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2. 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
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Ročník III.

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát 
spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip 
tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom 
v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad 
Jánom, synom Zachariáša.

Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie 
hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho 
na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina 
sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je 
hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“



 Pokánie, obrátenie v hebrejčine znamená zmenu cesty, návrat. 
V gréč�ne znamená zmeniť myslenie. Obrá�ť sa znamená znovu správne 
zorientovať svoj život, zamerať ho na Boha a jeho zasľúbenia. Kvôli hriechu 
sa zdá všetko nenávratne stratené. Prorok však hlása, že sa otroctvo skončí 
a treba sa pripraviť na návrat do vlas�. Pre Boha nič nie je nemožné lebo je 
milosrdný. Aby ho človek mohol stretnúť, potrebuje mať čisté srdce a čisté 
ruky – myšlienky, postoje i konanie.

 Púšť je miesto počúvania vnútorného hlasu, miesto túžby, 
odkázanos� na Boha a zakúšania jeho pomoci, cesta zo smr� do života. Púšť 
je cesta z otroctva do slobody. Tu Boh zjavuje seba samého a svoju vernosť 
a trpezlivo si tu formuje svoj ľud. Púšť nielen symbolizuje ale aj napomáha 
cestu pravého obrátenia, učí poznávať seba i Boha. Jánov krst nie je 
sviatostné pôsobenie Ducha svätého ale rituálne vyjadrenie vnútorného 
rozhodnu�a pre obrátenie. Boh neodpúšťa človeku preto, že sa obrá�l, 
ale človek sa môže obrá�ť, pretože Boh mu neustále odpúšťa. V raji človek 
podľahol pokušeniu byť ako Boh ale bez Boha a tak sa mu obrá�l chrbtom. 
Túžba po pravom zbožstvení sa dosahuje návratom do Božieho otcovského 
náručia. 

 Ponorenie do vody a vynorenie z nej naznačuje smrť a 
znovuzrodenie. V prírode život začína zrodom a smrť ho ničí. V krste je 
najskôr smrť, ktorá zabíja hriešny život aby sa človek zrodil k novému 
životu bez smr�. Obrá�ť sa znamená zmeniť smerovanie ale aj myslenie, 
znovu zorientovať celý život a zamerať ho na Boha a na jeho zasľúbenia. 
Tak sa človek vracia aj k sebe samému, pretože len v Bohu môže dosiahnuť 
naplnenie všetkých svojich prirodzených i nadprirodzených túžob. Hriech nie 
je len prestúpenie príkazu za ktoré hrozí trest ale rozbi�e vzťahu s niekým, 
kto ma miluje. Aby sa vzťah obnovil, je potrebná ľútosť a odpustenie. Hlásať 
a krs�ť bude aj hlavná úloha Ježišových učeníkov.

Ján bol na púšti, 
krstil a hlásal krst pokánia 

na odpustenie hriechov.



„Každé údolie nech sa vyplní“

 To znamená, že naše hriechy zanedbania dobrého nestačí ľutovať 
ale ich treba vyplniť, naplniť konaním dobra. Údolie môže znamenať 
zanedbávanú alebo povrchnú modlitbu, nevyužité príležitos� vykonať 
dobro, nevšímavosť voči druhým, uzavretosť, zanedbávanie svojich 
povinnos� v zamestnaní, voči rodine, voči spoločnos�. 

„Každý vrch nech sa zníži“

 Zas znamená odbúravať prejavy pýchy, točenie sa okolo seba, 
sebaľútosť, citlivosť na seba. Taký postoj uráža druhých, človeka napĺňa 
zatrpknutosťou a v zameraní na seba nerozoznáva výzvy každého dňa. 
Vyrovnať chodníky teda znamená zamerať sa na Boha a blížneho. Vtedy 
človek kráča správnym smerom a napĺňa ho radosť.

 Vzormi do nášho adventného čakanie sú Ján Krs�teľ, ktorý na 
púš� pripravuje cestu Mesiášovi, Panna Mária, ktorá súhlasí s anjelovou 
ponukou, Traja králi, ktorí si pozorne všímali hviezdy a vykročili na ich 
podnet do neznáma. Na bdelosť je potrebné vnútorné �cho, to sa však 
rodí vo vonkajšom �chu Preto takmer všetci duchoví autori kladú dôraz na 
potrebu vytvárať si v každom dni niekoľko �chých chvíľ. V nich sa máme učiť 
žiť tvárou v tvár voči samým sebe a so svojím Pánom. Keď činnosť pramení 
z takéhoto načúvajúceho �cha, profánne sa stáva posvätným a kresťan 
prežíva advent s pokojným srdcom a ochotnými rukami.



2. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
6. 12.

Sv. Mikuláša

17.30
† Ján, Katarína, Ján -----

Utorok
7. 12.

Sv. Ambróza

17.30
ZBP Marianna -----

Streda
8. 12.

Nepoškvrnené počatie 
Panny Márie

17.30
za farnosť -----

Štvrtok
9. 12.
Féria

17.30
† Margita, Jozef

ZBP Izabela
-----

Piatok
10. 12.

Panny Márie Loretánskej

17.30
† Jozef, Anna -----

Sobota
11. 12.
Féria

† Božena -----

Nedeľa
12. 12.

TRETIA 
ADVENTNÁ 

NEDEĽA - GAUDETE

11.00       
† Ladislav (1. výr.)   

† Anna, Jozef, Mária                  

-----              

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

Nedeľa: 11.00 hod.
,,Viac osoží človek pokojný než učený.“

Tomáš Kempenský


