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15. 12. 2019
ADVENTNÉ SVIECE

ADVENT je časom duchovnej prípravy na Vianoce, 
kedy oslavujeme prvý príchod Božieho Syna medzi 
ľudí. Je � ež očakávaním Jeho druhého príchodu na 
konci vekov. Atmosféru dotvára adventný veniec -

Prvá adventná svieca – svieca nádeje pripomína 
očakávania ľudu Starého zákona a čas prorokov, ktorí 
predpovedali Mesiáša a udržiavali nádej na Jeho 
príchod: Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo . 

Ďakujeme Bohu za tých, ktorí nám dnes dodávajú nádej do života.

symbol kráľovskej dôstojnos�  a víťazstva Krista. Svetlo 
štyroch sviec, ktoré sa postupne zapaľujú na venci 
počas adventných nedieľ, vyjadruje prichádzajúce 
Svetlo sveta – Ježiša Krista, ktorý je nádejou, pokojom, 
radosťou a láskou.

Druhá adventná svieca – svieca pokoja je spojená s postavou Jána 
Krs� teľa, ktorý pripravoval ľudí na príchod Mesiáša, Kniežaťa pokoja. Vyzýval k 
pokániu, k obráteniu srdca: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“  
Len v duši nasmerovanej na Pána Boha sa rodí a udržiava pokoj, ktorý ináč je 
veľmi krehký. Pokoj je možný všade; a keď je možný, je povinnosťou.
Tretia adventná svieca – svieca rados�  predstavuje Pannu Máriu, ktorá 
pod srdcom nosí Spasiteľa a očakáva Jeho narodenie. Z hĺbky srdca radostne 
hovorí: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi . Boh 
stvoril aj naše srdcia pre radosť a chce, aby naša radosť bola úplná . Radosť sa 
zväčšuje vtedy, keď si ju delíme s druhými, keď potešujeme iných.
Štvrtá adventná svieca – svieca lásky je spojená s postavou sv. Jozefa, 
ktorý potom , čo vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom 
svete, sa vybral z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, 
ktoré sa volá Betlehem. Zapaľujeme ju s prosbou o požehnanie pre všetkých, čo 
opravdivo milujú a starajú sa o svoje rodiny hmotne i duchovne.

spracoval Váš duchovný otec



ADVENT JE ČAS ... (minulosť, prítomnosť, budúcnosť)
Minulosť - očista pamäte
Aj dnes sa môže stať, že sa nám viera stane zvykovou a zabudneme na jej 

„živosť.“ Zvykovosťou naša viera stráca na sile a stále sa obnovujúcej sviežos�. 
Prvý rozmer Adventu sa týka minulos�, „očistenia pamä�.“ Pamätajme dobre, že 
sa nenarodil vianočný stromček, ktorý je zaiste pekným symbolom, avšak ten, kto 
sa narodil, je Ježiš Kristus.

„Narodil sa Pán, narodil sa Vykupiteľ, 
ktorý prišiel, aby nás zachránil. Áno, 
oslava... Stále nám to hrozí a vždy budeme 
mať pokušenie zosvetšťovať Vianoce, 
zosvetš�ť ich, takže oslava prestáva byť 
kontempláciou - krásnou rodinnou oslavou 
v centre s Ježišom - a začína byť oslavou 
svetskou: nákupy, darčeky, ešte toto, ešte 
tamto... a Pán tam zostáva v zabudnu�. Aj v 
našom živote: áno, narodil sa, v Betleheme, 
ale... - A Advent je tu na očistenie pamä� 
tejto minulos�, tohto rozmeru.“

Budúcnosť - očista nádeje
Ďalej Advent slúži na „očistenie 

nádeje“ na prípravu na konečné stretnu�e 
s Pánom.

„Pretože ten Pán, ktorý vtedy prišiel, sa vrá�. On sa vrá�! A vrá� sa s otázkou 
na nás: „Aký bol tvoj život?“. Bude to osobné stretnu�e. My sa dnes osobne 
stretneme s Pánom v Eucharis�i, ale nemôžeme mať také osobné stretnu�e s 
Vianocami spred 2000 rokov: na �e máme spomienku. Ale keď sa Pán vrá�, toto 
osobné stretnu�e budeme mať. Toto je očisťovanie nádeje.“

Prítomnosť – očista bdelos�
Je potrebné rásť v každodennom rozmere viery, a to napriek staros�am 

a zhonu, tak, že sa staráme o náš „vnútorný domov.“ Náš Boh je v skutočnos� 
„Bohom prekvapení“ a kresťania by si mali každodenne všímať �e znamenia, 
ktorými k nám nebeský Otec dnes hovorí. 

