
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ústrednou témou evanjelia 
2.adventnej nedele je POKÁNIE. Toto slovo 

vychádza z úst Jána Krstiteľa: „Robte 
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo.“ (Mt 3,1b) 

Ako interpretovať slovo pokánie? V 
príprave na 1. sväté prijímanie sa deti učia, že 
pokánie je zmena života k lepšiemu. Slovami 
dnešného evanjelia je pokánie nevyhnutnosť 
vzhľadom na príchod nebeského kráľovstva, 
je to v istom zmysle predpríprava pre nebeské 
kráľovstvo. Potvrdzuje to aj prirovnanie 
použité v citáte z proroka Izaiáša, podľa 
ktorého je pokánie pripravovaním cesty a 
vyrovnávaním chodníkov. 
 

Čo ďalej? 
 

Pokánie je graficky naznačené v 
životnom štýle Jána Krstiteľa. V popise jeho 

oblečenia  je prítomný kajúci charakter 
Jánovho života. Potvrdzuje to aj lokalizovanie 
Jánovho pôsobenia do skalnatej púšti v údolí 
Jordánu.  

Pokánie je zároveň zvláštnym 
spôsobom príťažlivé. Ján svojim životom 

ohlasuje pokánie a priťahuje tak veľa ľudí z 
Izraela, ktorí sú citliví na spravodlivosť a chcú 
sa zbaviť nespravodlivosti tým, že začínajú od 
seba. 

Pokánie je spojené s vyznaním 
hriechov. Prvá skupina počúvajúca Jána na 

púšti, na rozdiel od farizejov a saducejov, 
vyznáva svoje hriechy. Nebola to spoveď 
dnešného typu. Bolo to verejné predstavenie 
toho, čo človek zanecháva tak povediac na 
druhom brehu Jordánu.  

Pokánie je zavŕšené rituálom 
ponorenia do vody Jordánu, ktoré má 

očistný a štartovný charakter za 
predpokladu „ovocia hodného pokánia“. To 
chýba práve druhej skupine počúvajúcich, 
ktorí by sa dali pomenovať aj ako 
špekulanti. Ján  ich nazýva „hadie 
plemeno“. Chcú rituál, ale prichádzajú naň 
bez vyznania hriechov, bez úprimnej snahy 
o zmenu svojho života. Spoliehajú sa na 
svoje vyvolenie, ktoré by im malo otvoriť 
dvere všade.  

Pokánie teda rozdeľuje ľudí na 
stromy s dobrým ovocím a na stromy so 
zlým ovocím, ktorých úžitok je len z ich 
vyťatia a spálenia. Pokánie rozlišuje medzi 
pšenicou a plevami. Dve skupiny, ktoré 
prišli za Jánom Krstiteľom dostali dve 
rôzne odpovede. Jedni sú označení za 
Abrahámove deti a tým druhým ostáva titul 
kamene. 
              Kde sa nachádzame my? Činíme 
pokánie hodné zmeny zmýšľania? 
Nešpekulujeme s našimi spoveďami ? 
Nerelativizujeme si niektoré hriechy, veď 
„to robí každý“? Buďme teda ľuďmi 
pravého pokánia. 

Matúš Haňov 
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Resp.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 

rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 

Adventné očakávanie z pohľadu času, bdelosti a pôstu 

 
Advent je očakávaním príchodu Ježiša Krista. Čakanie ako také je hlboko ľudský 

aspekt, ktorý úzko súvisí s troma Božskými čnosťami. Vierou, láskou, ale predovšetkým s 
nádejou. Čakanie je skutočnosť, ktorá podstatne patrí k nášmu životu a ktorá má dimenziu 
osobnú, rodinnú, ale i sociálnu. Zasahuje všetky oblasti nášho života. Od najmenších 
a primitívnych až k tým, ktoré nás uchvacujú a do hĺbky zasahujú. Od čakania v rade 
obchodného domu po čakanie manželov na narodenie  dieťaťa. Čakáme na príbuzného, 
ktorý nás po dlhom čase príde navštíviť. Mladý človek čaká na výsledok dôležitej skúšky, 
ktorá rozhodne o jeho budúcnosti. Starý človek čaká na stretnutie s Pánom a postupne sa 
naň pripravuje. Čakáme na milovanú osobu a čaká sa i na vyriešenie sporu 
s problematickým človekom. K životu človeka podstatne patrí čakanie a dá sa povedať, že 
človek je živý, pokiaľ čaká, pokiaľ je v jeho srdci živá nádej. Podľa očakávania sa pozná 
človek. Môže sa obklopovať množstvom zbytočností, zamilovať si ich a túžiť po nich, ale 
človek môže nastaviť svoje vnútro na vyššie hodnoty. Môže sa stať citlivý na hodnoty ducha 
a tieto očakávať. Očakávanie nie je pasívny stav človeka, ale obyčajne ho sprevádza 
niekoľko aspektov. Sú to nároky alebo povinnosti na toho, kto čaká. Aktívne očakávanie by 
malo sprevádzať i adventné obdobie, kde vystupuje do popredia čas, bdelosť a pôst.  

1. Čas očakávania je obyčajne dosť presne vymedzený. Vieme zhruba vypočítať 
dĺžku času, ktorý nás delí od tej či onej udalosti. Tento čas Gréci nazývali chronos a dá sa 
merať hodinkami, počtom dní či mesiacov. Očakávanie však má veľa spoločného i s iným 
časom, ktorý Gréci nazývali kairos. Bol to čas, ktorý sa už nemeral počtom hodín, dní či 
mesiacov, ale tento čas sa meral vážnosťou udalosti, ktorá sa mala odohrať. Bol to 
osobitný, milostivý čas, v ktorom sa udalosť odohrala. Ak sa premeškal tento čas, človek 
premárnil celú udalosť. Bol to totiž mimoriadny čas milosti, ktorý sa už neopakoval. Jeden 
z duchovných autorov pripodobňuje rozdielne časy chronos a kairos ku hľadaniu pokladu, 
ktorý je ukrytý v zemi na neznámom mieste. Ten, kto ho hľadá, strávi veľa času kopaním, 
často i zbytočným. Namáha sa, vyhadzuje hlinu a robí diery do zeme. Hľadá stopy po 
ukrytom poklade, aby sa utvrdil v tom, že kope na správnom mieste. Riskuje, že jeho práca 
je zbytočná a že poklad je niekde úplne inde. Až jedného dňa predsa len poklad nájde a 
celý jeho život sa radikálne zmení. To je ten milostivý čas, na ktorý čakal, pre ktorý sa 
namáhal a strávil hodiny času a ktorý v danom momente prišiel.    

2.Druhým aspektom očakávania je bdelosť. Adventná bdelosť 
znamená nepremeškať dôležitý okamih príchodu vnímavosťou a kultiváciou vlastného 
srdca. V asketickej praxi minulosti to znamenalo predovšetkým bdieť nad myšlienkami, 
ktorými sa človek zaoberá a ktoré nechal vstúpiť do svojho srdca. 

3. Tretím aspektom očakávania je pôst: K adventnému očakávaniu narodenia 
Pána, osobitne na kresťanskom Východe, patrí i pôst. Pôst tu sprevádza prípravu na takmer 
všetky väčšie sviatky. Deň po sviatku sv. Filipa, čo je od 15. novembra, sa východná cirkev 
40-dňovým pôstom pripravuje na príchod Pána. Nepodčiarkuje natoľko askézu, ako skôr 
dobrá, ktoré z pôstu plynú. Pôst by mali sprevádzať pokorné srdce, modlitba a dobré 
skutky. 

Každý z nás si v tomto adventom čase môže položiť otázku, po čom túži alebo čo 
očakáva vo svojom živote. Dobre prežitý čas, adventná bdelosť i pôstna disciplína nám 
môžu prispieť k tomu, aby sme usmernili naše túžby a očakávania na vyššie veci. Aby sme 
nečakali len na milé príjemnosti Vianoc, ale aby sa očakávaním Jeho narodenia aj z nás 
rodili noví ľudia. 

