
 Príde Kristus, Spasiteľ náš,  
cestu mu pripravme... 

Kým na začiatok nového kalendárneho roka si ešte nejaký čas počkáme, ten liturgický 

sa začne už o chvíľu, prežívaním adventného obdobia s  neopakovateľnou atmosférou, 

dlhými zimnými  večermi,  rorátnymi 

svätými omšami.  Máme pred sebou  dni 

kráčania ku Kristovi. Ale aj Kristus 

prichádza k nám, a to už teraz. Cieľom je 

stretnúť sa,  a to vždy závisí od oboch 

strán. Biblické čítania zdôrazňujúce tému 

príchodu (latinsky adventus). A nie je to 

príchod len tak niekoho. Je to príchod 

samého Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý 

sa rozhodol prísť medzi nás, stať sa jedným z nás, aby bol s nami. Vyšiel nám v ústrety, aby 

nám toto stretnutie umožnil a uľahčil. Všetci však narážame na notoricky známe ťažkosti:  

nedostatok času a naše nedostatky v morálnej oblasti.  Každý z nás má tiež predstavu, čo 

chceme  v tejto dobe prípravy stihnúť. Ježiš pri svojom narodení prišiel do reality 

spoločnosti a kultúry vtedajšej doby, bez toho, aby ju menil. Naplnil ju svojou 

prítomnosťou. Hoci sa narodil v chudobe ako to nikto nečakal, našli ho pastieri, objavili ho 

mudrci, poznali ho Simeon a Anna. Každý ho spoznal  v tom svojom  konkrétnom živote. 

Mnohí ho nepoznali a neprijali práve preto, že sa nevošiel do ich predstáv.  Preto naše 

predstavy prežitia Adventného obdobia musia byť konkrétne. Náš žalúdok  sa nenasýti 

abstraktným pokrmom, ale skutočným jedlom, a to nie na fotografii, ale na tanieri. Aj naše 

ľudské vlastnosti sa utvárajú konkrétnymi postojmi a skutkami. Prajem všetkým, aby sme 

Ježiša objavili uprostred svojej práce, starostí a zhonu, vo svojej únave, pri stretnutiach, 

lebo tam k nám kráča a prichádza.      
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Rorátne sväté omše 
Slávenie rorátnych svätých omší nám má pripomínať Izaiášovo proroctvo, udalosť, kedy k 

Panne Márii prišiel anjel Gabriel, aby jej oznámil, že sa stane matkou spasiteľa. Už sv. Bernard vo 

svojej homílii poukazuje na dôstojnosť a tajomstvo Máriinho „fiat“ a na tajomstvo vtelenia Božieho 

Syna. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu, ešte pred svitaním. Názov rorátnych sv. omší 

je odvodený z úvodného spevu z knihy proroka Izaiáša. Tento úvodný latinský spev vytvára 

atmosféru onoho času očakávania. V prvých slovách rorátnej svätej omše je tajomstvo Adventu, ba 

celej ľudskej existencie zhrnuté do dvoch veršov. Postačí jediný okamih pozornosti, aby tieto slová 

prenikli nielen do ucha, ale aj do duše: 

Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum: 

aperiatur terra, et germinet Salvatorem 

Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého; 

Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8) 

Na našom území siaha táto tradícia do 13. -14. storočia, no najväčšej úcte sa teší až v 16. 

storočí. V minulosti,  pred touto svätou omšou, prichádzali siedmi ľudia z rôznych stavov a zapaľovali 

sedemramenný svietnik slovami: „Sum paratus ad adventum Dei“ – Som pripravený na príchod 

Pána. Roráty nám  pripomínajú, že pred narodením Krista, ľudstvo "kráčalo v tmách". On priniesol 

svetlo vykúpenia. Príchod Krista, ktorý túžobne očakávame, má tri podoby. V prvom rade sa 

pripravujeme 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 a cez 

túto prípravu našich sŕdc sa máme pripraviť aj na našu večnú vlasť a na príchod Krista ako Ženícha a 

Sudcu po našej smrti a pri Poslednom súde. Advent teda hlása príchod Krista včera, dnes a 

zajtra. Včera, ako Dieťaťa v jasliach, dnes, skrytého v chlebe a zajtra, v naplnení ako nášho Ženícha a 

Sudcu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V „dušičkovej oktáve“ 5.novembra 2022 – sme boli v  Slovenskom Krivom pri hrobe  kňaza Milana Balicu 

 



 

OZNAMY: 

• Deviatnik k sv. Ondrejovi: v  priebehu týždňa sa budeme modliť deviatnik na začiatku sv. omše.   

