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historický, ale napriek tomu reálny cestou 

svätého prijímania. Čo máme my robiť? 

Postaviť sa k múru alebo do pozoru? 

Alebo podľa našich zvyklostí vykúpiť 

posledné hlúposti z obchodov, potom si 

sadnúť k stromčeku, poprípade si prehrať 

staré vianočné evergreeny a namýšľať si, 

že sme dôstojne prijali Pána Boha? 

Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 

kráľovstvo! – znie tak isto, ako pred 

dvetisíc rokmi. Meníme k dobrému svoje 

konanie, správanie a zmýšľanie? 

Korigujeme a napravujeme všetky 

úchylky, ktoré nás odlučujú od Boha? 

Neklamme seba samých a nezhadzujme 

slovo „pokánie“, lebo to nie je iba 

jednorazová akcia, to nie je jednoduché 

vyznanie hriechov. Toto všetko pokánie 

zahrňuje, ale pokáním to ešte nie je. 

To všetko ale musí vyústiť k zmene 

života, ku skvalitneniu života podľa Božej 

vôle, lebo iba tento spôsob otvára naše 

srdcia pre neho. V nás musí byť čosi zo 

Zacheja, ktorý ide vrátiť mnohonásobne 

všetkým tým, ktorých poškodil, ide 

napraviť, ide korigovať… 

Skúsme teda robiť plnohodnotné a pravé 

pokánie, zmeniť náš stereotypný advent 

a rozhodnime sa vyprázdniť naše srdcia 

pre Ježiša a preniknúť sa tým pravým 

„betlehemským“ pokojom. 

M. Haňov 

Druhá adventná nedeľa nám 

stavia pred oči výzvu Jána Krstiteľa 

k príprave cesty Pánovi a k zmene života. 

Prekonanie stereotypov je v dnešnej dobe 

veľmi ťažké a tak je tu aj výzva pre nás: 

„Obráť sa k Bohu!“ Mysli viac na iných, nie 

na seba!“ „Zmeň svoje postoje 

k lepšiemu!“  

Výzva Jána Krstiteľa 

Keď prišiel Ján Krstiteľ, ktorý požíval 

všeobecnú úctu a rešpekt počnúc kráľom 

a končiac posledným človekom a mal 

poverenie od Boha, aby pripravil ľud na 

jeho príchod, jasnou, stručnou a 

nekompromisnou rečou na Judskej púšti 

povedal slová: „Robte pokánie, lebo sa 

priblížilo nebeské kráľovstvo!“ Tieto slová 

zdanlivo veľa nehovorili, ale pritom hovorili 

mnoho. Vtedajší poslucháči im dobre 

rozumeli. Vedeli, že sa od nich očakáva 

zmena myslenia, zmena života, postojov 

aj konania. Preto mnohí tak úprimne 

prichádzali za Jánom a na znak túžby po 

očiste duše nechali tiecť na seba vodu 

Jordána, aby takto doslovne pocítili, že ich 

robí čistejšími a spĺňajúcimi požiadavku 

pravého pokánia. 

My sa tiež nachádzame v podobnej 

situácii, lebo Cirkev nám pripomína 

blížiace sa Vianoce, čiže príchod Ježiša 

Krista na tento svet. Príchod síce už nie 

Predseda Konferencie biskupov 

Slovenska (KBS), košický 

arcibiskup metropolita Mons. 

Bernard Bober a predseda Rady 

KBS pre Slovákov v zahraničí, 

bratislavský pomocný biskup Mons. 

Jozef Haľko boli v dňoch 28.-

29.11.2022 na dvojdňovej 

pracovnej návšteve Bruselu. Stretli 

sa so zástupcami Európske komisie 

(EK), Európskeho parlamentu, 

Komisie biskupských konferencií 

Európskej únie (COMECE), členmi 

politickej skupiny EPP a 

Slovenskou katolíckou misiou v 

Bruseli. Návšteva sa uskutočnila na 

pozvanie poslankyne Európskeho 

parlamentu Miriam Lexmann. 

„Témy sa týkali situácie Cirkvi v 

Európe i u nás. Hovorili aj o 

budúcnosti Európy a hodnotových 

základoch Európskej únie, o tom, 

kam ako európske spoločenstvo 

kráčame a aká je úloha Cirkvi v 

tomto smere. Nevynechali ani 

diskusiu o našej službe pomoci v 

dôsledku vojny na Ukrajine. 

Zároveň ich čakalo bratské 

stretnutie s miestnymi biskupmi a 

návšteva našich krajanov v 

slovenskej misie v Bruseli," hovorí 

výkonný tajomník KBS Ivan 

Ružička, ktorý biskupov sprevádza. 

Do belgickej metropoly prišli 

predstavitelia KBS v pondelok. V 

prvý deň sa stretli s generálnym 

tajomníkom COMECE Manuelom 

E. Barrios Prietom. Hovorili aj s 

členmi Sekretariátu COMECE. 

Večer ukončili večerou s 

bruselským pomocným biskupom 

Jeanom Kockerolsom. V utorok sa 

stretli s členmi EPP skupiny pre 

medzikultúrny a náboženský dialóg 

a predsedom politickej skupiny EPP 

Manfredom Weberom. Potom sa 

stretli s europoslancom Alexandrom 

Vondrom a následne s európskou 

koordinátorkou pre boj s 

antisemitizmom a bývalou 

poradkyňou pre dialóg s cirkvami, 

náboženstvami a nekonfesnými 

organizáciami Katharina von 

Schnurbein (Európska komisia) . 

Následne bolo naplánované 

stretnutie s podpredsedom 

Európskeho parlamentu Othmarom 

Karasom. Program ukončili na svätej 

omši s krajanmi zo Slovenska v 

Slovenskej katolíckej misii. Mons. 

