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3. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA
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Ročník III.

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“
On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá 

nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“
Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo 

máme robiť?“
On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“
Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“
Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní 

so svojím žoldom!“
Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda 

on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No 
prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok 
na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má 
vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale 
plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

lk 3, 10 - 18



Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod slnkom, píše sa 
v Biblii. Z tohto pohľadu má svoj čas na Vianoce sa pripravovať a samotné 
Vianoce osláviť. Svoj čas má čakanie, svoj čas má dočkať sa. Svoj zmysel má 
odlíšiť čas prípravy - adventu - a čas samotnej oslavy, Vianoc. 

Jednou zo schopnos� človeka je schopnosť rozlišovať a rozpoznávať. 
Človek vidí detaily i celky, spoznáva od�ene a nuansy. To isté pla� aj pri 
advente. Svoj zmysel má počkať na Vianoce ako také a nenechať sa omámiť 
vianočnými koledami v čase, keď by priestor mali dostať adventné piesne.

Neschopnosť rozlišovať nemení svet ani jeho poriadok, ale mení 
naše vnímanie: naše zmysly vidia rozdiely napríklad medzi štyrmi ročnými 
obdobiami. Náš kalendár však umožňuje prežiť aj „duchovné“ obdobia, 
napríklad 40-denný pôst, po ktorom prichádza Veľká noc. 

,,Cirkev v ročnom cykle postupne predkladá celé Kristovo 
tajomstvo, a to od vtelenia a narodenia až po nanebovstúpenie Pána, 
po Turíce a po očakávanie blaženej nádeje a Pánovho príchodu. Keď 
takto pripomína tajomstvá vykúpenia, otvára veriacim bohatstvo 
spasiteľských činov a zásluh svojho Pána, takže sa v každom čase 
stávajú istým spôsobom prítomnými, aby sa veriaci dostávali s nimi 
do styku a napĺňala ich milosť spásy.“



Ako štyri ročné obdobia prinášajú do života ktoréhokoľvek človeka 
pestrosť a novosť, podobné je to aj s obdobiami odlíšenými z náboženského 
hľadiska. Tak�ež prinášajú pestrosť, zaujímavosť, novosť, nevšednosť. Mať 
Vianoce celý rok je nuda. Mať štyri týždne adventu a potom (približne) tri 
týždne Vianoc, ktoré trvajú do sviatku Krstu Pána, je cool. Po slovensky: je 
to fantas�cké.

Vieme, že sú tri príchody Pána. Ten tre� sa nachádza medzi 
ostatnými dvoma. Je neviditeľný, za�aľ čo �e zvyšné sú viditeľné. Počas 
prvého príchodu bol na Zemi a prebýval medzi ľuďmi; pri Jeho poslednom 
príchode „všetci uvidia slávu nášho Boha a uvidia toho, ktorého prebodli.“ 
Prostredný príchod je skrytý; počas neho len vyvolení vidia Krista medzi 
sebou a sú spasení. Pri prvom príchode náš Pán prišiel v tele s našimi 
slabosťami; počas tohto stredného príchodu prichádza ako Duch s mocou; 
pri poslednom príchode ho uvidíme v sláve a veľkolepos�. Pretože sa 
tento príchod nachádza medzi ostatnými dvoma, je ako cesta, na ktorej 
prechádzame od prvého príchodu po posledný.“

Svätý Bernard z Clairveaux hovorí o advente ako o ceste - od Krista, 
ktorý umrel na kríži a vstal z mŕtvych ku Kristovi, ktorý príde na konci sveta. 
Medzitým sme my, naša viera, naše skutky a naše vzťahy.

Kristus dáva nádej - a nielen na Vianoce. Máme nádej, že tohtoročné 
Vianoce môžu byť lepšie ako �e minulé. Advent je šanca. Advent je náročná 
cesta. Vyžaduje si zapre�e, vytrvalosť, výdrž. Nie je to však cesta bez konca. 
Adventná radosť vrcholí v Narodení Pána a v novom narodení sa nás 
samotných.



3. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
13. 12.

Sv. Lucie

17.30
† Ján -----

Utorok
14. 12.

Sv. Jána z Kríža

17.30
† Igor, Marta -----

Streda
15. 12.
Féria

17.30
† Juraj, Mária

17.00
† Lucia

Štvrtok
16. 12.
Féria

17.30
ZBP Alžbeta s rod. -----

Piatok
17. 12.
Féria

17.30
† Juraj, Mária

17.00
† Emil

Sobota
18. 12.
Féria

7.30
† Ladislav -----

Nedeľa
19. 12.

ŠTVRTÁ 
ADVENTNÁ 

8.00
za farnosť

9.30
† Peter
11.00

ZBP Božena (70 r.)       

9.00
† Igor

† Ján, Mária

† Mária           

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

Nedeľa: 11.00 hod.
,,Zodpovední sme za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme“

Moliére


