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Roráty
Pôvod rorátnych svätých omší môžeme
nájsť v dobe vlády Karola IV. (*1316, +1378),
ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych

omší k Panne Márii. V cirkvi bola ranná mariánska omša slúžená v advente 
len cez soboty, ako obvyklá sobotňajšia omša „O Panne Márii“. Neskôr 
bola našim krajinám daná výnimka povoľujúca, aby táto ranná omša bola 
slúžená aj v ostatné dni v týždni, vrátane nedieľ. Táto slovenská adventná 
liturgia postupne prenikla aj do susedných krajín. 
Spevy pri rorátnych omšiach dostali taktiež meno „roráty“. Sú to krásne 
piesne, starobylé jazykom i nápevom, ktoré vznikali postupne v pätná-
stom a šestnástom storočí. V prvých slovách rorátnych spevov je zhrnuté 
tajomstvo Adventu (i celej ľudskej existencie): „Rorate caeli, desuper, 
et nubes pluant justum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem“ čo 
v preklade znamená „Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého, 
nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa“.
Advent, očakávanie príchodu Krista, má tri rozmery. V prvom rade sa pri-
pravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý 
tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Druhý príchod Krista sa deje 
v našich srdciach, najmä prijímaním Eucharistie. Takto pripravujeme naše 
srdcia aj na našu večnú vlasť a na príchod Krista pri našej smrti, resp. pri 
poslednom súde – to je tretí rozmer adventu.
Advent hlása príchod Krista včera, dnes a zajtra. Včera ako „dieťaťa v jasli-
ach“, dnes „ukrytého v chlebe“ a zajtra v naplnení nášho života, Krista ako 
nášho „ženícha i sudcu“. 

Šimon, bohoslovec



ROZPIS PREDVIANOČNÉHO SPOVEDANIA  2017
 12.12.2017:  16:30 - 17:30    Nižné Ladičkovce  
 (utorok)  16:30 - 17:30    Vyšné Ladičkovce 

 14.12.2017  17:00 - 18:00   V. Hrušov  
 (štvrtok)  17:00 - 18:00    Rovné  

 15.12.2017  16:00 - 17:30   Hankovce  
 (piatok) 16:00 - 17:30    Koškovce  

 16.12.2017      9:00 - 11:30 HE-mesto 
 (sobota)    9:00 - 11:30 HE-sídl.III. 
     9:00 - 11:30 HE-Sokolej 
  14:00 - 15:30    Kochanovce 
  14:00 - 16:00    Udavské  
  14.00 - 15.00   Lackovce 
  14.00 - 15.00    Gruzovce 
  15.15 - 16.00    Myslina 
  16:00 - 17:30   Ľubiša 
  16:00 - 17:00   Veľopolie 
  16.15 - 17.00   Karna 
  17.15 - 18.15     Lieskovec 

 17.12.2017 14:30 - 17:30 HE-mesto    
 (3.adv.nedeľa) 14:30 - 17:30 HE-sídl.III.         

 18.12.2017 16:00 - 17:30    Jabloň 
 (pondelok) 16:00 - 17:30    Zbudské Dlhé 
  16.30 - 17.30   Hudcovce 
  16.30 - 17.30    Závadka 
  17:30 - 19:00    Hrabovec n/L. 
  18.00 - 18.45    Topoľovka 

 19.12.2017 17:00 - 18:00    Hažín n/C.  
 (utorok)  17:00 - 18:00    Brestov 
  17:00 - 18:00    Medzilaborce 
  17.00 - 18.00    Sl. Volová 
  17.00 - 18.00    Víťazovce 
  18.00 - 19.00    Ohradzany 

 20.12.2017 16:00 - 18:00    Jasenov  
 (streda) 16.30 - 18.00    Hrubov 
  16.30 - 18.00    Turcovce 

 21.12.2017 15:00 - 18:00   HE-Sokolej 
 (štvrtok)  

 22.12.2017 18:00 - 20:00    HE-mesto             
 (piatok)  

 23.12.2017   9:00 - 11:00    HE-mesto              
 (sobota)  

Prednosť v rade na spoveď v našom kostole majú ženy v požehnanom stave.



V týchto dňoch máte možnosť podporiť naše OZ Podaj ruku, 
preto vám ponúkame pohľad na naše OZ  v roku 2016 v číslach

Oznamy
Úmysly sv. omší na mesiac  február, marec, apríl 2018 budeme vyberať v pondelok 

4.12.2017 od 16.00 hod. 

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Sv. omše v tento deň 
budú o 6.00, 12.00 a 18.00 hod. 

Miništrantské stretko 9.12. od 9:30 do 12:00 s programom:  (pol hodiny téma, 2h hokej)
V sobotu  9.12. od 9.00 hod. prosíme ženy aj mužov o pomoc pri predvianočnom veľkom 

upratovaní kostola.

Do  budúcej nedele 10. decembra máte možnosť nahlásiť v  sakristii kostola chorých 
k sv. zmierenia pred vianočnými sviatkami (mimo tých, ku ktorým chodí kaplán Marián 

pravidelne a v decembri už pri nich bol). 

