pomáhajú a 
dávajú. Keď dnes mnohí o sebe hovoria, že nie sú zlými ľuďmi, ale že sú dobrí, nech 
skúmajú svoj srdce. Nech si položia otázky typu: Kedy som naposledy pomohol 
niekomu tým, že som ho obdaroval? Kedy som dal niečo zo svojho, aby som tým 
pomohol druhému? Svet potrebuje takých ľudí, ako bol Mikuláš. Potrebujeme 
dobrodincov, štedrých, veľkodušných, všímavých ľudí, ochotných dať zo svojho. 
Takých či nešpekulujú, ale z dobroty srdca ponúkajú a dávajú, aby pomohli iným 
tešiť sa viac zo života.  

Povzbudil ma drobný skutok lásky troch mladých žien, ktoré sa rozhodli pred 
Vianocami prispieť nejakej rodine. Povzbudzujme sa navzájom konaním podobných 
skutkov. 

 

                 o. Jozef Ivan 
 



   Bohoslužobný poriadok 
 2. 12. –  8. 12. 2019 

 

PONDELOK 2. 12. 
Svätý prorok Habakuk. 

z pondelka (308) 

 
 

15:30   Falkušovce 
 

 

+   Jolana Zajacová 

UTOROK 3. 12. 
Svätý prorok Sofoniáš. 

z utorka (155) 

 

 

15:30   Ložín 

 

 

 

 

 
 

+   Vincent Luca 

STREDA 4. 12. 
Svätá veľkomučenica Barbora. 

Prepodobný Ján Damaský. 
 zo stredy (156) 

 

 
15:30   Ložín 
 

 

 

+   Mária, Michal, Anna,  
      Alžbeta, Michal,  
      Michal r. Naďová 

ŠTVRTOK 5. 12. 
Odporúčaný sviatok. 

Náš prepodobný a bohonositeľský 
otec Sáva Posvätený. (314) 

 

 
 

15:30   Falkušovce 
 

 

 

+   Barbora, Zuzana,  
      Ján, Andej  
      r. Sinčáková 

PIATOK 6. 12. 
Odporúčaný sviatok. Voľnica. Prvý piatok. 

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca 
arcibiskup lykijskej Myry. (315) 

! Myrovanie na Ukrajinu ! 

 

16:30   Falkušovce 
 

 

+   Ján, Michal, Alžbeta 

 

18:00   Ložín 
 

 

*   Mikuláš Kanda 

SOBOTA 7. 12. 
Náš otec sv. Ambróz, milanský biskup 

 

- 
 

- 

NEDEĽA 8. 12. 
Počatie presvätej Bohorodičky  

svätou Annou.    

1. hlas (143) a z Počatia (317) 

Myrovanie. Zbierka na Charitu. 

   

  9:00   Ložín 
 

 

*   Mária Kostovčíková 

 

10:30   Falkušovce 
 

 
 

*   za farnosť 

Farské oznamy:  
 

-  Na sviatok sv. Mikuláša k nám opäť zavíta jeden z ukrajinských kňazov, ktorý s nami odslúži sv.  
   liturgiu a prihovorí sa k nám. Aj tentoraz môžete priniesť mikulášsky balíček, ktorý bude  
   odovzdaný deťom na Ukrajine. Do balíčka je vhodné dať, sladkosti, hračky, drogériu, či školské  
   potreby. Zapojte do toho hlavne deti, aby sa učili nielen prijímať, ale hlavne dávať, ako sv. Mikuláš.  
 

- V dňoch 27. 6. - 2. 7. 2020 sa v rámci Jubilejného roka 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony  
      uskutoční Púť do Ríma. Hlavným bodom bohatého programu bude sv. omša na sviatok sv. Petra  
      a Pavla, kedy si pápež uctí ikonu z Klokočova a požehná na ňu nové zlaté korunky. Cena 299 €  
      (doprava, poistenie, 3x ubytovanie v Ríme s raňajkami /kto chce + 50 € večera/, sprievodca.) Zálohu  
      100 € vyplaťte do Vianoc. Informácie a spôsob prihlásenia nájdete na farskej stránke a nástenke. 

 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Selecká a Brečková. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Michala Béreša. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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