
Mávanie zdvihnutými päsťami sa zapáčilo aj 

niektorým kresťanom, varujú biskupi 

 Biskupi vyzvali veriacich, aby nenavštevovali a nepodporovali webové 

stránky, ktoré podporujú neznášanlivosť a pohŕdanie druhými. 

V katolíckych kostoloch sa v nedeľu čítal pastiersky list, ktorý 

Konferencia biskupov Slovenska adresovala veriacim pri príležitosti Prvej 

adventnej nedele. 

Biskupi v liste vyzvali k vytváraniu atmosféry lásky a pokoja. 

„Znepokojene sledujeme, ako sa z našej spoločnosti vytráca úcta. 

Medziľudské vzťahy za posledné roky zhrubli; na mnohých miestach sa 

ľudia k druhým správajú nezdvorilo a sebecky,“ napísali biskupi, podľa 

ktorých tieto spôsoby prenikli do súkromného aj verejného života – do 

politiky, kultúry či médií. 

„V našej spoločnosti silnie vedomie práva na vlastný názor, no bez 

rešpektu voči akejkoľvek autorite: učiteľovi, lekárovi, policajtovi, sudcovi, 

predstaviteľovi štátu, kňazovi. Tak ako je jasné, že nositeľ autority sa musí 

správať na úrovni úradu, ktorý zastáva, musí zostať jasné, že mu prináleží 

úcta a rešpekt, bez ktorých naša spoločnosť nemôže fungovať,“ 

konštatovali katolícki biskupi. 

Popri úcte k autoritám je podľa nich potrebné zachovať úctu aj k 

názorovým oponentom. „Šíri sa mentalita vzájomného znevažovania či 

dokonca mávanie zdvihnutými päsťami: a zapáčilo sa to aj niektorým 

kresťanom,“ varovali biskupi, podľa ktorých cieľom veriacich nemá byť 

získanie moci nad spoločnosťou, ale jej vnútorná premena mocou kríža. 

„Ten je naším symbolom. Nie kameň ani meč.“ 

Biskupi zároveň veriacich vyzvali, aby nenavštevovali a nepodporovali 

webové stránky, ktoré podporujú neznášanlivosť a pohŕdanie druhými. 

V závere listu biskupi apelovali na veriacich, aby si dali do Adventu 

aspoň jedno dobré predsavzatie: „Pokúsim sa o väčšiu láskavosť 

k druhým! Tak sa môžeme pripraviť na príchod Pána, a čím viacerým 

pomôcť nájsť cestu k nemu.“ 

        Zdroj: www.postoj.sk, [autor: Imrich Gazda] 
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Liturgia dnešnej nedele nám ponúka 
prežiť advent tak, ako ho prežívali do čias 
Jána Krstiteľa, bez jeho prítomnosti a 
v túžbe po Ježišovi. V dnešnom úryvku 
evanjelia k nám nehovorí priamo Ježiš, ale 
jeho predchodca Ján Krstiteľ a skrze neho 
prorok Izaiáš. 

Jadro Jánovho kázania je obsiahnuté 
v slovách Izaiáša, ktoré opakuje svojim 
súčasníkom: „Hlas volajúceho na púšti: 
Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte 
chodníky!“ Raniero Cantalamessa 
vysvetľuje, že Jeruzalem bol mestom 
obklopeným púšťou. Prístupové cesty 
z východu boli veľmi rýchlo zaviate 
pieskom, ktorý privial vietor. Na západe sa 
strácali v nerovnom teréne, zvažujúcom sa 
k moru. Keď mal prísť nejaký významný 
hosť alebo procesie pútnikov, museli sa 
znova opraviť prístupové cesty – zasypať 
jamy, odstrániť prekážky. Týmto obrazom 
nás pozýva sv. Ján Krstiteľ pripraviť cestu 
Spasiteľovi do nášho srdca. 

 

Pripravte cestu Pánovi 
 
Človek je ako mesto, ktoré je až po 

hradby obkolesené púšťou. Je uzavretý 
sám v sebe, vo svojom egoizme. V okolí sú 
priepasti, kopce, kľukaté cesty 
a neschodné miesta. Stačí, keď si vo 
svojom živote tieto veci pomenujeme 
pravým menom: pýcha, ľahostajnosť, 
násilie, závisť, klamstvo, pokrytectvo, 
povrchnosť, necudnosť, opilstvo 
akéhokoľvek druhu (je možné byť opitý 

nielen vínom alebo drogami, ale tiež 
napríklad vlastnou krásou, vlastnou 
inteligenciou alebo sebou samým, čo je 
najhorší druh opitosti). Ak niekto vo svojom 
každodennom živote jedná nespravodlivo, 
podvádza blížneho a nahovára si, že všetko 
neskôr napraví a vráti, je tiež uzavretým 
mestom, do ktorého Boh nemôže vstúpiť. 

Vyrovnať cestu Pánovi znamená začať 
ju pripravovať a to ešte dnes: keď dnes 
počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce 
(Žid 3,7-8). Nie sme na to sami, lebo teraz 
je to sám Duch Svätý, ktorý volá v našich 
srdciach: „Pripravte cestu Pánovi!“ On 
privádza Pána až do vnútra nášho hradu, 
dovnútra „opevneného mesta“, on nám 
pomáha vydať Ježišovi kľúče od nášho 
srdca a to je tá najdôležitejšia vec, ktorú 
počas tejto adventnej doby máme urobiť. Ak 
skutočne odovzdáme kľúče od nášho srdca 
Ježišovi, on príde a bude našimi Vianocami! 

