
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bratia a sestry. Dnešnou 

nedeľou vstupujeme do obdobia 

adventu. Aj keď je v tomto roku 

poznačený  pandémiou, veľa vecí sa 

navonok oproti predošlým rokom 

nezmenilo. Už niekoľko dní znejú 

v našich obchodných centrách 

vianočné koledy, predávajú sa 

stromčeky a rozličné ozdoby, ľudia 

začínajú zháňať darčeky. Žijeme 

v dobe, poznačenej sekularizmom 

a konzumom, a tak tento predvianočný 

čas nás vlastne už ani neprekvapuje. 

U mnohých je to len intenzívnejšia 

doba predaja a nakupovania- 

Obchodníci prichádzajú stále s novými 

vecami, ktorými chcú zaujať našu 

pozornosť. A môžeme konštatovať, že 

sa im to darí.  

Príď, Pane Ježišu 

Svedčí o tom každoročný 

pohľad na výšku tržieb pred Vianocami. 

K tomu ešte musíme pripočítať aj našu 

snahu, aby bolo doma všetko 

pripravené na sviatky – poupratované, 

navarené, vyčistené...Nuž a po štyroch 

týždňoch adventu budú sviatky. Často 

zdôrazňujeme, že sa na nich tešíme, 

lebo nám umožňujú trochu sa zastaviť 

a oddýchnuť si od celoročných starostí. 

Ak však túžime ako 

kresťania žiť autenticky svoju 

vieru, potom si musíme klásť 

otázku, či len o tom je celý 

Advent. Isteže nie, povieme, veď 

Advent je pre nás aj liturgické 

obdobie Cirkvi, ktorým začíname 

nový cirkevný rok. Je to tak, no 

pravda o tomto čase je oveľa 

hlbšia. Podstatou adventu nie je 

len nové liturgické obdobie, ale 

hlavne jeho obsah, na ktorý nás 

upriamuje Božie slovo dnešnej 

nedele. Ježiš hovorí všetkým, 

ktorí chcú byť jeho učeníkmi, že 

majú bdieť a snažiť sa byť stále 

pripravení na Boží príchod. 

V dejinách spásy to židia vedeli. 

Často volali a prosili Pána najmä 

v ťažkých časoch neslobody.  
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Prosili ho, aby už prišiel a vyslobodil ich od vonkajších nepriateľov, ale tiež 

ich oslobodil od ich vlastných hriechov a zlyhaní.    

Bratia a sestry. Nech je prichádzajúci advent aj pre nás časom milosti. 

Bedlime a buďme pripravení očakávať nášho Pána. On určite príde oslávený na 

konci vekov. Avšak uvedomme si, že Pán k nám prichádza stále, len my nie 

sme stále vnímaví na jeho blízkosť a prítomnosť. Do našich životov neraz 

vstúpilo veľa „zbytočného haraburdia“, ktoré zaujalo naše srdce natoľko, že sme 

túto schopnosť vnímať Boha neraz stratili. Urobme si v advente poriadok v duši. 

V postoji pokánia úprimne vyznajme a oľutujme hriechy a nechajme Boha, nech 

nám vládne On. Viac počúvajme jeho hlas v Božom slove a v modlitbe. Potom 

budeme môcť aj my zvolať radostne s prvými kresťanmi: Maranatha – Príď, 

Pane Ježišu. Požehnaný adventný čas.                                                                                                          

      Štefan Albičuk, dekan 

Modlitba za Slovensko 

 
Všemohúci Bože, Otče, 

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš 
našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými 

pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre 
všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o 

rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú 
zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme 

chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. 
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, 
bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich 

otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v 
čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo 

odhodlali. 
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, 

ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých 
bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. 

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich 
pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si 

veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. 
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych 

a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 

 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
30. 11. 

Sv. Ondreja, apoštola 
sviatok 

6.30 + Marta 

18.00 + Členov BSR 

Ut 
1. 12. 

Adventná féria 
6.30 ZBP pre Jána 

18.00 + Ľudmila 

St 
2. 12. 

Adventná féria 
6.30 + Ján, Zuzana 

18.00 + Štefan 

Št 
3. 12. 

