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               ADVENT –     
 miesto a čas pre Krista

Musíme sa pripraviť, aby sme si všimli, že Boh prichádza medzi svojich a 
tak poznali Pravdu, ktorá nás vyslobodí z hriechov a daruje novú životnú túžbu. 
Boh prichádza, sme ochotný sa pozrieť do miestnos� svojho srdca, a povedať 
„Tak Ježiša vezmem ku mne, tu sa ešte zmes�!“ 

Advent je požehnaným časom milos�, ktorý tvorí cesty tam, kde ešte nie 
sú. Cesta pre Krista je miestom a časom, po ktorej má prísť, aby sa jeho nohy a 

ruky dotkli zeme nášho srdca. Jeho 
túžbou je pretvoriť ho od základu. 
Kristus nás istotne bude hľadať, 
nech už budeme v akomkoľvek 
rozpoložení. 
Jeho jas milos� nás bude posilňovať, 
aby sme mali odvahu prijať ho do 
svojho príbytku. 

Advent je prípravou na 
tajomstvo Vtelenia. Ono sa udialo cez Máriu. V tajomstve Vtelenia sú teda 
prítomné všetky ostatné tajomstvá Ježišovho života. A to všetko sa deje v 
skrytos� Máriinho lona, v ktorom je Ježiš ukrytý. Máriu otcovia nazývali „sieňou 
Božích tajov.“ Je sieňou, ktorá ukrýva plnosť milos�. Aby sme mohli vojsť do 
tejto siene, hlavne v tomto týždni, potrebujeme pripraviť cestu v našom srdci. 
 Advent je časom, kedy je dobré si pripomenúť všetky �e sny, očakávania, 
nádeje a túžby, ktoré predchádzali príchod Mesiáša a Jeho narodenie v 
Betleheme. Zároveň je to obdobie, keď znova pozornejšie hľadíme na náš život 
ako na očakávanie druhého príchodu Krista na konci vekov.

Nech nám Pán v tomto čase adventu udelí dar dôvery v neho samého, 
ktorý sa nám ponúka, možno nepoznaným a nevyskúšaným spôsobom. 



FARSKÁ PÚŤ DO ,,VEČNÉHO MESTA“ – RÍM
V spolupráci s cestovnou kanceláriou

awertravel
Vás pozývame na farskú púť do Ríma

Termín púte: 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020

Cena: 265 €

V cene je zahrnuté: doprava lux bus, 2x hotelové ubytovanie s polpenziou 3* (raňajky, večera), 
transfér k stanici metra (5 min.), sprievodca.
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – pla� sa na mieste, lístky na metro (100 min. – 1,5 €, 
celodenný – 7 €, fakulta�vna návšteva Va�kánskych múzeí – 17 €)
Možný príplatok – komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: kry�e do výšky 80 % 
stornopoplatku - 10 €/os.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Program púte:

1. deň: odchod zo Slovenska, nočná jazda do Ríma cez 
Rakúsko a Severné Taliansko.
2. deň: ráno príchod do Ríma, presun metrom do 
historického centra. Svätá omša a následne návšteva 
Baziliky Santa Maria Maggiore (najstaršia a najhlavnejšia 
mariánska bazilika). Prehliadka Lateránskej baziliky (prvé 
sídlo pápežov). Možnosť modlitby na svätých schodoch 
(privezené z Jeruzalema). V blízkos� je Bazilika sv. Klimenta 
s relikviami sv. Cyrila. Osobné voľno. Ubytovanie a večera.
3. deň: po raňajkách všeobecná audiencia so sv. Otcom na 
Námes� sv. Petra vo Va�káne. Pokračovanie v prehliadke 
centra Ríma (Panteón, Bazilika sv. Petra v okovách, najznámejšie rímske námes�a 
a fontány), večera a ubytovanie.
4.deň: po raňajkách návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami, Koloseum, Forum Romanum, 
Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia a presun do Va�kánu. Fakulta�vna návšteva 
Va�kánskych múzeí so Sixs�nskou kaplnkou. Návšteva Baziliky sv. Petra vo Va�káne, hrob 
Jána Pavla II. a Jána XXIII., osobná modlitba a možnosť výstupu na kopulu chrámu. Nočná 
jazda na Slovensko.
5. deň: príchod okolo obeda do Košíc.

Prihlásiť sa môžete v sakristii kostolov alebo u p. farára do 26. 12. 2019. 
Zálohu 150 € bude potrebné zaplatiť do konca roka 2019.



           
           
           
           

MARTIN RÁZUS - ADVENTNÁ
           

Keď stíchli polia – zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý,

Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš – skromnučký a stredný.

Pohladiť ideš utrápených čelo,
rozjasniť všade, kde je neveselo,

dať chudým chleba, bezradným zas rady,
vyrovnať hnevy – uchlácholiť zvady,
siroty zdvihnúť – podopierať vdovy,
nemocných liečiť presvätými slovy…

– Ó, večný Kráľu, zraky vierou svietia –
vstúp medzi nás – hľa, vrúcne čakáme Ťa,

nie s hosannou, len s tichým, vďačným slovom,
chceme zvesť tú o živote novom!

Pohliadni na nás, popraj z lásky časti,
zvlášť chorým našim na boľasti!

A žehnaj bratom, sestrám v diaľnom svete
pre sľub svoj, pre to slovo Tvoje sväté-

chráň ich od žiaľu, uchráň od úrazu!

Nedopusť na nás, ľud svoj , trest a skazu,
vyrovnaj hnevy, lásky popraj očiam,

nech chystáme sa svedčne ku Vianociam,
jak dietky Tvoje, v nich je stála viera,
jak ovečky, čo chcú zrieť na pastiera!
Daj prežiť noc, daj vítať slnka východ,

daj slávne svätiť, Pane, ten Tvoj príchod,
keď stíchli polia – zmĺkli luhy- sady,
Ta poteš stárež, osviež život mladý,
nech zjasní duše svetla Tvojho prameň
a oslávi Ťa, Kriste, ľud Tvoj! Amen.



2. advetný týždeň A myslava baška
Pondelok

9 12.
Nepoškvrnené počatie 

Panny Márie
(slávnosť – prikázaný sviatok)

18.00
za farnosť 17.00                  

† Mária, Ján, Rudolf, Mária

Utorok
10. 12.
Féria

10.30
† Margita Bezeková

Streda                         
   11. 12.                      

 Féria

7.30
† Margita Beerová

† Vincent, Margita, Ján
Štvrtok
12. 12.

Preblahoslavenej Panny 
Márie Guadalupskej

(ľub. spomienka)

17.30
katechéza detí na fare

18.30
† Martin, Mária
(za účasti deti)

Piatok
13. 12.

Sv. Lucie,
panny a mučenice

(ľub. spomienka)

17.30
ZBP Katarína s rod.

† Michal
(za účasti birmovancov)

18.15
katechéza birmovancov 

Sobota
14. 12.

Sv. Jána z Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi

(spomienka)

7.30
† Juraj, Anna, Juraj

Nedeľa
15. 12.

TRETIA ADVENTNÁ 
NEDEĽA

,,A“
NEDEĽA GAUDETE

8.00
ZBP Alžbeta s rod.

11.00
za farnosť

9.30                    
† Štefan, Anna, Štefan, Imrich, 

Juraj


