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ADVENT 

,,Daj svojim veriacim, prosíme Ťa, všemohúci Bože, aby sa 
rozhodne vybrali v ústrety Kristovi, svojimi spravodlivými skutkami pri 
jeho príchode, aby tak zhromaždení po jeho pravici, boli hodní vlastniť 
Nebeské Kráľovstvo.“ Cirkev vyzýva svoje deti aby boli bdelé, aby boli 
pripravené prijať Krista, ktorý prechádza okolo, Krista, ktorý prichádza. 

Túžba vyjsť a stretnúť Ho, pripraviť sa na Pánov príchod, nám 
ponúka zamyslieť sa nad gréckym slovom parousia, ktoré sa do latinčiny 
prekladá ako adventus, od ktorého pochádza aj naše poznané slovo 
Advent. Vlastne adventus možno preložiť ako prítomnosť, príchod, 
prichádzanie.  

Tento pojem nevynašli raní kresťania, v staroveku sa bežne 
používalo na označenie oficiálnej návštevy významnej osobnosti – kráľa, 
cisára, alebo jedného z ich poverencov, ktorí prichádzali, aby prevzali 
správu nejakej provincie. Výraz bolo možné použiť aj pre príchod bohov, 
vychádzajúcich z obskúrnosti, aby sa prejavili vo svojej sile, alebo aby ich 
mohli oslavovať ich uctievatelia. Kresťania začali používať tento výraz na 
vyjadrenie svojho vzťahu ku Kristovi – Ježiš Kristus je Kráľ, ktorý vstupuje 
do tejto biednej ,,provincie“ nášho sveta, aby navštívil všetkých mužov a 
ženy. Je Kráľom, ktorého pozvanie podieľať sa na slávnosti jeho Adventu 
sa ponúka všetkým, ktorí v neho veria, všetkým, ktorí sú presvedčení o 
jeho prítomnosti medzi nami. 

Prijatím výrazu adventus kresťania jednoducho konštatovali, že 
Boh je tu: náš Pán sa nestiahol zo sveta, nenechal nás osamotených.  

Aj keď ho nemôžeme vidieť, či dotknúť sa ho, ako je to možné pri 
veciach ktoré vnímame zmyslami, on tu skutočne je, a prichádza nás 
navštíviť mnohými spôsobmi: čítaním Sv. písma, vo sviatostiach, osobitne 
vo svätom prijímaní, v liturgickom roku, v životoch svätých, v mnohých 



situáciách každodenného života, nech by sa nám tieto zdali akokoľvek 
bežné, v kráse stvorenstva... Boh nás miluje, pozná nás po mene, zaujíma 
ho všetko v našom živote, je vždy po našom boku. 

Advent nám ponúka čas na zastavenie a stíšenie, aby sme mohli 
prijímať Božiu prítomnosť. Boh je vždy blízko nás. My žijeme, ako keby bol 
ďaleko, v nebesiach, tam hore, a zabúdame na to, že je sústavne po 
našom boku. Je tam prítomný ako milujúci otec.  

Ak sa ponoríme do tejto skutočnosti, ak sa budeme na tým často 
zamýšľať počas Adventu, budeme sa cítiť povzbudení, aby som sa s istotou 
na neho obracali v modlitbe počas dňa – budeme mu predkladať naše 
trápenia, ktoré nám navodzujú smútok, našu netrpezlivosť a otázky 
rodiace sa v našom srdci.  

Pochopíme tiež, že mnohé nečakané zvraty udalostí počas dňa, sú 
veľmi osobným dotykom Božím, znakom jeho pozornej starostlivosti nad 
každým z nás. Našu pozornosť často priťahujú problémy a ťažkosti, 
niekedy sotvaže máme síl na to, aby sme vnímali tie všetky dobré, krásne 
veci, ktoré pochádzajú od Boha. Advent je časom, kedy by sme sa mali 
častejšie zamyslieť nad tým, ako nás ochraňuje, vedie, pomáha nám v 
našom živote, aby sme ho tak chválili za všetko čo pre nás urobil a čo pre 
nás robí. 

Keď budeme bdelí a pozorní voči láskyplným maličkostiam od 
nášho nebeského Otca, z nášho srdca vytryskne úkon vďakyvzdania. 
Vďačná spomienka na dobré veci, ktoré nám Boh urobil, nám tiež pomáha 
v temných časoch ťažkostí, problémov, chorobe, utrpení.  
Adventný čas nás pobáda, aby sme si kládli otázky: V čom spočíva naša 
nádej? Alebo možno ísť ešte hlbšie: aký zmysel má môj terajší život, moje 
dnes, moje teraz?  