• V piatok 25.11.2022 po sv. omši bude stretnutie lektorov. 

• Prvou adventnou nedeľou vstupujeme do nového liturgického roka. Adventné obdobie má 

dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána – prvý príchod Božieho Syna 

medzi ľudí a zároveň je to čas, v ktorom sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého 

Kristovho príchodu na konci vekov. Je to čas radostného a nábožného očakávania. 

• Pri sv. omšiach na prvú adventnú nedeľu požehnám adventné vence. Svoje adventné vence  

prineste a položte ich  pred oltár.  

• Na prvú adventnú nedeľu 27.11.2022 je jesenná  zbierka na charitu.  

• V prvopiatkovom týždni budem k dispozícii k sviatosti zmierenia popoludní od 16:30 hod.  do  

sv. omše v utorok, štvrtok a piatok.  V stredu, hodinu pred rannou sv. omšou.  

• V prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod. Popoludní, od 15:00 hod. bude 

vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude pred sv. omšou. 

• V prvú sobotu v mesiaci 3.12. 2022 začneme modlitbou posvätného ruženca o 7:00 hod. Potom 

nasleduje sv. omša. 

• DOBRÁ NOVINA otvára 28. ročník s mottom “Zmeňme púšť na záhradu”, chceme povzbudiť 

deti, mladých i starších koledníkov, aby svojimi talentami a darmi prispeli i tento rok k pozitívnej 

zmene vo svojej farnosti i v krajinách východnej Afriky. Hľadáme koledníkov (deti) aj dospelých, 

ktorí by pomohli pri organizovaní skupín. Prosím tých, ktorí máte záujem nahláste sa u Martiny 

Baňasovej  na tel. č.  0908 660 191 alebo mailom:  banas.mata@gmail.com  

• Arcidiecézna púť do Libanonu po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla. Bližšie info 

nájdete na výveske. 

• Počas mesiaca december môžete  prispieť služobníkom v kostole (kňaz, kostolníci, kantor).  

Svoj príspevok odovzdajte po sv. omšiach ekonomickej rade v sakristii. Úprimné Pán Boh 

zaplať za váš príspevok. 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil    

o finančnú podporu, ktorá bude potrebná pri 

výstavbe farskej budovy. Druhá nedeľa v mesiaci 

by bola vyčlenená na túto zbierku. 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 

Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej 

budovy: 

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 

mailto:banas.mata@gmail.com


 

Liturgický program  21.11. – 27.11. 2022 

22.11.2022 Utorok - 18:00 
Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 

ZBP Imrich a Lucia 

23.11.2022 Streda - 07:00  
Féria 

† Ján, Margita, Mária 

24.11.2022 Štvrtok  
Detská sv. 

omša 18:00  

Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza  a spoločníkov, 
spomienka 

ZBP Jozef, František, Ján, Štefan 

25.11.2022 Piatok - 18:00  
Féria 

† z rod. Minárovej a Mikulovej 

26.11.2022 Sobota - 07:00  
Féria 

† Renáta Hudáková 

27.11.2022 Nedeľa - 

 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

07:30 † František, Alžbeta 

10:30 ZBP Martin s rod. 
 
 

 

Liturgický program  28.11. – 4.12. 2022 

29.11.2022 Utorok 
Spoveď 
16:30-
18:00 

18:00 
Féria 

† Terézia Siváková 

30.12.2022 Streda 
Spoveď 
06:00-
07:00 

07:00 
Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 

† Andrej, Mária, Viktor, Ladislav 

01.12.2022 Štvrtok 
Spoveď 
16:30-
18:00 

18:00 
Štvrtok po 1.adventnej nedeli 

† z rod. Karlíkovej a Radikovej 

02.12.2022 Piatok 
Spoveď 
16:30-
18:00 

18:00 
Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 

† Milan Sochovič, 1.výr. 

03.12.2022 Sobota - 07:00 
O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie 

Za živých členov Ružencového Bratstva 

04.12.2022 Nedeľa - 

 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

07:30 ZBP Ľudmila 50 r. 

10:30 Za veriacich farnosti 
 
 


