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Adventné obdobie - pripravujeme sa na
slávenie vianočných sviatkov
Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na
slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal
svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich
sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach.
Druhý príchod Krista sa teda deje v našich srdciach najmä prijímaním svätého
prijímania. 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 pripomenuli
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.
Dnes sa pre nás začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša.
Slovo advent pochádza z latinského 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.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre nás 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 modlitbám 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. Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty –
zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním
a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2).

Význam adventu
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.
Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia
hovorí 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.
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje
temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).
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PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Resp.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
Tak, ako začíname školský rok,
kalendárny rok, je tu čas na nový
liturgický rok. My, kresťania, nemáme
zvláštne počítanie rokov, ako napr.
židia, moslimovia, budhisti... Liturgické
roky sa nepočítajú, sú stále rovnaké,
pretože sú opakovaním cyklu sviatkov,
počas
ktorých
si
pripomíname
tajomstvá našej spásy.
Dnešnou nedeľou si pripomeňme
historický advent, keď proroci SZ
pripravovali národ na príchod Mesiáša.
Ich predpovede sa splnili. Boh prišiel
na svet v Betleheme, ako malé dieťa
z Márie Panny. Začneme prežívať aj
liturgický advent, kedy si budeme
nielen
v kostoloch,
ale
aj
v rodinách čítaním zo Svätého písma
pri adventnom venci pripomínať
udalosti, ktoré predchádzali príchodu
Ježiša na svet.

Advent
Pripomeňme si náš životný
advent. Nikto z nás nevie ani deň, ani
hodinu, ani miesto, kde nás zastihne
smrť. Celý náš život je teda adventom
- prípravou na stretnutie s Bohom.
Advent čas nových milostí, čas, kedy
reálnejšie si uvedomujeme akýsi
začiatok, ale zároveň aj koniec. Tento
čas nám hovorí, že Boh posiela na

zem svojho Syna, večné SLOVO
a záleží na ľuďoch, či budú chcieť
počuť Boha - Slovo. Toto Slovo Ježiš
sa narodí ako znamenie na pád a na
povstanie pre mnohých a na znamenie,
ktorému budú protirečiť...lebo živé je
Božie Slovo. Slovo, ktoré sa stalo
telom, prináša na svet kríž, aby svet teda aj nás - vykúpil. Kto týmto Slovom
pohrdne a neprijme ho, bude ho súdiť
v posledný deň. Čas, ktorý je medzi
narodením Krista a eschatologickým
príchodom Krista Sudcu, je daný nám
všetkým, aby sme vedome a slobodne
vyjadrovali svoj vzťah ku Kristovi a tak
boli pripravený na príchod Ježiša.
Vianoce sú pred dverami. Aj smrť je
pred nami, preto si vyžaduje a zaslúži
našu pozornosť. Ak nám nerobí
problém pripraviť sa na návštevu, na
dovolenku, na rôzne príležitosti, o čo
viac si uvedomme, že advent je
memento, ktoré nestráca na význame
a my chceme a túžime znova prežívať
a pripraviť sa na dejiny osobnej spásy.
Mária Štefanková

Liturgický program na 1. adventný týždeň
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
3.12.

SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO,
KŇAZA
spomienka

ČAS

Oznamy

ÚMYSEL

6.30

+ Jozef, Juraj, Helena

Iz 2, 1-5; Ž 122; Mt 8, 5-11

18.00

+ Ján, Jozef, Michal

Ut
4.12.

UTOROK PO 1. ADVENT. NEDELI

6.30

+ Jozef, Pavlína, Andrej,
Helena

18.00

+ Mária, Pavol

St
5.12.

STREDA PO 1. ADVENT. NEDELI

6.30

+ Štefan, Juraj, Milan

18.00

+ Karol, Viera, Karol, Marián,
Mikuláš, Anna / za účastí detí

Št
6.12.

SV. MIKULÁŠA, BISKUPA
ľubovoľná spomienka

6.30

+ Ján, Martin, Juraj, Mária

Iz 26, 1-6; Ž 118; Mt 7, 21. 24-27

18.00

+ Helena, Ján

Pi
7.12.