Sv. Františka 
Xaverského, kňaza 

spomienka 

6.30 
Za Božiu pomoc 
a silu DS pre Annu 

18.00 + Marta 

Pi 
4. 12. 

Adventná féria 
1.piatok v mesiaci 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Martin 

So 
5. 12. 

Adventná féria 

16.30 + Michal, Mária 

18.00 

ZBP a DDS pre 
Michaelu, Máriu a 
Michala 

Ne 

6. 12. 

DRUHÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

8.00 
+ Marta      (sv. omša 
pre senior. nad 65 r.) 

9.30 
ZBP a DDS pre 
Viktóriu 

11.00 Za farnosť 

18.30 + Anna 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00    18.00 8.00 
8.00 

9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  6.  12.  2020: 

Sobota - 
vigília 

8.00 9.30 11.00 18.30 

Chytra, 

Vaterka 
Uriga, 

Harakaľová 
Benčo, 

Fecenková 
Ištok, 

Ištoková 
Josipčuk, 

Klapák 

 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodinu Božikovú, Ihnatovú 

a Šviderskú. Ďakujeme chlapcom z 

charity, ktorí upratovali kostol minulý 

týždeň. 

2. Darcovia na kostolné potreby: 

bohuznámi dvaja darovali po 50,-€, 

bohuznáma 110,-€, bohuznáma 

rodina 250,-€ a 50,-€,  dvaja 

bohuznámi po 20,-€, jedna 

bohuznáma 25,-€ a ďalšia 10,-€. 

Všetkým štedrým darcom 

vyslovujeme veľkú vďaku.  

3. Dnes je Zbierka na Charitu. 

Ďakujeme vám za všetky obety na 

tento cieľ. Prispieť môžeme tak, ako 

zvyčajne, ale aj prostredníctvom 

vkladu na účet charity, či cez 

poštovú poukážku. Číslo účtu je na 

letáčiku Arcidiecéznej Charity 

Košice, ktorý je vzadu za lavicami. 

4. Nasledujúci týždeň bude 

prvopiatkový. Spovedať budeme 

takto: Farský kostol sv. Františka 

– v Pondelok až Piatok ráno a večer 

pol hodinu pred sv. omšami, filiálka 

Dlhé: v Pondelok a Piatok od 17.15 

do 18.00 hod.(aj veriacich 

z Rodinnej oblasti). Adorácia na 

prvý piatok vo farskom kostole 

bude od 15.00 hod. Prvá sobota - 

sv. ruženec vo farskom kostole 

podvečer, pol hodinu pred sv. 

omšou, ktorá bude o 16.30 hod.,  

na filiálke Dlhé ráno o 8.00 hod.  

 

Zároveň upozorňujeme, že kvôli 

pandemickej situácii sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou nebude spovedať 

tzv. hromadným spovedaním pred 

Vianocami. Budeme vám však 

k dispozícii aj po prvopiatkovom 

týždni, aby ste sa mohli vyspovedať. 

Bližšie vás budeme informovať 

neskôr. 

5. Kvôli pandémii platia naďalej 

obmedzenia pri účasti na sv. 

omšiach. Ruší sa však nariadenie 1 

človek na 15 m štvorcových plochy 

sedenia. Môžeme sedieť 

šachovnicovo, v každom druhom rade 

však alternatívne (teda nie 

bezprostredne za sebou!). Je zároveň 

dovolené iba sedieť, nie stáť. Prosíme 

o rešpektovanie tohto usmernenia. 

Keďže v našom meste došlo 

v novembri k veľkému nárastu 

pozitívnych prípadov, prosíme 

každého o zodpovednosť nielen za 

seba, ale aj za druhých. Zároveň 

však vnímajme, že sme v rukách 

Božích a nezabúdajme sa často 

modliť a dôverovať Bohu aj v tejto 

náročnej situácii. 

6. Upozorňujeme, že kvôli tejto 

situácii nebudú ženy piecť počas 

adventu vianočné oblátky. Zakúpte 

si ich preto v obchode. 

Liturgický program na 1. adventný týždeň Oznamy 

 

 


