
Poverello

Dnešnou nedeľou sa začína „litur-

gický“ rok, ktorý nazývame aj  „cirkevný“. Má

rovnakú dĺžku ako „občiansky“ rok, avšak za-

čína sa iným dňom a líši sa predovšetkým ob-

sahom. Spoločným prvkom obidvoch je nedeľa,

ktorá v kresťanských krajinách udáva rytmus li-

turgického i občianskeho kalendára, a tak vy-

tvára určité prirodzené prepojenie a most

stretnutia medzi prirodzenosťou a milosťou.

Liturgický rok pripomína a aktualizuje

celé dejiny spásy a to nielen tie uskutočnené,

ale je zároveň prísľubom a predzvesťou dejín

spásy, ktoré sa majú ešte  realizovať. Každá

doba liturgického roka akoby oživovala niektorú

mimoriadnu fázu týchto dejín. Dalo by sa pove-

dať, že sa jedná o „ročné“ obdobia liturgického

roka, pričom adventná doba predstavuje jar –

obdobie očakávania a prísľubu.

Bdejte!

Liturgické texty tejto prvej adventnej

nedele nám umožňujú odhaliť, čím je advent

v svojej najhlbšej podstate – spojenie spo-

mienky, prítomnosti a očakávania. Spomienka

na minulosť a očakávanie  sa vzájomne strie-

dajú v Izaiášovej modlitbe v prvom čítaní: „Ty,

Pane, si náš otec, náš vykupiteľ je tvoje dávne

meno... Zostúpil si a pred tvojou tvárou sa roz-

plynuli hory... Hľa, ty si sa rozhneval, pretože

sme zhrešili...Boli sme všetci ako poškvrnení,

ako špinavý šat bol každý náš dobrý skutok...

A predsa, Pane, ty si náš otec, my sme len hlina

a ty si náš tvorca, všetci sme dielom tvojich

rúk.“ Spomienka na Božiu dobrotu a starostli-

vosť zakúšanú v minulosti, odhaľuje smútok

nad prítomnou situáciou obťažkanou hriechom.

Privádza však tiež k nádeji , ktorá pramení

v očakávaní naplnenia Božích prisľúbení.

Očakávanie sa odráža aj v evanjelio-

vom úryvku. V ňom k nám zaznieva Ježišovo

slávnostné a vážne slovo, ktorým je naplnený

celý advent: Bdejte! Činnosť vrátnika v nejakej

dnešnej modernej budove je aj  pre dnešného

kresťana skutočným živým podobenstvom. Ne-

smie sa vzdialiť, musí zamykať dvere a starost-

livo sledovať, kto vchádza a kto vychádza, byť

na pozore pred zlodejmi, jednoducho - musí

stále bdieť. V advente sme vyzvaní nielen

k bdelosti mysle, ale tiež srdca a sme pozvaní

celý náš život   nasmerovať  na Krista. 
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1. Adventná nedeľA 

Vychádza týždenne vždy k nedeli. Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.
Vaše prispevky, pripomienky a návrhy čakáme na email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com;
Príspevok na vydávanie: 0,10 €

Resp: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Adventný čas

Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripra-
vujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že
nám poslal svojho Syna. Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. A život
veriacich je neustálym a bdelým očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby sme pri-
pomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke.
Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním
nového konečného príchodu Krista.

Prvou adventnou nedeľou (v tomto roku 3. decembra) sa pre kresťanov začína
obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latin-
ského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri
týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch
adventných nedieľ. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie
sú sviečky tmavomodré alebo fialové symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa za-
čína nový cirkevný rok.

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy
a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období
sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k mod-
litbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho
v advente je fialové.

Prvá adventná nedeľa je súčasne v katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického
roka. V katolíckej cirkvi je prvá adventná nedeľa už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky
na charitu.

Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. Obsah adventnej doby
výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov, pre-
važne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista
ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej advent-
nej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ („Rosu
dajte nebesia zhora ...“).

Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým
svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote
a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.
História adventného venca

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia ho-
vorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu,
ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlieva-
júce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu
a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).            

Zdroj: www.tkkbs.sk



1. Na upratovanie farského kostola k nasle-

dujúcej nedeli prosíme rodiny Bľachovú,

tutkovú a Urbanovú. Zároveň vyslovujeme

vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej

nedeli.

2. Na potreby kostola darovala Bohu známa

rodina 50,- €. Úprimná vďaka za túto fi-

nančnú obetu.

3. V utorok po večernej sv. omši bude v Ka-

techetickej miestnosti Biblické stretnutie. 