SV. AMBRÓZA,
BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI
spomienka

6.30

ZBP a poďak. za 80 rokov
života Mária

18.00

ZBP DDSv. Slavko, Margaréta
/ birmovanci

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE
PANNY MÁRIE

8.00

+ Jozef Jonek

Slávnosť – prikázaný sviatok

9.30

ZBP Mária, ktorá oslavuje 40
rokov života

Gn 3, 9-15. 20; Ž 98;
Ef 1, 3-6. 11-12; Lk 1, 26-38

18.30

+ členov rodiny Petrovej

8.00

+ Mária, Anna, Imrich, Tibor

9.30

+ členov BSR

11.00

ZBP Katarína

18.30

ZBP Michal a Anna a poďak. Za
60 r. života

Iz 11, 1-10; Ž 72; Lk 10, 21-24

Iz 25, 6-10a; Ž 23; Mt 15, 29-37

Iz 29, 17-24; Ž 27; Mt 9, 27-31

So
8.12.

Ne

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

9.12.

Filiálky

Bar 5, 1-9; Ž 126;
Flp 1, 4-6. 8-11; Lk 3, 1-6

Po

Ut

Št

St

18.00

VT Dlhé

Pi

So

Ne

18.00

9.30

9.30

11.00

8.00

Rod. oblasť

Lektori na budúcu nedeľu, 9.12.2018:
Sobota - vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Josipčuk,
Klapák

Sabolová,
Chytra

Babej,
Babejová

Kočiš,
Antolíková

Ocilková,
Sztraka

1.
Na
upratovanie
kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny
Babejovú, Dojčákovú, Hričákovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. Na potreby kostola obetovala
bohuznáma 50 €. Pán Boh zaplať
štedrým darcom.
3. V utorok bude Biblické stretnutie.
4. Vo štvrtok nebude miništrantské
stretko.
5. Nasledujúci týždeň je Prvý piatok
v mesiaci. Spovedať budeme takto:
Farský kostol sv. Františka z Assisi
– od pondelka do piatku pol hodiny
pred sv. omšou
Filiálka Dlhé – utorok od 17.15 h do
sv. omše a v piatok od 17.15 h do sv.
omše
Kaplnka v škole na Rodinne
oblasti – v stredu od 9.00 h spolu so
žiakmi
6. V sobotu 8.12. budeme sláviť
slávnosť
Nepoškvrneného
Počatia
Panny Márie. Je to prikázaný sviatok
a sväté
omše budú ako v nedeľu.
Vo farskom kostole však dopoludnia
o 11.00 hod. sv. omša nebude!!!
7.
CK
Viver
tour
organizuje
Silvestrovskú púť do Mejugorja
v termíne 28.12.2018 – 3.1.2019. Cena
púte je 215 €. Viac informácií bude na
plagáte na výveske kostola.
8. Povzbudzujeme deti k adventnej
aktivite. Tento týždeň sa budeme snažiť
splniť predsavzatie: ranná a večerná
modlitba, modlitba pred a po jedle,
nevyslovovať Božie meno nadarmo,
nenadávať a vyjadrovať sa slušne. Po
splnení
vymaľujeme
lampášik
a prinesieme do kostola.
-----------------

Svätý Mikuláš, biskup
Pôvod mena z gréčtiny Nicolaós –
víťazný v ľude, víťazstvo ľudu. Podľa tradície
sa Mikuláš okolo roku 300 stal biskupom v
meste Myra v dnešnom Turecku.
Po vypuknutí prenasledovania kresťanov
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 koncilu. Podľa tradície
zomrel 6. decembra 345 alebo 351. V roku
1078 talianski námorníci ukradli jeho
pozostatky a priniesli ich do Bari.
Pravoslávna cirkev 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. Vo východnej cirkvi je tiež
mimoriadne uctievaný.
V ikonografii je zobrazený ako biskup s
mešcom v ruke alebo knihou s tromi zlatými
jablkami, či tromi chlebmi, zlatými prútmi, ale
aj s kotvou.
Lucia Horná