Bernard Bober ukončil pracovnú 

návštevu v Bruseli stretnutím so 

Slovákmi, ktorí v jednom zo sídiel 

EÚ pracujú. Celebroval pre nich 

svätú omšu v sídle Slovenskej 

katolíckej misie v kostole 

Najvätejšieho Srdca Ježišovho. 

„Stretnutie so Slovákom v zahraničí 

je vždy potešením,“ povedal pre 

Tlačovú kanceláriu KBS Mons. 

Bober. V homílii ich povzbudil v 

prebiehajúcom čase adventu, „aby 

každý nosil so sebou myšlienku 

príchodu Ježiša Krista, nech každý s 

Kristom žije a s Kristom počíta vo 

svojom živote“. Po svätej omši 

miestni Slováci pripravili agapé, na 

ktorom nechýbali ani slovenské 

koláče.                       Zdroj: TKKBS 

 

Mons. Bernard Bober rokoval v Bruseli s predstaviteľmi EÚ 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

05.12. 
Pondelok po 2. adventnej 

nedeli 

6.30 + Jolana 

18.00 + Michal, Helena, Michal 

Ut 

06.12. 
Sv. Mikuláša, biskupa 

ľubovoľná spomienka 

6.30 + Mária, Mikuláš, Michal, Anna 

18.00 + Michal Murín 

St 

07.12. 

Sv. Ambróza, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 

spomienka 

6.15! + Daniela, 1. výročie 

18.00 + Anna, Ján (deti) 

Št 

08.12. 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PANNY MÁRIE, prikázaný 

sviatok 

6.30 + Anton 

16.30 Za farníkov 

18.30 + Tomáš, Oľga, Terézia  

Pi 

09.12. 

Sv. Jána Diega 
Cuauhtlatoatzina 

ľubovoľná spomienka 

6.30 ZBP Martin, Lujza, Samuel 

18.00 
ZBP Marcela a Marek s rod. 

(birmovanci) 

So 

10.12. 

Preblahoslavenej Panny 
Márie Loretánskej 
ľubovoľná spomienka 

7.00 Za duše v očistci 

18.00 + Miroslava 

Ne 

11.12. 

TRETIA ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

8.00 ZBP bohuznámej rodiny. 

9.30 + Renáta 

11.00 
Poď. za 50 r. života a prosba 

o ZBP Rudolfa 

18.30 ZBP Natália, Zdenka 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. oblasť    17.00   11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 10.12. – 11.12. 2022 

10.12. - 18.00 11.12. - 08.00 11.12. - 9.30 11.12. - 11.00 11.12. - 18.30 

Smolej, 
Smolejová 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Benčo, 
Fecenková 

Kľučár, 
Kľučárová 

Ištok,  
Ištoková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 2. Adventný týždeň 

Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Eliášovú, Čečkovú a Ocilkovú. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na kostolné potreby darovala 

bohuznáma rodina 200,-€ a bohuznáma 

darkyňa 50,-€. Pán Boh zaplať. 

3. Zbierka na Charitu činila v našej 

farnosti spolu 938,06,-€ (farský kostol – 

718,83,-€, filiálka Dlhé – 176,-€ a kaplnka 

Rodinná oblasť – 43,23,-€). Úprimná 

vďaka všetkým darcom. 

4. V stredu (07.12.) po večernej sv. 

omši s deťmi bude ďalšia katechéza 

určená rodičom prvoprijímajúcich detí. 

Pozývame vás na toto stretnutie. 

5. V nasledujúcom týždni sú zimné 

kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. 

Ich obsahom je príchod Kristovho 

kráľovstva do našich rodín ako 

aj duchovná obnova rodín, zároveň aj 

prosby za pokoj a spravodlivosť vo svete. 

Záväzný je jeden deň. 

6. Počas adventu môžeme podporiť 

núdzne rodiny našej farnosti zbierkou 

„Vianočný dar“. Pokladnička je v našom 

farskom kostole vzadu za lavicami. 

Vďaka za každý dar na tento cieľ. 

7. V pondelok, utorok a piatok 

nasledujúceho týždňa budú ranné sv. 

omše rorátne, teda votívne s formulárom 

o Panne Márii. Na tieto sv. omše príďme  

so zažatými sviecami. 

 

 

 

8. V stredu po večernej sv. omši 

bude stretnutie členov Farskej 

pastoračnej rady. Pozývame vás. 

 

9. Lektori na slávnosť 

Nepoškvrneného počatia Panny 

Márie:  

7.12.2022 streda vigília 18.00 hod.:  

Klapák, Klapáková 

8.12.2022 štvrtok: 

16.30 hod.: Sztraka, Sztraková 

18.30 hod.: Jenčo, Jenčová 

    Svätec týždňa – svätý Mikuláš 

Pôvod jeho mena z gréčtiny Nicolaós 
– víťazný. Podľa tradície sa Mikuláš 
stal okolo roku 300  biskupom v 
meste Myra v dnešnom Turecku. 
Počas  prenasledovania kresťanov 
za vlády cisára Valéria Maximina asi 
v roku 310 sa dostal do väzenia a bol 
podrobený ťažkému mučeniu. 
Napriek hroznému poznačeniu 
mučením sa zúčastnil slávneho 
Nicejského koncilu. Podľa tradície 
zomrel 6. decembra 345 alebo 351. 
V roku 1078 talianski námorníci jeho 
pozostatky priniesli do Bari. 
Pravoslávna cirkev vyvíjala snahu o 
ich navrátenie. Azda žiaden biskup 
na Západe nie je taký populárny ako 
práve svätý Mikuláš. Viažu sa k 
nemu príbehy o jeho dobročinnosti. 
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 chlebami, zlatými 
prútmi, či s kotvou. 
 


