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Advent
V nedeľu začína Advent, obdobie, ktoré je 
prípravou na Vianoce. Nad začínajúcim sa 
obdobím Adventu sa zamýšľa P. Vlastimil 
Dufka SJ, profesor liturgiky na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Advent, pochádza z latinského slova adventus, čo znamená „príchod“. Toto obdobie 
je tiež časom očakávania a prípravy. Adventom začína nový liturgický rok. „Liturgia 
adventu sa však formovala postupne, od štvrtého až do polovice šiesteho storočia. 
Advent pôvodne trval šesť týždňov, ako o tom svedčí napríklad Gelaziánsky 
sakramentár a dodnes si túto tradíciu uchovala aj ambroziánska liturgia. Až 
v období pápeža Gregora Veľkého z konca šiesteho a začiatku 7. storočia sa v rímskej 
liturgii ustálili štyri týždne adventného obdobia,“ hovorí Vlastimil Dufka.

Prirodzenou súčasťou nášho života je rozmer očakávania. „Predstavme si napríklad 
matku, ktorá je v požehnanom stave a ktorá s radosťou a napätím očakáva chvíľu, 
kedy jej dieťa uzrie svetlo sveta. Toto očakávanie je spojené s aktívnou prípravou 
na narodenie dieťaťa,“ povedal Vlastimil Dufka. Ďalšie očakávania rodičov sú 
podľa neho viazané napríklad k jednotlivým štádiám vývoja dieťaťa – kedy začne 
chodiť, rozprávať, ako sa bude učiť… Tiež mladí ľudia prežívajú veľké očakávania, 
ktoré sa týkajú ich životných partnerov alebo životného povolania. Aj na tieto 
skutočnosti je potrebná príprava. „Náš život je plný očakávaní – nie je uzavretý. 
Očakávame rôzne udalosti, ale aj osoby, ktoré sú súčasťou nášho života,“ konštatoval 
P. Vlastimil Dufka.

Počas Adventu sa pripravujeme na slávnosť Narodenia Pána. V tomto období sa 
pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí. „Zároveň je to čas, kedy sa 
ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci 
vekov,“ upozornil Vlastimil Dufka.

Hoci sa toto obdobie spočiatku vnímalo ako obdobie pôstu, adventná doba je časom 
radostného očakávania. „Tento rozmer radostného očakávania je osobitne 
zdôraznený počas slávenia tretej adventnej nedele, ktorú tiež nazývame nedeľou 
Gaudete – Radujte sa… Toto pomenovanie vychádza z antifóny úvodného spevu, 
ktorá uvádza celé slávenie nedeľnej Eucharistie slovami prevzatými z listu sv. 
Apoštola Pavla Filipanom: „Radujte sa neprestajne v Pánovi! Opakujem: Raduj-
te sa! Pán je blízko.” (Flp 4,4-5) V tento deň môže byť v rámci liturgie použitá 
ružová farba, ktorou sa chce zdôrazniť rozmer radosti,“ dodal Vlastimil Dufka.



Starší ľudia by si určite s nostalgickým povzdychom spomenuli na svoje detstvo a ad-
vent. Rorátna svätá omša v skorých ranných hodinách mala svoje čaro. A ako je to dnes?
Na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi. Upratovaním, pečením, návštevou 
vianočných trhov, varenýn vínom, koláčmi… alebo aj duchovne. Napríklad rorátmi – 
adventnými svätými omšami pri sviečkach v skorých ranných hodinách.

V sobotu 21. novembra  pri spomienke na Obetovanie Panny Márie pri rannej svätej 
omši sme prežívali veľkú radosť. Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, arcibiskup – 
metropolita dekrétom poveril liturgickou službou mimoriadnym rozdávateľom svätého 
prijímania štyroch mužov z nášho farského spoločenstva: Mgr. art. Matúša Jeňa, JUDr. 
Ľuboša Kračanského, Ing. Tomáša Krška, Mgr. Mareka Šutku.

Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie

Viete, čo sú to roráty?

Podľa Kódexu kánonického práva je riadnym vysluhovateľom svätého prijímania 
biskup, presbyter (kňaz) a diakon. Mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania 
je akolyta, ako aj iný veriaci, ktorý má vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie bis-
kupov a predpísaným liturgickým obradom je prijatý do služby mimoriadneho rozdá-
vateľa svätého prijímania; toto udelenie služieb mu však nedáva právo na poskytovanie 
materiálneho zabezpečenia zo strany Cirkvi. Mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania 
s vedomím svojho farára môže prinášať Eucharistiu chorým pri zachovaní liturgických 
predpisov. V našej farnosti túto službu vykonávajú: Ladislav Belej, Peter Ficik, Jozef Ficko, 
Marián Franko, Matúš Jeňo, Ľuboš Kračanský, Tomáš Krško, Martin Kuľha, Miroslav 
Kuľha, Peter Slávik, Marek Šutka, Ján Vaceľ.  



Rorátne sv. omše v našom farskom kostole budú ráno o 6:00 hod. Kostol sa bude 
otvárať 20 minút pred sv. omšou. Sviečky a lampášiky prosíme aby ste si ich upravili 

tak, aby nenechávali vosk. Ďakujeme.

Ak by niekto mal možnosť a  chcel podarovať stromček na Vianoce, prosíme, aby sa 
ohlásil našim kurátorom alebo pánu farárovi. 

Na prvý piatok bude farský kostol otvorený k celodennej súkromnej adorácii. 
O 15:00 hodine sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva. 

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať 30 minút pred večernou sv. omšou. 
Prosíme vás, aby ste k sv. spovedi prichádzali pripravení, a brali ohľad na aktuálne 

pandemické opatrenia. 

Aj o týždeň platí, že na sv. omše v nedeľu 9:15 a 10:30 sa môžete registrovať 
cez formulár, ktorý zverejníme v piatok.

Ďakujeme, že pamätáte na našu farnosť aj po finančnej stránke- v mesiaci november,
 k dnešnému dňu, ste nám na jednotlivé účty vložili: 

Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726  - vklady za november 1.530,32 €
Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945 - vklady za november 360 €

Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224 - vklady za november  50 €

Aký to je paradox, že my kresťania máme vstávať tak nekresťansky skoro aby sme išli na 
omšu, keď by sme sa mohli radšej vyspať a ísť na niektorú z omší večer! No adventný čas 
je časom očakávania a naše očakávanie by malo byť aktívne. Naše srdce túži po Bohu 
a my musíme mať odvahu pripraviť cestu Pánovi, ktorý prichádza. Odvahu premáhať 
svoje vlastné slabosti, zvíťaziť nad sebou a svojou pohodlnosťou.
Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám 
pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). 
Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Kris-
ta, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o 
sebe aj sám povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, 
ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13) Naši predkovia chodili do kostola s lampášmi, 
ktorými si svietili na cestu a ktoré ich doviedli do cieľa. Podobne ako maják je pre ná-
morníkov nádejou, lebo im oznamuje, že už nie sú ďaleko od pevnej zeme a zároveň 
ich aj vedie svojím svetlom do bezpečného prístavu, tak je naším svetlom počas celého 
adventu Kristus.
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