
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tretiu adventnú nedeľu 
v liturgií voláme GAUDETE – Nedeľa 
radosti.  

Výzva Cirkvi radovať sa už 
dnes, nie iba potom cez sviatky. Koľkí 
spomedzi nás si povedia môžem sa 
radovať, keď mám problém? Kto, 
alebo čo mi bráni radovať sa? 
Radosť, tú pravú radosť je však 
potrebné správne pochopiť. Je to stav 
vnútra človeka o čo sa musí človek 
pričiniť. Sv. Gregor Veľkí nás učí, že 
duša nemôže žiť bez radosti, ale keď 
človek nedá pozor a začne ju hľadať 
vo veciach menej vznešených....Preto 
často radosť neprináša pravú radosť, 
ale sklamanie. Máme dostatok 
skúseností s hľadaním podnetov 
k pravej radosti, urobme preto zmenu 
v hľadaní.  

 

Raduj sa! 
 
Liturgický advent nás znovu 

upozorňuje zrealizovať Jánovo 
doporučené poučenie. Nikdy nebude 
šťastný sebecký človek. Boh od nás 
nežiada zmenu zamestnania, ale 
zmenu zmýšľania, pretože nezáleží 
od zamestnania, ale od toho, v akom 
vzťahu k BOHU ho robíme. Celý 

advent je pokladom radosti. 
Odhoďme teda hriech, lebo 
hlavné hriechy nikomu 
neposlúžia na radosť. Prinášajú 
len sklamanie a bolesť. Je dôvod 
na radosť už dnes? Áno pretože 
máme nádej v Kristovi a Cirkev 
sa raduje, pretože sa obnovuje 
pokáním.. Zahoďme teda zo 
seba skutky tmy a oblečme sa 
do výzbroje svetla, lebo čas 
adventu je prípravou na 
najkrajšie sviatky-sviatky  
pokoja, nádeje, lásky a to je 
vecou našej cti a vernosti 
Kristovi. 
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Anjel Pána na slávnosť Nepoškvrneného 

počatia: Nie hriechu, áno milosti 
 

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v utorok 8. decembra sa Svätý 
Otec František prihovoril pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána veriacim zhromaždeným na 
Námestí sv. Petra týmito slovami: 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 
Dnešná liturgická slávnosť oslavuje jednu z obdivuhodných udalostí v dejinách 

spásy: Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Aj ona bola spasená Kristom, ale osobitným 
spôsobom, lebo Boh chcel, aby matka jeho Syna už od momentu svojho počatia nebola 
dotknutá hriechom. A tak bola Mária počas celého svojho pozemského života oslobodená od 
akejkoľvek poškvrny hriechu, bola „plná milosti“ (Lk 1,28), ako ju oslovil anjel, a tešila sa 
osobitnému pôsobeniu Ducha Svätého, aby mohla vždy udržiavať dokonalý vzťah so svojím 
synom Ježišom; naviac, bola učeníčkou Ježiša: Matkou a učeníčkou. No hriech v nej nebol. 

Vo veľkolepom hymne, ktorým sa začína List Efezanom (porov. 1,3-6.11-12), nám 
sv. Pavol dáva pochopiť, že každé ľudské bytie je stvorené Bohom na dosiahnutie tej plnosti 
svätosti, tej krásy, do ktorej bola odetá Panna Mária už od počiatku. Cieľ, ku ktorému sme 
volaní, je aj pre nás darom od Boha, ktorý – ako hovorí apoštol – „si nás ešte pred stvorením 
sveta vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske“ (porov. v. 4); v Kristovi si nás 
predurčil (porov. v. 5), aby sme raz boli úplne slobodní od hriechu. Toto je tá milosť, zadarmo 
daný dar od Boha. 

To, čo sa Márii udialo na začiatku, pre nás nastane na konci, po tom, čo prejdeme 
očistným „kúpeľom“ milosti Božej. To, čo nám otvára bránu do raja je Božia milosť, ktorú sme 
verne prijali. Všetci svätí a sväté prešli touto cestou. Aj tí najnevinnejší boli totiž poznačení 
dedičným hriechom a zo všetkých síl bojovali proti jeho následkom. Prešli cez „úzku bránu“, 
ktorá vedie do života (porov. Lk 13,24). 

Viete, kto bol prvý, o ktorom máme istotu, že vstúpil do raja, viete to? Niekto, kto bol 
„málo dobrý“: jeden z tých dvoch, čo boli ukrižovaní s Ježišom. Obrátil sa na neho so 
slovami: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“. A Ježiš mu 
odpovedal: „Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,42-43). Bratia a sestry, Božia milosť je 
ponúknutá všetkým; a mnohí, ktorí na tejto zemi sú poslední, v nebi budú prvými (porov. Mk 
10,31).Ale pozor. Neoplatí sa byť vypočítaví: neustále odkladať dôkladnú previerku vlastného 
života využívajúc Pánovu trpezlivosť. On je trpezlivý, on na nás čaká, je vždy pripravený dať 
nám svoju milosť. Môžeme oklamať ľudí, ale Boha nie, on pozná naše srdce lepšie ako my 
sami. Využime súčasný okamih! Toto je ten zaručený kresťanský zmysel využitia prítomného 
dňa: nie tešiť sa zo života pre okamih, ktorý je prchavý, nie, tak zmýšľa svet. Ale prijať 
dnešok, aby sme povedali „nie“ zlu a „áno“ Bohu; otvoriť sa jeho milosti; prestať sa konečne 
uzatvárať do seba dostávajúc sa do pokrytectva.Pozrieť sa do tváre vlastnej realite, takí akí 
sme; uznať si, že sme nemilovali Boha a blížneho tak, ako sme mali, a vyznať to. Toto je 
začatím cesty obrátenia, prosiť predovšetkým Boha o odpustenie vo sviatosti zmierenia, 
a potom napraviť zlo spôsobené druhým. Ale vždy byť otvorení milosti. Pán klope na naše 
dvere, klope na naše srdce, aby s nami nadviazal priateľstvo, spoločenstvo, aby nám daroval 
spásu. 