4. v Piatok bude prikázaný sviatok ne-

poškvrneného počatia Panny Márie. Sme

povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Všim-

nite si čas sv. omší vo farskom kostole, ako

aj na filiálkach. na Rodinnej oblasti v škol-

skej kaplnke bude sv. omša v piatok do-

poludnia o 9.00 hod. so žiakmi (pre

starších a tých, ktorí sú doma). Ktorí budete

v práci, na sv. omšu príďte do kostola na

dlhé večer o 18.00 hod.

5. Dávame už skôr do pozornosti, že veľké

vianočné spovedanie bude už pred

3. adventnou nedeľou, keďže obdobie ad-

ventu je v tomto roku krátke. Bližšie vás s

časom spovedania oboznámime na budúcu

nedeľu. 

6. O dva týždne, v Pondelok 18.12.2017

o 19.00 hod. bude vo farskom kostole

sv. Františka gospelový koncert dueta

Dominika Gurbaľová a Pavel Helan. Bližšie

info na výveske.

Svätý Mikuláš, biskup

Pôvod mena z gréčtiny Nicolaós – ví-

ťazný v ľude, víťazstvo ľudu. Podľa tradície sa Mi-

kuláš okolo roku 300 stal biskupom v meste Myra

v dnešnom Turecku. 

Po vypuknutí prenasledovania kresťa-

nov za vlády cisára Galeria Valeria Maximina asi

v roku 310 sa dostal do väzenia a bol podrobený

útrpnému mučeniu. Napriek ťažkému poznačeniu

mučením sa zúčastnil slávneho Nicejského kon-

cilu. Podľa tradície zomrel 6. decembra 345 alebo

351. V roku 1078 talianski námorníci ukradli jeho

pozostatky a priniesli ich do Bari. Pravoslávna cir-

kev neustále vyvíja snahu o ich navrátenie. 

Azda žiaden biskup na Západe nie je

taký populárny ako práve svätý Mikuláš. Viažu sa

k nemu legendy o jeho dobročinnosti. Možno si

potrebujeme uvedomiť súvis s častým výjavom,

ktorý je aj v našich krajinách – Mikuláš v sprie-

vode anjela a čerta. Anjel by mal symbolizovať

dobro, ktoré Mikuláš konal, čert zlo, ktoré odstra-

ňoval. Vo východnej cirkvi je tiež mimoriadne

uctievaný. 

V ikonografii je zobrazený ako biskup

s mešcom v ruke alebo knihou s tromi zlatými ja-

blkami, či tromi chlebmi, zlatými prútmi, ale aj

s kotvou. 

spracovala Lucia Horná

Liturgický program na 1. adventný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

vt dlhé 18.00 18.00 9.30

Rod. oblasť 9.00 11.00

deŇ ČAS ÚMYSLY

Po
4. 12.

Sv. BARBORY, PAnnY A MUČenICe

ľubovoľná spomienka
(Iz 2,1-5; Ž 122; Mt 8,5-11)

6.30

18.00

Obrátenie a B. milosti Peter,
Natália, Filip

+ Anna

Ut

5. 15.

UtOROK

PO 1. AdventneJ nedeLI

(Iz 11, 1-10; Ž 72; Lk 10,21-24)

6.30

18.00

+ Pavol, Mária, Terézia, Emília

+ Martin

St

6. 12.

Sv. MIKULáŠA, BISKUPA
ľubovoľná spomienka

(Iz 25,6-10; Ž 23; Mt 15,29-37)

6.30

18.00

+ Martin, diakon

ZBP a poďak. Alexander, 
80.r. života

(sv. omša za účasti detí)

Št

7. 12.

Sv. AMBRÓZA, BISKUPA 
A UČIteľA CIRKvI, spomienka

(Iz 26,1-6; Ž 118; Mt 7,21-27)

6.30

18.00

+ rodičia a starí rodičia

+ Ján, Ľubomír, Ján, Alžbeta

Pi

8. 12.

nePOŠKvRnenÉ POČAtIe 

PAnnY MáRIe, 

Slávnosť – prikázaný sviatok

(Gn 3,9-20; Ž 98; Ef 1,3-12; Lk 1,26-38)

6.30 

16.30

18.30

+ Dominik, kňaz

Za farníkov

+ Ján             

So

9. 12.

SOBOtA

PO 1. AdventneJ nedeLI

(Iz 30,19-26; Ž 147; Mt 9,35-10,8)

7.00

18.00

ZBP rodiny a vnúčatá

+ Andrej, Mária

ne

10. 12.

dRUHá Adventná

nedeľAv ROKU „B“

(Iz 40,1-11; Ž 85; 2Pt 3,8-14; Mk 1,1-8)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Mária Konečná

+ Martin, Dušan

ZBP Jaroslav Dudáš

ZBP Martin

nedeľa  10.12.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Novák
Antolíková

Chytra
Sabolová

Benčo
Josipčuková

Vaterka
Vaterková

Sztraka
Sztraková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