,,Ak čas nie je naplnený prítomnosťou, obohatenou zmyslom“ 
povedal Benedikt XVI., ,,očakávania prinášajú riziko, že budú neznesiteľné 
– ak človek očakáva niečo, ale v danom momente neprichádza nič, inými 
slovami, ak prítomnosť zostáva prázdna, každá chvíľa, ktorá plynie, sa zdá 
byť extrémne dlhá a čakanie sa stáva príliš ťažkým bremenom, lebo 
budúcnosť zostáva úplne neistá. Na druhej strane, ak čas je obdarený 
zmyslom a ak v každej chvíli vnímame niečo špecifické a zmysluplné, práve 
vtedy radosť z očakávania robí prítomnosť vzácnejšou.”        
 Prajem Vám požehnaný a milostiplný advent.              Váš duchovný otec 



ADVENTNÝ PRÍBEH O NÁSTROJOCH... 
V jednej dedinke bola dávno-pradávno jedna 
súkromná stolárska dielňa. Raz keď bol stolár na 
pochôdzke, zasadli pracovné nástroje ku porade. 
Zasadanie trvalo dlho a miestami bolo prerušované, 
ba až ostré. Išlo o vylúčenie niektorých členov rady z 
dôstojného spoločenstva nástrojov. 

Prvý, kto sa ujal slova povedal: „Musíme vylúčiť našu sestru Pílku. Stále 
hryzie a škrípe zubami. Má najhryzavejšiu povahu na svete.“ 
Ktosi mu skočil do reči: „Medzi nami nemá miesto ani Hoblík. Je to 
nabrúsený puntičkár, ktorý poodiera všetko, čoho sa dotkne.“ 
„A čo brat Kladivo?“ zaprotestoval ďalší. „Má ťažkú a útočnú povahu. Tlčie 
hlava-nehlava a lezie všetkým na nervy. Vyhoďme ho!“ 
„A čo Klince? Dá sa žiť s takými pichľavými bytosťami? Nech idú preč oni. 
Aj s Pilníkom a Rašpľou. Žiť s nimi je večné utrpenie. A vyžeňme aj Šmirgeľ. 
Zdá sa, že jediný dôvod jeho existencie je škriabať blížneho.“ 
Tak sa stolárove nástroje dohadovali stále živšie a horlivejšie. Hovorili 
všetci, jeden cez druhého. Kladivo chcelo vylúčiť Pilník a Hoblík, a Pilník so 
Šmirgľom zase Klince a Kladivo, a tak ďalej. Na konci zasadania chceli 
všetci vylúčiť všetkých.  

Schôdzku znenazdania prerušil príchod stolára. Všetky nástroje 
zmäkli, keď videli ako stolár pristupuje k hoblici. Vzal do rúk dosku a 
prepílil ju hrdzavou Pílkou. Ohobľoval ju Hoblíkom, ktorý poodiera všetko, 
čoho sa dotkne. Potom prišiel rad na Sekeru, ktorá bez milosti osekáva 
všetko okolo seba. Ďalšia bola Rašpľa, s drsným jazykom a brat Šmirgeľ, 
ktorý škriabe a drhne. 

Potom stolár siahol po Klincoch s pichľavou povahou a po Kladive, 
ktorí všetko bije po hlave. 
Použil všetky svoje nástroje so všetkými násilníckymi vlastnosťami a urobil 
kolísku. Krásnu kolísku pre dieťatko, čo sa malo narodiť. 

Sme rozdielni. Každý je iný a z pohľadu toho druhého možno príliš 
„drsný a pichľavý“. Možno náš pohľad nám bráni vidieť jedinečné 
postavenie toho druhého. Ak sa však pozrieme na ostatných z perspektívy 
Stolára - Tvorcu, zistíme akú úlohu máme v tomto živote a ako 
potrebujeme druhých na dokončenie Stolárovho zámeru. Preto sa 
pozerajme viac očami Stolára ako očami nástrojov. 



Prehľad liturgických slávení na nasledujúci týždeň  

1. adventný týždeň A Myslava Baška 

Pondelok 
2. 12. 

16.45 – sviatosť zmierenia  

17.30 
† Gabriela 

Utorok 
3. 12.  

Sv. Františka Xaverského, 
kňaza  

(spomienka) 

10.30 
ZBP Juraj 

 

po sv. omši  

sviatosť zmierenia 

Streda 
4. 12. 

7.30 
† Anna Hudáková 

 

po sv. omši sviatosť 
zmierenia 

Štvrtok 
5. 12. 

16.45 - sviatosť zmierenia  

17.30 
katechéza detí na fare 

18.30 
ZBP Ondrej s rod. 

ZBP Miroslava s rod. 
(za účasti deti) 

Piatok 
6. 12. 

1. piatok v mesiaci 
Sv. Mikuláša, biskupa 

(ľub. spomienka) 

8.00 - spoveď chorých 15.45 
Eucharistická poklona  

a sv. zmierenia 
15.00 

Eucharistická poklona 

17.30 
za členov RS a BBSJ  

 (za účasti birmovancov) + 
katechéza na fare 

16.30 
za členov RS 

Sobota 
7. 12. 

Sv. Ambróza, bikupa a uč. C., 
(spomienka) 

7.30 
za farnosť 

 

Nedeľa 
8. 12. 

DRUHÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

,,A“ 

8.00 
† Juraj, Anna 

11.00 
† z rod. Kavuličovej, 

Jurtinusovej 

9.30 
spoločný úmysel 
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