Toto je pre nás cesta, ako sa stať „svätými a nepoškvrnenými“. Nepoškvrnená krása 
našej Matky je nenapodobniteľná, no zároveň nás priťahuje. Zverme sa jej a raz a navždy 
povedzme „nie“ hriechu a „áno“ milosti.                                              (www.vaticannews.va/sk) 

 
 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
14. 12. 

Sv. Jána z Kríža, kňaza 
a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

6.30 + Mária a Mária 

18.00 + Michal a Mária 

Ut 
15. 12. 

Adventná féria 
6.30 + Jozef, Helena a Pavol 

18.00 + Anna 

St 
16. 12. 

Adventná féria 
6.30 + Helena a Juraj 

18.00 + Anna 

Št 
17. 12. 

Adventná féria 
6.30 ZBP pre členov BSR 

18.00 + Ján  

Pi 
18. 12. 

Adventná féria 

6.30 + Drahotína a Jozef 

18.00 

ZBP pre Štefana 
a poďakovanie  
(50 r. života) 

So 
19. 12. 

Adventná féria 
16.30 + Libuša a Darina 

18.00 
ZBP a dary DS pre 
Ivanu 

Ne 

20. 12. 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

8.00 

ZBP pre Adama  
(sv. omša pre seniorov 
nad 65 r.) 

9.30 + Mária 

11.00 + Mária Repovská 

18.30 Na úmysel Jarmily 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00  
8.00 

9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  20.  12.  2020: 

Sobota, 18.00 8.00 9.30 11.00 18.30 

Klapák, 

Novák 

Sabolová, 

Chytra 

Sztraka, 

Sztraková 

Novák, 

Antolíková 

Benčo, 

Sinčáková 

 
 

 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodinu Kačmárovú, Zamborskú 

a Dzurkovú. Vyslovujeme vďaku 

rodinám, ktoré upratovali kostol 

k dnešnej nedeli. 

2. Na kostolné potreby obetovali 

bohuznámi darcovia 40,-€, 50,-€ 

a 20,-€. Úprimné Pán Boh zaplať. 

3. Spovedanie pred Vianocami 

bude takto:  

 Vo farskom kostole dnes 

popoludní od 14.00 hod. do 15.30 

hod. Využite dnes túto možnosť. 

Ponúkame tiež možnosť večerného 

spovedania vo štvrtok po večernej 

sv. omši od 19.00 do 20.30 hod. 

hlavne pre pracujúcich. Spovedať 

budeme aj v sobotu dopoludnia od 

9.00 do 10.30 hod. Okrem toho sme 

k dispozícii denne pol hodinu pred 

sv. omšami.  

 Filiálka Dlhé: V piatok od 16.00 

hod. do 18.00 hod. 

 Termínov je dosť, preto ich využite. 

Zároveň však prosíme, aby ste pri 

čakaní na spoveď dodržiavali 

primerané odstupy. 

4. Zajtra po večernej sv. omši bude 

stretnutie kurátorov z farského 

kostola. Prosíme všetkých o účasť.  

5. Dnes je zbierka na Rádio 

Lumen. Vyslovujeme vďačnosť za 

každý váš dar na tento cieľ.    

 

História Adventu 

Začiatky adventu siahajú do 4. 

storočia, kedy sa v oslavoval určitý 

počet adventných nedieľ (2 až 6). Až 

pápež Gregor Veľký († 604) stanovil 

adventný čas na 4 týždne. Adventné 

obdobie teda ľudstvo oslavuje už od 7. 

storočia nášho letopočtu. Začína sa 4 

nedele pred Štedrým dňom.    

„Advent“ je latinského pôvodu a 

znamená v preklade „príchod“.Je to 

teda obdobie príprav na príchod 

Mesiáša na narodenie Ježiša.  

Každá nedeľa v období adventu 

má svoj špecifický liturgický význam. 

Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v 

znamení pokánia a tretia sa nesie v 

znamení radosti. Hoci pre advent je 

typická fialová farba, tretiu adventnú 

nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju 

nahrádza veselšia ružová. Akoby už 

táto farba zvestovala a nabádala k 

oslavám a radosti. Štvrtá adventná 

nedeľa hovorí o udalostiach 

bezprostredne pred narodením Ježiša. 

Adventné obdobie vrcholí vigíliou. 

Nakoľko advent sa vyznačuje 

dvojakým očakávaním (narodenie a 

druhý príchod), je rozdelený na dve 

časti, kde 17. december tvorí hranicu 

tohto rozdelenia. Prvá časť adventu do 

17. decembra dáva dôraz na 

očakávanie druhého príchodu Krista a 

druhá časť je prípravou veriacich na 

stretnutie s Kristom pri jasliach. 

Liturgický program na 3. adventný týždeň 

Oznamy 

 

 


