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1. 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
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Ročník III.

R.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Vstupujeme do obdobia štyroch týždňov, pričom začíname nový 
liturgický rok, ktorý nás bezprostredne pripravuje k sláveniu Vianoc, ako 
spomienky na vtelenie Krista v dejinách. Duchovné posolstvo Adventu je 
však hlbšie a upriamuje našu pozornosť k slávnemu druhému Pánovmu 
príchodu na konci dejín. 

Kresťania slovom Advent vyjadrili osobitný vzťah, ktorý ich spájal 
s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Pánom. On je ten kráľ, ktorý navš�vil 
provinciu, ktorou je tento svet, obdaril nás darom svojej prítomnos�, a 
aj po svojom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení chcel ostať s nami. Jeho 
tajomnú prítomnosť prežívame uprostred liturgického zhromaždenia. Keď 
slávime Eucharis�u, ohlasujeme, že On sa nevzdialil zo sveta a nenechal 
nás samých, a aj keď ho nemôžeme vidieť a dotýkať sa ho spôsobom, ako je 
tomu v prípade materiálnych vecí, On je aj tak s nami a medzi nami, ba čo 
viac, je v nás, pretože On sám chce darovať svoj život každému veriacemu, 
ktorý mu otvorí vlastné srdce. 



Advent teda znamená spomienku na prvý Kristov príchod v tele, 
avšak zároveň je to očakávanie jeho defini�vneho príchodu a uznanie 
Kristovej prítomnos� medzi nami, ktorý sa stáva našim spoločníkom na 
ceste putovania Cirkvi, ktorá jeho prítomnosť slávi ako tajomstvo. V tomto 
zmysle, Advent sa stáva pre všetkých kresťanov časom očakávania a nádeje, 
privilegovaným časom k načúvaniu a k uvažovaniu, a to vtedy, keď sa veriaci 
necháva viesť liturgiou, ktorá nás pozýva kráčať v ústrety k Pánovi, ktorý 
prichádza.

V tomto čase Adventu sme pozvaní rozšíriť 
horizont nášho srdca, nechať sa prekvapovať životom, 
ktorý sa každý deň predstavuje so svojimi novosťami. 

Aby sme tak konali, potrebujeme sa naučiť nebyť 
závislými na našich istotách, na našich zabehnutých 
schémach, pretože Pán príde v hodinu, o ktorej nemáme 
predstavu. Príde, aby nás uviedol do dimenzie, ktorá je 
krajšia a väčšia.



 Vstupujeme do Adventu – liturgickej prípravy na liturgické 
slávenie príchodu Božieho Syna medzi nás. No liturgia nie je len spomienka. 
Je sprítomnenie. V túto nedeľu vstupujeme do nášho neopakovateľného, 
tohoročného adventu. Ježiš prichádza aj v týchto dňoch, rodí sa v Betleheme 
– Dome chleba - v Eucharis�i, a hľadá obydlie v nás. A tohoročný advent je 
súčasťou celodejinného, je súčasťou prípravy na Kristov druhý príchod. Pre 
nás sa naplní už odchodom z tohto sveta. 

 Preto evanjelium prvej adventnej nedele hovorí o konci, ktorý 
je cieľom, bránou, začiatkom. Bez cieľa je každá cesta blúdením. Skutočná 
veľkosť človeka sa nemeria ani podľa toho čo má, ani podľa toho čím je, 
ale čím sa stáva. Mierou človeka sú jeho túžby a ciele. Cieľ túžob človeka 
je mimo neho samého. Egocentrizmus je strata cesty, zamotanie sa v sebe, 
excentrizmus márne hľadanie, teocentrizmus nájdenie seba samého v cieli, 
ktorý nás nekonečne presahuje. Mierou človeka je túžba po nekonečnom 
Bohu. Zakryť človeku Boha znamená zabiť v ňom to najľudskejšie, udusiť 
túžby, ktoré nie sú platonickým snívaním ale hybnou silou do láskou 
naplneného života.

 Advent teda zodpovedá najhlbším túžbam človeka. Liturgicky je 
tu, kalendár nás nepus�. Či ním bude aj pre nás, to Boh vložil do rúk našej 
slobody. 

 Cez tohoročný, ako cez každoročný advent Boh k nám 
prichádza reálne v Eucharistii. Boží Syn si už neberie ľudské telo 
v Márii, nerodí sa viac v Betleheme. Tam sa narodil pred dvetisíc 
rokmi. Dnes sa rodí pri každej omši a berie si telo a krv chleba a 
vína.

 Ak chceme prežiť tohoročný Advent ako Pánovo 
prichádzanie, bolo by správne čím skôr sa v sviatosti zmierenia 
zobliecť zo svojho hriechu a môcť cez celé adventné obdobie – a 
nie až na polnočnej – pristupovať k svätému prijímaniu. To nám 
pomôže čisto sa tešiť aj zo spomienky na Ježišovo historické 
narodenie, aj šíriť posolstvo jeho príchodu drobnými pozornosťami 
lásky cez celé predvianočné obdobie. 



1. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
29. 11.
Féria

17.30
† Juraj -----

Utorok
30. 11.

Sv. Ondreja

17.30
† Miroslav (2. výr.)

-----

Streda
1. 12.
Féria

17.30
† Alžbeta, Jozef

ZBP Stanislav, Margita
-----

Štvrtok
2. 12.
Féria

17.30
† Katarína, Michal -----

Piatok
3. 12.

Sv. Františka Xaverského

17.30
za členov RB a BBSJ -----

Sobota
4. 12.
Féria

† Juraj, Mária -----

Nedeľa
5. 12.

DRUHÁ
ADVENTNÁ 

NEDEĽA

11.00       
spoločný úmysel

† Veronika                      
-----              

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

SVÄTÉ OMŠE NAŽIVO CEZ YOUTUBE KANÁL FARNOSTI:
Pondelok – Piatok: 17.30 hod.

Nedeľa: 11.00 hod.

,,Aj po zlej žatve treba znovu siať.“
Seneca