V sobotu 16.12.2017 od 14.00 hod. pozývame detí aj ich rodičov na decembrové tvorivé dielne.

Farský ples: Predaj lístkov na náš  10. ročník farského plesu, ktorý bude 27.januára 2018 
začne v nedeľu 17.12.2017 po sv. omši o 8.00 hod a 10.30 hod. Počet lístkov je obmedzený. 

Cena vstupenky je 25 €. Hrá PohodaLive. Miesto - Reštaurácia Premiér ( staré ROH ) 

Kňazský seminár oznamuje, že projekt Nultého ročníka pokračuje ďalej aj po zavedení 
propedeutického roka do formácie v našom kňazskom seminári. Takzvaný „Nultý ročník“ slúži 

k nadviazaniu kontaktu s Kňazským seminárom v Košiciach a tiež k oboznámeniu sa 
s podmienkami prijatia a so životom v seminári ako takým. Viac informácií je možné nájsť na 

webovej stránke Kňazského seminára v Košiciach: www.kske.sk  
Prípravné stretnutie: 9. december 2017 o 9:30 je určené pre tých, ktorí cítia v sebe kňazské 

povolanie. Cieľom je hlbšie uvedenie do života v  seminári, pomoc pri rozlišovaní povolania, 
uvedenie do základných pravidiel duchovného života. Nie je určené pre tých, ktorí dostali 

trvalo zamietavú odpoveď. Je možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie. 
Viac info na www.kske.sk alebo špirituál Peter Ceľuch  0915 643 574, spiritual2@kske.sk.

Pripravujeme: 
Adventný koncert „Dievčenského speváckeho zboru“ pod vedením PaedDr. Lukáša Jeňa DiS.art

 v stredu 20.12.2017 o 17.00 hod. 

Vianočný koncert  pred sv. omšou na vigíliu 24.12.2017 o 20.00 hod. „Štedrý večer nastal...“  
Vystúpi detský spevácky zbor Lienka a žiaci SZUŠ Múza v Humennom.
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V týchto dňoch máte možnosť podporiť naše OZ Podaj ruku,  

preto vám ponúkame pohľad na naše OZ  v roku 2016 v číslach 
 

Príjmy: Výdaje   
2 %  -  3 500,20 € Karneval: 338,80 € Fara na ľade sladkosti: 

64,55 € 
Dary :  3 271 € Tvorivé dielne: 114,19 € Mikuláš :185,65 € 

 
Spolu 6 771,20 € 

Bodka za školou 
a ozvučovacia technika: 

252,15 € 

Záložky : 84,48 € 

 Tábor Jusková Vôla: 
doprava, pomôcky, 
ubytovanie a strava, 

dotovanie detí : 4 517,60 € 

 Spolu:  5 557,42 

 
 

Oznamy 

Úmysly sv. omší na mesiac  február, marec, apríl 2018 budeme vyberať v pondelok 4.12.2017 
od 16.00 hod.  

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Sv. omše v tento deň 
budú o 6.00, 12.00 a 18.00 hod.  

Miništrantské stretko 9.12. od 9:30 do 12:00 s programom:  (pol hodiny téma, 2h hokej ) 

V sobotu  9.12. od 9.00 hod. prosíme ženy aj mužov o pomoc pri predvianočnom veľkom 
upratovaní kostola. 

Do  budúcej nedele 10. decembra máte možnosť nahlásiť v  sakristii kostola chorých k sv. 
zmierenia pred vianočnými sviatkami (mimo tých, ku ktorým chodí kaplán Marián pravidelne 
a v decembri už pri nich bol).  

V sobotu 16.12.2017 od 14.00 hod. pozývame detí aj ich rodičov na decembrové tvorivé 
dielne. 

Farský ples: Predaj lístkov na náš  10. ročník farského plesu, ktorý bude 27.januára 2018 začne 
v nedeľu 17.12.2017 po sv. omši o 8.00 hod a 10.30 hod. počet lístkov je obmedzený. Cena 
vstupenky je 25 €. Hrá PohodaLive, miesto. Reštaurácia Premiér ( staré ROH )  

Kňazský seminár oznamuje, že projekt Nultého ročníka pokračuje ďalej aj po zavedení 
propedeutického roka do formácie v našom kňazskom seminári. Takzvaný "Nultý ročník" slúži 
k nadviazaniu kontaktu s Kňazským seminárom v Košiciach a tiež k oboznámeniu sa s 
podmienkami prijatia a so životom v seminári ako takým. Viac informácií je možné nájsť na 
webovej stránke Kňazského seminára v Košiciach: www.kske.sk   

Prípravné stretnutie: 9. december 2017 o 9:30 je určené pre tých, ktorí cítia v sebe kňazské 
povolanie. Cieľom je hlbšie uvedenie do života v  seminári, pomoc pri rozlišovaní povolania, 
uvedenie do základných pravidiel duchovného života. Nie je určené pre tých, ktorí dostali 
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Poriadok bohoslužieb
4. 12. 2017 - 17. 12. 2017
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