
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bratia a sestry. Dnešnou nedeľou 
začíname liturgický advent. Advent 
znamená príchod. Znova sa máme 
pripraviť na Vianoce, na sprítomnenie 
Ježišovho príchodu na našu zem. Je však 
dôležité pochopiť, že tento „príchod“ Krista 
sa uskutočňuje každý deň; vždy vtedy, keď 
otvárame svoje srdce pre Božiu 
prítomnosť a máme pre neho dôležité 
miesto v našom živote. V tomto zmysle 
môžeme prežívať Vianoce prakticky stále. 
Božie slovo dnešnej nedele nám hovorí, 
že Kristus neprišiel na svet iba raz, keď sa 
stal človekom a vstúpil do našej histórie. 
On príde aj druhý raz, na konci sveta vo 
svojej sláve. Evanjelista Lukáš hovorí, že 
to bude v čase, ktorý bude naplnený 
veľkými znameniami na nebi i na zemi 
a zároveň obavami i očakávaniami ľudí 
z toho, čo sa bude diať. Ježišova 
predpoveď jeho slávneho a definitívneho 
druhého príchodu a obnovenia sveta nás 
nabáda, aby sme boli na tento okamih 
pripravení. Podobne, ako v Starom 
zákone proroci pripravovali ľud na príchod 
Mesiáša, aj my sme vyzvaní pripraviť sa 
na tento druhý Ježišov príchod. 

Advent ako nová výzva 

Ježiš nám dáva návod na túto prípravu. 
Najprv nás vyzýva, aby sme sa snažili 
chápať znamenia čias a aby „naše srdcia 
neoťaželi obžerstvom, opilstvom 
a starosťami o tento svet“ natoľko, že už 

v nich nebude miesto pre Boha. 
Vnímajúc, čo sa deje v tomto čase 
pandémie, sú Ježišove slová azda ešte 
viac aktuálne. Namiesto hľadania Božej 
vôle, ktorú nám chce Pán ukázať aj 
v týchto ťažkých časoch, mnohí ľudia 
akoby nič nechápali. Zháňame sa denne 
za materiálnymi vecami, obchody sú 
neustále preplnené, akoby sme sa báli, že 
umrieme od hladu; kupujeme aj na to, čo 
nepotrebujeme, staráme sa o veci tohto 
sveta až tak, že strácame zo zreteľa svoju 
spásu. Ľudia nechcú ani o trochu 
obmedziť svoju slobodu. A tak rastie 
medzi nami bezcitnosť. Namiesto 
pokorného hľadania Boha a jeho vôle, 
sme svedkami neustáleho šomrania, 
neposlušnosti, nadávania a predbiehania 
sa ľudí na sociálnych sieťach o tom, ktorý 
názor je lepší. Pri všetkých tých názoroch 
sme zabudli na pravdu. Nehovoriac 
o neúcte k tým, ktorým by sme mali 
pomáhať svojimi modlitbami, pretože sa 
snažia zachraňovať ľudské životy.  
Vstúpme preto, bratia a sestry, do 
adventu s tým, čo nám hovorí Ježiš. 
Majme bedlivé srdce, viac sa modlime 
a v Božom slove nachádzajme odpovede 
na znamenia dnešných čias. Takto iste 
lepšie využijeme dnešnú ťažkú dobu 
a budeme schopní sa „v každej chvíli 
postaviť pred Syna človeka“. 

Štefan Albičuk, dekan 

28 
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XV. ročník 

28. november 2021 
 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 

Resp.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. 
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Z nazerania na kríž vychádza druhý 

krok: vydávanie svedectva. Keď sa 

pohľadom ponoríme do Ježiša, jeho 

tvár sa začne odrážať na našej: jeho 

črty sa stanú našimi, Kristova láska 

si nás podmaní a premení nás. 

Myslím na mučeníkov, ktorí v tomto 

národe vydávali svedectvo Kristovej 

lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď 

všetky okolnosti radili mlčať, zostať 

v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale 

nemohli, nemohli nevydávať 

svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí 

trpelo a zomrelo tu na Slovensku 

kvôli menu Ježiš! Svedectvo 

naplnené z lásky k Tomu, na koho 

toľko hľadeli. Tak, až sa mu začali 

podobať, dokonca aj v smrti.  

Myslím aj na naše časy, v ktorých 

nechýbajú príležitosti vydávať 

svedectvo. Tu, vďaka Bohu, nie sú 

kresťania prenasledovaní, ako v 

mnohých iných častiach sveta. 

Zosvetštenie a vlažnosť však 

znehodnocujú svedectvo, kým kríž 

vyžaduje jasné svedectvo, pretože 

kríž nechce byť zástavou, ktorú by 

vystavovali, ale čistým prameňom 

nového spôsobu života. Aký 

spôsob? Ten evanjeliový, toho z 

Blahoslavenstiev. Svedok, ktorý má 

kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí 

nikoho ako nepriateľa, ale všetkých 

ako bratov a sestry, za ktorých Ježiš 

dal život. Svedok kríža si nepamätá 

krivdy z minulosti a nenarieka nad 

prítomnosťou. Svedok kríža 

nepoužíva podvodné spôsoby a 

svetskú moc: nechce vnucovať sám 

seba a svojich, ale obetovať svoj 

život za iných. Nehľadá vlastné 

výhody, aby sa potom ukázal 

zbožný: toto by bolo náboženstvo 

pretvárky, nie vydávanie svedectva 

ukrižovaného Boha. Svedok kríža 

nasleduje len jednu stratégiu, tú 

Majstrovu: pokornú lásku. Nestará 

sa o prízemné víťazstvá, pretože 

vie, že Kristova láska je plodná v 

každodennom živote a všetko 

pretvára, ale zvnútra ako semienko, 

ktoré padlo do zeme, zomrelo a 

prináša ovocie.  

