
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dnes je ťažko nájsť človeka, 

ktorý by niečo neočakával. Dieťa čaká na 

návrat rodičov. Starí a chorí ľudia na 

návštevu svojich blízkych. Študent na 

nové vedomosti. Zaľúbený na svoju 

lásku. Očakávame na zmenu kurzu v 

banke. Očakávame zmenu počasia. 

Očakávame úspech, zvýšenie platu, 

zlepšenie zdravia. Očakávame, čo 

dostaneme pod stromček. 

 

... lebo Syn človeka príde v hodinu, 

o ktorej neviete 
 

       Očakávame aj chvíľu stretnutia 

s našim Spasiteľom, svojím Sudcom? Na 

túto aktuálnu tému, nás upozorňuje Ježiš: 

„Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň 

príde váš Pán.“ (Mt 24,42). 

Začíname nový cirkevný rok, 

ktorý nazývame adventom. Advent je 

zvlášť milé obdobie. Pripomína a 

pripravuje na stretnutie s Bohom. 

Pripomína nám historický advent, keď 

proroci, králi, učitelia národa, najmä Ján 

Krstiteľ pripravovali vyvolený národ na 

očakávaného Mesiáša. Cirkev nám 

liturgickým adventom pripomína udalosti, 

ktoré sa udiali pred narodením Pána 

Ježiša a pripravuje nás na najkrajšie 

sviatky roka – narodenie Ježiša. 

Advent má aj tretí význam. Pripomína 

nám a pripravuje nás na naše osobné 

stretnutie s Ježišom Kristom, ale už 

ako naším Sudcom, a to vo chvíli 

našej smrti a taktiež na konci sveta, 

keď príde ako Sudca živých i mŕtvych. 

Advent je pre nás čas bdenia a 

očakávania, „... lebo Syn človeka príde 

v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24,44).  

 Narodenie akého Ježiša 

vlastne očakávame? Aký bude náš 

aktuálny liturgický advent, do ktorého 

dnes vstupujeme? Bude to „darčekový 

s komerčný Ježiško“, alebo môj 

osobný Spasiteľ a Pán? Bude to čas 

naháňania sa za hmotnými darmi, na 

ktoré sme ochotní zobrať aj pôžičku, 

len aby sme sa zapáčili svojim 

blízkym, alebo v tichu adventných 

sviečok a v pokání budeme čakať na 

narodenie nášho Spasiteľa? 

          Peter Orendáč 
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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. 

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. 

Dnešnou nedeľou sa pre kresťanov 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. Cirkevný rok sa v 
Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. 

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej 
prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. 
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. 

Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. 
Veľkého (440-461). Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste 
Macon v r. 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od 
prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť 
nedieľ a malo pôstno – kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil 
adventné obdobie na štyri nedele (symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od 
vyhnania prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa 
Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V r. 1362 
pápež Urban V. (1362-1370), ktorý aj po svojom zvolení za pápeža žil ako 
benediktínsky mních, zaviedol pôstne pravidlá pre adventné obdobie. 

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – 
zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých.  

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. 

História adventného venca. 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). 

Zdroj: www.tkkbs.sk 

http://www.tkkbs.sk/


 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

2. 12. 

ADV. FÉRIA 

Iz 2,1-5; Ž 122; Mt 8,5-11 

6.30 + Pavol a Oľga 

18.00 ZBP Karol a Mária 

Ut 

3. 12. 

Sv. František Xaverský, kňaz 

spomienka 

Iz 11,1-10; Ž 72; Lk 10,21-24 

6.30 + Mária, Jozef a Pavel 

18.00 ZBP Mária 

St 

4. 12. 

ADV. FÉRIA 

Iz 25,6-10a; Ž 23; Mt 15,29-37 

6.30 + Sidónia, Milan a Jozef 

18.00 
ZBP Anna (80 rokov života) 
                                       /deti/ 

Št 

5. 12. 

ADV. FÉRIA 

Iz 26,1-6; Ž 118; Mt 7,21.24-27 

6.30 + Anton Kubáni 

18.00 + Štefan a Anna 

Pi 

6. 12. 

Sv. Mikuláš, biskup 

ľub. spomienka 

Iz 29,17-24; Ž 27; Mt 9,27-31 

6.30 ZBP a DDS Beáta 

18.00 
+ Jozef a Zuzana 
                         /birmovanci/ 

So 

7. 12. 

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 

spomienka 

Iz 30,19-21; Ž 147; Mt 9,35-10,1.5a.6-8 

7.00 ZBP Jozef a Anna 

18.00 ZBP a DDS Adrián 

Ne 

8. 12. 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
(Biblická nedeľa) 

 
 

Iz 11,1-10; Ž 72 
Rim 15,4-9; Mt 3,1-12 

8.00 + Ján a Filoména 

9.30 + Anton (kňaz) 

11.00 Za farníkov 

18.30 + Pavol 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  
18.00 

(s deťmi) 
  18.00 8.00 9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  8. 12. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Josipčuk, 
Klapák 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Benčo, 
Fecenková 

Vavrek, 
Vavreková 

Sztraka, 
Sabolová 

 

 
 

1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Dankovičovú, Kavčákovú 
a Klacikovú. Zároveň vyslovujeme 
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol 
k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby darovali 
novomanželia Diana a Lukáš 100,- €. 
Vyslovujeme vďaku za tento dar. 
3. Pred nami je prvopiatkový týždeň. 
Spovedať budeme takto:  
Farský kostol – v pondelok až piatok 
ráno od 6.00 do 6.30 hod. a večer od 
17.30 do 18.00 hod. 
Filiálka Dlhé – v utorok od 17.15 do 
18.00  a piatok od 17.00 do 18.00 hod. 
Školská kaplnka Rodinná oblasť – 
vo štvrtok od 9.00 hod. (spolu so 
žiakmi CSŠ). 
Spovedanie a návšteva chorých – 
v piatok dopoludnia 
4. Fatimská sobota – modlitba sv. 
ruženca a sv. omša bude vo farskom 
kostole a na filiálke Dlhé v obvyklom 
čase. 
5. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie na fare. Pozývame 
vás. 
6. Poďakovanie patrí všetkým vám, 
ktorí ste sa zapojili do zbierky pre 
farnosti na Ukrajine. Vyzbierali sa 
potraviny, školské pomôcky, ale aj 
finančné dary v hodnote 426,-€.  
7. Na budúcu nedeľu budú vo 
farskom kostole chlapci z Charity 
ponúkať po sv. omšiach pečené 
vianočné srdiečka. Kúpou ich môžete 
podporiť.    
8. Slávnosť Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie, ktorá vychádza 
na 8. decembra (budúca nedeľa), sa 
v tomto roku liturgicky prekladá na 
pondelok 9.12.2019, keďže adventná 
nedeľa má v slávení prednosť. 

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. Možno si 

potrebujeme uvedomiť súvis s častým 

výjavom, ktorý je aj v našich krajinách 

– Mikuláš v sprievode anjela a čerta. 

Anjel by mal symbolizovať dobro, ktoré 

Mikuláš konal, čert zlo, ktoré 

odstraňoval. 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  

 

Liturgický program na 1. adventný týždeň 
Oznamy 