„Ten tre� rozmer sa týka každodennos�: očisťovanie bdelos�. Bdelosť a 
modlitba sú dve slová pre Advent. Pretože Pán prišiel do dejín v Betleheme a 
príde na konci sveta, a �ež na konci života každého z nás. Ale prichádza každý 
deň, v každej chvíli, do nášho srdca s vnuknu�ami Ducha Svätého.“

pápež Fran�šek 2018



ČAS
 Chceš zis�ť, čo znamená jeden rok spýtaj sa študenta, čo prepadol pri 
záverečnej skúške.

 Chceš zis�ť, čo znamená jeden mesiac, opýtaj sa 
matky, ktorej sa dieťa narodilo o mesiac skôr.
 Chceš zis�ť, čo znamená týždeň, spýtaj sa redaktora 
týždenníka.
 Chceš zis�ť, čo znamená jedna hodina, opýtaj sa 
milencov, ktorí čakajú na seba.
 Chceš zis�ť, čo znamená jedna minúta, spýtaj sa 
niekoho, komu odišiel vlak, lietadlo alebo autobus.
 Chceš zis�ť, čo znamená sekunda, spýtaj sa  

niekoho, kto prežil autonehodu.
 Chceš zis�ť, čo znamená milisekunda, spýtaj sa víťaza zlatej medaily na 
olympiáde. 
 Čas na nikoho nečaká.
Prežívaj naplno každý okamih svojho života. Najlepšie ho oceníš s niekým 
blízkym ... s BOHOM

Čo ma na ľuďoch najviac prekvapuje? „To, že ich nudí byť deťmi a tak sa 
ponáhľajú, ako dospeli, a keď sú dospelí, zas túžia byť deťmi.“ „Strácajú zdravie, 
aby zarobili peniaze, a potom utrácajú peniaze 
za to, aby si dali do poriadku svoje zdravie.“ 
„Že sa na toľko strachujú o svoju budúcnosť, že 
zabúdajú na prítomnosť, a tak vlastne nežijú ani 
pre prítomnosť, ani pre budúcnosť.“ „Žijú, akoby 
nikdy nemali zomrieť, a že umierajú, akoby nikdy 
nežili.“ Čo by si chcel ako rodič naučiť svoje de�?  
 „Chcem, aby poznali, že nemôžu nikoho donú�ť, aby ich miloval.“ „Môžu 
len dovoliť, aby ich druhí milovali.“ „Chcem, aby poznali, že najcennejšie nie je to, 
čo v živote majú, ale koho majú.“ „Chcem, aby poznali, že nie je dobré porovnávať 
sa s druhými.“ „Každý bude súdený sám za seba, nie preto, že je lepší, alebo horší.“ 
„Chcem, aby poznali, že bohatý nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto potrebuje 
najmenej.“ „Chcem, aby poznali, že trvá len pár sekúnd spôsobiť ľuďom, ktorých 
milujeme, hlboké rany, ale trvá veľa rokov, kým sa také rany zahoja.“ „Chcem, aby 
sa naučili odpúšťať, odpúšťať skutkom.“ „Chcem, aby vedeli, že sú ľudia, ktorí ich 
veľmi milujú, ale ktorí nevedia, ako svoje city vyjadriť.“ „Chcem, aby vedeli, že za 
peniaze si môžu kúpiť všetko, okrem šťas�a.“ „Chcem, aby poznali, že skutočný 
priateľ je ten, kto o nich všetko vie, a aj tak ho má rád.“ „Chcem, aby poznali, 
že vždy nestačí, aby im odpus�li druhí, ale že oni sami musia odpúšťať.“ „Ľudia 
zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú, čo ste urobili. Ale nikdy nezabudnú, ako 
sa vedľa vás cí�li.“ spracoval Váš duchovný otec



3. advetný týždeň A myslava baška

Pondelok
16. 12.                       
 Féria

17.30
† Margita Kelbelová                     

 (1. výr.)

16.30                  
† Anna Tarkovská

Utorok
17. 12.
Féria

10.30
† Ján, Katarína, Ján, Agnesa

Streda                         
   18. 12.                      

 Féria

7.30
ZBP Juraj Vaňo

Štvrtok
19. 12.
Féria

18.30
† Katarína, Anna, Juraj, Irena, 

Juraj

Piatok
20. 12.
Féria

17.30
 na úmysel darcu                            

Sobota
21. 12.
Féria

7.30
† Jozef, Anna, Jozef, Leonard

Nedeľa
22. 12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ 
NEDEĽA

,,A“

8.00
za farnosť
11.00

ZBP rod. Ničová

9.30                    
† Ján, Margita, Bohuslav         

(11. výr. )

Prehľad liturgický slávení v budúcom týždni

SPOSVEDANIE PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI 
BAŠKA – 18. 12. 2019 (streda): 18.00 – 18.45

MYSLAVA – 18. 12. 2019 (streda): 18.00 – 18.45
KVP – 21.12. 2019 (sobota): 10.00 – 11.30
KVP – 22. 12. 2019 (nedeľa): 15.30 – 17.00


