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sme sa „utiahnuť do púšte“ ako to 
urobil Ján. Dnešná doba nám totiž 
prináša pravý opak. Rýchly život, 
zhon, stres a sebectvo nás 
vzďaľujú od správneho prežívania 
adventu. Namiesto toho, aby sme 
spomalili a zamerali sa na to 
podstatné, naháňame sa za 
svetskými vecami, ktoré nás 
odvádzajú od Svetla, ktorým je 
Kristus. Preto sa zastavme 
a snažme sa byť bližšie k Bohu 
podľa vzoru Jána Krstiteľa. Druhá 
polovica adventu totiž potrebuje 
takých Jánov Krstiteľov! Svet 
potrebuje ľudí, ktorí sa stanú 
znamením pre iných, aby našli 
cestu ku Kristovi, zmysel života 
a radosť. Pokúsme sa preto ešte 
využiť nastávajúce dni adventu tým, 
že budeme zapaľovať sviece nielen 
na adventnom venci, ale aj v našich 
srdciach. Tak ako je Kristus 
Svetlom pre nás, buďme aj my 
svetlom pre všetkých, ktorých na 
svojej životnej ceste stretneme. 
Pripravme sa teda s pokorou 
a trpezlivosťou na Toho, ktorého 
príchod tak túžobne očakávame. 
Pretože my už vieme, že On je ten, 
ktorý má prísť... 

Anna Mihoková 
 

 

 

Zvlášť v dnešnej dobe môžeme 
vnímať, že čas plynie akosi 
rýchlejšie... Ani sme sa nenazdali 
a ocitli sme sa v druhej polovici 
adventu, čo znamená, že sme stále 
bližšie k tomu, na čo čakáme... 
Čakáme podobne, ako čakal Ján 
Krstiteľ, ktorý vedel, že po ňom príde 
ten, ktorý prinesie spásu.  

Ty si ten, ktorý má prísť? 

Evanjelium tretej adventnej nedele 
nám tak ponúka obraz, kedy sa Ján 
Ježiša pýta: „Ty si ten, ktorý má 
prísť, alebo máme čakať iného?“ 
A čo na to Ježiš? Ako vždy má pre 
nás jasnú odpoveď, ktorou ubezpečí 
nielen Jána, ale aj nás všetkých, že 
čakáme na „toho správneho“, 
pretože: „Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, 
mŕtvi vstávajú a chudobným sa 
hlása evanjelium.“ Ježiš nás teda 
ubezpečuje o tom, že je ten, ktorého 
príchod očakávame, no zároveň 
obracia našu pozornosť na toho, 
ktorý mu pripravil cestu...Ján Krstiteľ 
sa preto pre nás stáva príkladom 
života, pretože: „Medzi tými, čo sa 
narodili zo ženy, nepovstal nik väčší 
ako Ján Krstiteľ.“ Ježiš nám teda 
v dnešnom evanjeliu ponúka vzor, 
ako máme prežívať advent. Mali by 

Na začiatku adventu si v  prvom 

rade uvedomujeme, že opäť 

prežívame čas, v ktorom sa 

pripravujeme na druhý príchod 

Ježiša Krista, zároveň si 

pripomíname obdobie, ktoré 

predchádzalo narodeniu Ježiša 

Krista. Advent má dve časti – čas 

od Prvej adventnej nedele do 16. 

decembra, ktorá je zameraná práve 

na to čo je v našom živote 

podstatné – uvedomenie si 

skutočnosti, že Kristus príde v sláve 

súdiť živých i mŕtvych. V druhej 

časti Adventného obdobia od 17 do 

24. decembra nám Cirkev v liturgii 

pripomína bezprostredné udalosti, 

ktoré predchádzali narodenie 

Ježiša Krista a sú tou vlastnou 

prípravou na slávenie 

najradostnejších sviatkov na 

slávenie Vianoc, prežívanie 

tajomstva narodenia Ježiša Krista. 

Chválime Boha, ktorý tak miloval 

svet, že nám poslal svojho Syna. 

Vianočné sviatky a príprava na ne, 

majú svoj hlbší zmysel v príprave 

našich sŕdc na prijatie Božích 

milostí cez sviatosti. Advent nám 

pripomína, že Kristus prišiel, ale aj 

že príde. A život veriacich je 

neustálym a bdelým očakávaním 

toho príchodu. Nejde iba o to, aby 

sme pripomenuli historickú udalosť, 

ktorá sa stala pred 2000 rokmi v 

malej judejskej dedinke. Oveľa 

potrebnejšie je pochopiť, že celý 

náš život musí byť adventom, 

bdelým očakávaním nového 

konečného príchodu Krista. Prvou 

adventnou nedeľou sa pre 

kresťanov začína obdobie 

intenzívne pripomínanie dvoch 

príchodov – toho historického i 

budúceho  Adventu, Slovo advent 

pochádza z latinského adventus a 

znamená príchod. Symbolom sú 

sviece, ktoré sa zapaľujú počas 

štyroch adventných nedieľ. 