   Sr. Consolata 

http://www.postoj.sk/


Oznamy Liturgický program na 2. adventný týždeň  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

10.12. 

PONDELOK PO 2. ADVENT. NEDELI 

Iz 35, 1-10; Ž 85; Lk 5, 17-26 

6.30  + Pavel  

18.00  + Ján, Ľubomír 

Ut 

11.12. 

UTOROK PO 2. ADVENT. NEDELI 

Iz 40, 1-11; Ž 96; Mt 18, 12-14 

6.30  + Miroslav  

18.00  + Andrej, 1. výročie smrti   

St 

12.12. 

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY 

MÁRIE GUADALUPSKEJ 

ľubovoľná spomienka 

Iz 40, 25-31; Ž 103; Mt 11, 28-30 

6.30  + Mária    

18.00 
 + Otília, Matilda, Jozef, Juraj       
                          / za účastí detí 

Št 

13.12. 

SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE  

spomienka 

Iz 41, 13-20; Ž 145; Mt 11, 11-15 

6.30  ZBP Helena, Anna 

18.00  ZBP Branislav  

Pi 

14.12. 

SV. JÁNA Z KRÍŽA,  

KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI  

spomienka 

Iz 48, 17-19; Ž 1; Mt 11, 16-19 

6.30  ZBP Anton 

18.00  + Peter, Mária      / birmovanci 

So 

15.12. 

SOBOTA PO 2. ADVENT. NEDELI 

Sir 48, 1-4. 9-11; Ž 80; Mt 17, 10-13 

7.00  + Michal, Mária  

18.00  ZBP Anna s rodinou  

Ne 

16.12. 

TRETIA  ADVENTNÁ  NEDEĽA 
 

NEDEĽA GAUDETE 
 

Sof 3, 14-18a; (Ž) Iz 12;  
Flp 4, 4-7; Lk 3, 10-18 

8.00  ZBP Mária  

9.30  ZBP rodina Ľubomíra a Anny  

11.00  + Michal, Anna  

18.30  ZBP Ján s rodinou  

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   (17.00 adorácia) 18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  16.12.2018: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Klapák, 
Sinčáková 

Ivanko, 
Ivanková 

Benčo, 
Fecenková 

Klapák, 
Klapáková 

Kočiš, 
Plančárová 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Novákovú, 
Kačenákovú, Žatkovičovú. Ďakujeme 
rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Zbierka na Charitu z minulej nedele 
činila spolu 632,31 €. (farský kostol – 
339,31 €-, filiálka Dlhé 113,- €-, filiálka 
Rodinná oblasť 180,- €). Na opravu 
strechy farskej budovy darovala 
bohuznáma 50,-€. Úprimné Pán Boh 
zaplať za vaše finančné obety.  
3. V utorok bude Biblické stretnutie. 
4. Vo štvrtok o 15.30 miništrantské 
stretko. 
5. V tomto týždni budeme mať rorátne 
sv. omše (mariánsky formulár) - ráno 
o 6.30 v pondelok, utorok, štvrtok 
a sobotu. V stredu večer sv. omša za 
účastí detí a piatok večer mládežnícka 
budú taktiež rorátne. Prosíme aby ste 
si doniesli na sv. omšu lampášiky. 

----------------- 

Svätá Lucia,  
panna a mučenica 

 

Pôvod mena z latinčiny : Lucius – 

svetlý, žiariaci, lux – svetlo. Narodila sa 

okolo roku 286 v Syrakúzach na Sicílii. 

Už ako dieťa sa zasvätila Kristovi, ale 

o tomto sľube nik nevedel. Jej matka ju 

podľa vtedajších zvykov chcela ako 

mladú vydať.    

Keď už nemohla odkladať sobáš, 

zasiahol Boh. Jej matka Eutychia 

ochorela. Lucia ju prehovorila, aby 

putovali ku hrobu svätej Agáty a tam sa 

Eutychia uzdravila. Matka sa potom 

nezdráhala splniť Luciino želanie. 

Urazený ženích však udal Luciu ako 

kresťanku. Miestodržiteľ cisára 

Diokleciána ju chcel zlomiť, preto ju dal 

mučiť. Keď to nepomohlo, chcel ju 

zneuctiť v nevestinci. Keď mu ani tento 

pokus nevyšiel, rozhodol, že ju budú 

mučiť ďalej. Dal ju polievať vriacim 

olejom a nakoniec popraviť mečom 

okolo roku 304. Táto svätica patrí medzi 

najznámejšie a najuctievanejšie svätice. 

Jej život je historicky doložený 

množstvom nezvratných archeologických 

vykopávok. Jej hrob sa nachádza 

v Katakombách svätej Lucie.   

V ikonografii je zobrazená ako 

panna v dlhom odeve s krížom, palmou 

a dvojitým krížom, pochodňou a mečom, 

s miskou, v ktorej nesie oči. Je 

patrónkou slepých.     

            Lucia Horná  
 

 

 