                                                  https://www.vaticannews.va/sk., autor: Peter Dufka SJ 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

9. 12. 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 

PANNY MÁRIE, slávnosť 

Gn 3,9-15; Ž 98;  

Ef 1,3-6.11-12; Mt 3,1-12 

6.30 Pokoj a DDS Beáta 

16.30 --- 

18.00 + Štefan a Anna 

Ut 

10. 12. 

ADV. FÉRIA 

Iz 40,1-11; Ž 96; Mt 18,12-14 

6.30 ZBP a DDS Adrián 

18.00 + Ján a Ľubomír 

St 

11. 12. 

ADV. FÉRIA 

Iz 40,25-31; Ž 103; Mt 11,28-30 

6.30 + Eva 

18.00 + Miroslav                      /deti/ 

Št 

12. 12. 

ADV. FÉRIA 

Iz 41,13-20; Ž 1475; Mt 11,11-15 

6.30 ZBP a poď. za milosti  Anna  

18.00 + Jozef, Helena a Demeter 

Pi 

13. 12. 

Sv. Lucia, panna 

spomienka 

Iz 48,17-19; Ž 1; Mt 11,16-19 

6.30 ZBP Štefan a Anna 

18.00 + Eva                       /mládež/ 

So 

14. 12. 

Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ 

Cirkvi, spomienka 

Sir 48,1-4.9-11; Ž 80; Mt 17,10-13 

7.00 + Milan a Anna 

18.00 + Ján, Mária a Pavol 

Ne 

15. 12. 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 
(Nedeľa Gaudete) 

 
 

Iz 35,1-6b.10; Ž 146; 
Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 

8.00 + Mária a Michal 

9.30 + Jozef 

11.00 Za farnosť 

18.30 
ZBP Anton s rodinou  
(50 r. života) 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00   
18.00 

(17.00 adorácia) 
  9.30 

Rod. 
oblasť 

8.30      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  15. 12. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo, 
Sinčáková 

Sabolová, 
Chytra 

Demčák, 
Plančárová 

Vaterka, 
Vaterková 

Ištok, 
Ištoková 

 
 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 

nedeli prosíme rodiny Bľachovú, 

Tutkovú a Urbanovú. Zároveň 

vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2.  Zbierka na Charitu z minulej nedele 

činila v našej farnosti spolu 540,82,-€ 

(Farský kostol 427,35 €, filiálka Dlhé 75,-

€ a školská kaplnka Rodinná oblasť 

38,47,- €). Úprimné Pán Boh zaplať za 

vaše milodary. 

3. Na kostolné potreby darovala 

bohuznáma 100,- € a 50,-€. 

Vyslovujeme vďačnosť za milodar. 

4. V pondelok (zajtra) budeme sláviť 

sviatok Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie, ktorý je liturgicky 

presunutý z dnešnej nedele. Sme 

povinní zúčastniť sa na celej sv. omši, 

keďže je to prikázaný sviatok. V školskej 

kaplnke na Rodinnej oblasti bude sv. 

omša na zajtrajšiu slávnosť o 8.30 

dopoludnia spolu so žiakmi. Kto nebude 

môcť prísť, prosíme v iný čas na filiálku, 

resp. do farského kostola. 

5. V utorok po večernej sv. omši bude 

Biblické stretnutie na fare.  

6. Od utorka do soboty budú v našom 

farskom kostole Rorátne sv. omše. 

V utorok, štvrtok a sobotu – vždy ráno 

o 6.30 hod., v stredu a piatok – večer 

o 18.00 hod. Srdečne vás pozývame na 

tieto sv. omše. Nezabudnite prísť so 

zažatými sviecami v lampášoch. 

 

 

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  

 

Liturgický program na 2. adventný týždeň 
Oznamy 