Postupne sa do Vianoc zapaľuje 

jedna sviečka za druhou. 

Najčastejšie sú sviečky tmavomodré 

alebo fialové symbolizujúce 

liturgické farby adventných nedieľ. 

Tretia môže byť vo farbe ružovej, 

ktorá je liturgickou farbou Tretej 

adventnej nedele nazývanej 

Gaudete – Radujte sa. 

Štvortýždňové obdobie adventu je 

pre veriacich najmä časom 

duchovnej prípravy a pokánia pred 

slávením Vianoc, radostnej 

spomienky na Narodenie Pána. V 

tomto období sa veriaci v 

katolíckych, evanjelických a ďalších 

kresťanských chrámoch schádzajú 

k sláveniu Eucharistie, modlitbám a 

zamysleniam, konajú sa v nich aj 

mnohé adventné koncerty. 

Liturgické rúcho v advente je fialové, 

pri rorátnych svätých omšiach, ktoré 

majú mariánsky charakter biele. 

Adventná predvianočná príprava sa 

spomína v Ríme už za pápeža Leva 

I. Veľkého (440-461). Adventné 

obdobie v tejto forme zahrnovalo 

šesť nedieľ a malo pôstno-kajúcny 

charakter. Pápež Gregor I. Veľký 

(590-604) skrátil adventné obdobie 

na štyri nedele.          Zdroj: TKKBS 

Advent – príprava na slávenie vianočných sviatkov. 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

12.12. 

Preblahoslavenej Panny 
Márie Guadalupskej 
ľubovoľná spomienka 

6.30 + Ján Boháč, 1. výročie 

18.00 + Magdaléna 

Ut 

13.12. 

Sv. Lucie, panny a 
mučenice 
spomienka 

6.30 ZBP Oliver, Diana, Michaela 

18.00 ZBP Lucia, Eliška, Viktor 

St 

14.12. 

Sv. Jána od Kríža, kňaza 
a učiteľa Cirkvi 

spomienka 

6.15! + Ján Boháč 

18.00 + Viktor, Michal (deti) 

Št 

15.12. 
Štvrtok po 3. adventnej 

nedeli 

6.30 + Alžbeta 

18.00 
ZBP a dary Ducha Svätého 
pre Janku, Jána a Janíka 

Pi 

16.12. 
Piatok po 3. adventnej 

nedeli 

6.30 
ZBP a DDS pre rod. Adama a 

Marušky 

18.00 
Poď. za 70r. života Karola 

a prosba o ZBP (birmovanci) 

So 

17.12. 
Sobota po 3. adventnej 

nedeli 

7.00 Za obrátenie hriešnikov 

18.00 + Albína, Ján, František 

Ne 

18.12. 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

8.00 
ZBP a DDS Ema, Martin, 

Andrej 

9.30 ZBP Rodiny 

11.00 
Poď. za 70r. života Anna 

a prosba o ZBP 

18.30 ZBP Matej 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 17.12. – 18.12. 2022 

17.12. - 18.00 18.12. - 08.00 18.12. - 9.30 18.12. - 11.00 18.12. - 18.30 

Vavrek, 
Vavreková 

Klimčo, 
Sabolová 

Chytra, 
Plančárová 

Štefanko, 
Štefanková 

Rusnáková, 
Vargová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 3. Adventný týždeň 

Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Fialovú, Martonovú, Bedryovú 

a  Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. V nasledujúcom týždni bude väčšie 

spovedanie pred Vianocami. Na filiálke 

Dlhé budeme spovedať v Piatok od 

16.30 do 17.30 hod. a vo farskom 

kostole sv. Františka v Sobotu od 9.00 

do 12.00 hod. a popoludní od 14.30 do 

17.00 hod. Zároveň, keďže vo štvrtok 

a piatok spovedáme v okolitých 

farnostiach, nebudeme preto spovedať 

pred večernými sv. omšami vo farskom 

kostole!! 

3. V sakristii môžete nahlásiť na 

vianočné spovedanie aj tých chorých, 

ku ktorým nechodíme na Prvé piatky. 

Spoveď chorých bude v týždni po 4. 

adventnej nedeli. 

4. 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. 

5. Dňa 11.2.2023 (sobota) na konci 

fašiangov chystáme Farský ples. 

Vstupné bude 30,-€ na osobu. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. 

Keďže je potrebné potvrdiť aj záväzne 

tento termín, prosíme o prihlásenie sa 

najneskôr do konca tohto mesiaca.    

 

 

  Svätá Lucia – panna a mučenica 

V našich končinách je táto svätica 

uctievaná, ale aj spájaná s rôznymi 

zvykmi. Pôvod mena Lucia je 

z latinčiny : Lucius – svetlý, žiariaci, 

lux – svetlo. Narodila sa okolo roku 

286 v Syrakúzach na Sicílii. Už ako 

dieťa sa zasvätila Kristovi, o čom 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 Luciu udal ako 

kresťanku. Miestodržiteľ cisára 

Diokleciána 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 svätice. Jej život je 

historicky doložený množstvom  

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. 

 