Drahí bratia a sestry, videli ste 

svedkov. Zachovajte si milú 

spomienku na osoby, ktoré vás živili 

a vychovávali vo viere. Boli to 

skromni a jednoduchí ľudia, ktorí 

dali svoj život, milovali až do konca. 

To sú naši hrdinovia, hrdinovia 

každodennosti a práve ich životy 

menia dejiny. Svedkovia plodia 

nových svedkov, lebo sú darcami 

života. Takto sa šíri viera: nie mocou 

sveta, ale múdrosťou kríža; nie 

štruktúrami, ale svedectvom. A 

dnes, vo vyzývavom tichu kríža, sa 

nás všetkých Pán pýta sa aj teba: 

„Chceš byť mojím svedkom?“.  

Na Kalvárii stála s Jánom Matka 

Božia. Nikto nevidel tak ako ona 

otvorenú knihu kríža a nevydal o 

tom svedectvo skrze pokornú lásku. 

Na jej príhovor prosme o milosť 

obrátiť pohľad srdca na 

Ukrižovaného. Vtedy naša viera 

bude prekvitať v plnosti, vtedy naše 

svedectvo prinesie ovocie. 

Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v 

Prešove (2. časť) 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

29.11. 
Pondelok po 1. Adventnej 

nedeli 

 + Mária, Jozef, Helena 

 ZBP Anna 

Ut 

30.11. 
Sv. Ondreja, apoštola 

sviatok 

 + Andrej 

 + Štefan Dilik 

St 

01.12. 
Streda po 1. Adventnej 

nedeli 

 + Milan, Anna, Lukáš 

 + Mária 

Št 

02.12. 
Štvrtok po 1. Adventnej 

nedeli 

 BSR 

 + Agnesa, Jozef 

Pi 

03.12. 

Sv. Františka Xaverského, 
kňaza 

spomienka 

 + za zomrelých rodičov 

 ZBP Dorotka 

So 

04.12. 
Sobota po 1. Adventnej 

nedeli 

 + Pavol, Margita, Štefan 

 + František 

Ne 

05.12. 

DRUHÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

 + Ján, Anna, Michal 

 + Anna 

 + Michal 

 Za duše v očistci 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé        

Rod. oblasť        

 

Lektori na budúcu nedeľu, 05. 12. 2021: 

Sobota 18.00 8.00 9.30 11.00 18.30 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 1. Adventný týždeň 
Oznamy 

1. Od štvrtka 25. novembra sú 
uzavreté kostoly pre verejné 
bohoslužby. Sv. omše slávime 
každý deň súkromne, pričom 
odslúžime všetky vaše prijaté 
úmysly. V nedele budeme 
prenášať sv. omše (streamovať) 
cez náš farský facebook o 9.00 
hod. Individuálna pastorácia je 
umožnená. Ak by niekto 
potreboval spoveď, sv. prijímanie, 
či zaopatrenie, nech sa ohlási 
telefonicky resp. zazvoní na farský 
zvonček. Tel. číslo je uverejnené 
na ozname pri vstupe do kostola, 
ako aj na našej webovej stránke: 
www.rkcvtjuh.sk. Radi vám 
vyjdeme v ústrety. 

2. Dnes sa mala konať Zbierka 
na Charitu. Keďže kostoly sú 
zatvorené, môžeme prispieť na 
tento cieľ prostredníctvom vkladu 
na účet (číslo účtu Charity je na 
plagáte na výveske), cez šek, 
ktorý bude na stolíku v zádverí 
kostola, resp. v hotovosti na fare. 

3. Farská kancelária nebude 
počas lockdownu otvorená. 
Všetky potrebné veci (oznámenie 
krstu, vybratie krstného listu, 
dohodnutie pohrebu atď.) si 
môžete vybaviť individuálne tak, 
že sa nám ozvete telefonicky, 
resp. cez farský zvonček pri 
poštovej schránke.  

4. Náš farský kostol bude 
otvorený pre súkromnú 
modlitbu tak ako doteraz, 
každý deň od 8.00 hod. do 
19.00 hod. V zádverí kostola 
budu na stolíku Katolícke noviny, 
ako aj ďalšia katolícka tlač, ktoré 
si môžete zakúpiť. 

5. Časopis Poverello bude v 
tomto čase uverejnený v 
elektronickej forme na našej 
webovej stránke, resp. v 
printovej podobe si ho môžete 
zakúpiť v zádverí kostola. 

6. Detské okienko: zapoj sa do 
putovania do Betlehema. 
Spoločne vydláždime cestu 
dobrými skutkami. Stopy môžete 
nájsť v zádverí kostola, prípadne 
aj na webovej stránke. Splň úlohu 
a podľa legendy vyfarbi stopu, 
vystrihni ju a prines do košíčka v 
zádverí kostola. 

 
Verím, že sa nám spoločne 
podarí do Vianoc dôjsť až do 
Betlehema. 

http://www.rkcvtjuh.sk/

