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Tajomstvo očakávania Božieho príchodu
Človek súčasnej doby, ktorý si hovorí „postmoderný“ prežíva napätie medzi
OČAKÁVANÍM a NEOČAKÁVANÍM. V niektorých oblastiach svojho života už nie je schopný
očakávať nič. A predsa je človek vo svojom živote v nepretržitom očakávaní: keď je dieťaťom,
chce dospieť, ako dospelý sa usiluje o realizáciu a úspech, keď mu pribudnú roky, čaká na
zaslúžený odpočinok. Príde však čas, keď príde na to, že dúfal príliš málo, ak mu okrem jeho
profesie alebo spoločenského postavenia nezostane nič iné, v čo by dúfal. Putovanie ľudstva
je poznačené nádejou, ale pre kresťanov je oživované istotou, že Pán je prítomný v našom
živote a sprevádza nás. Existuje však mnoho spôsobov
očakávania. Ak tento čas nie je vyplnený prítomnosťou
obdarenou zmysluplným prežívaním, očakávanie sa
stane neznesiteľné. Aby nebolo naše očakávanie úplne
nezmyselné je potrebné, aby ten, na ktorého čakáme
prišiel a my sme sa mohli s ním stretnúť. Očakávať
potom znamená približovať sa k tomuto stretnutiu. Očakávanie je základom nášho života, jeho
silou ale i slabosťou. V istom zmysle, plné zavŕšenie nás samých s našimi prednosťami
i nedostatkami, s našimi istotami i pochybnosťami, s našimi potrebami i túžbami. Sila takého
očakávania je, že sa blíži niečo nové, čo je už predo dvermi, že to nesmieme premárniť. Božie
slovo adventu preto reaguje na očakávanie a hľadanie človeka a jasne pomenúva to, čo človek
cíti vo svojom srdci a vo svojej mysli, aj keď to nedokáže jasne pomenovať. Pozýva človeka,
aby neochaboval vo svojom očakávaní a zvestuje mu, že sa jeho očakávanie napĺňa. Preto sa
tento radostný čas vyznačuje prípravou srdca: Čuj! Ktosi volá: „Na púšti pripravte cestu
Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodníky nášmu Bohu!“ (Iz 40,3).
Prajem všetkým požehnané adventné obdobie

Vyhlásenie KBS k podpore očkovania
Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše
kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce
počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných
lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení,
že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok
ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril
Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa
rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o
blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky
k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby
nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase
šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril
svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého,
konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a
modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia
a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska

OZNAMY:
• Deviatnik k sv. Ondrejovi sa začneme modliť od tejto nedele. V priebehu týždňa sa
budeme modliť deviatnik na začiatku sv. omše.
• Prvou adventnou nedeľou začíname prežívať nový liturgický rok. 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 pred oltár.
• Na prvú adventnú nedeľu 28.11.2021 je jesenná zbierka na charitu. V situácii, kedy sú
obmedzenia aj pri slúžení sv. omší podporte jesennú zbierku na charitu aj formou
vkladu na účet. IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, variabilný symbol: 667.
• Na druhú adventnú nedeľu 5.12.2021, bude zbierka na kostolné potreby.

• Prvý týždeň v mesiaci december budem vysluhovať sviatosť zmierenia v utorok,
štvrtok a piatok od 16:00 hod. a v stredu od 6:00 hod.
• Chorých navštívim v piatok 3.12.2021 od 8:00 hod. Nahláste ich v sakristii.
• Prvú sobotu v mesiaci začíname modlitbou posvätného ruženca o 7:00 hod.
• Na prvú nedeľu v mesiaci 5.12.2021

nebude výmena ružencových. Pokračujete

v modlitbe desiatku ruženca z predošlého mesiaca.
• Dobrá novina otvára 27. ročník s mottom “Poďme niečo dobré podniknúť”, ktoré
reaguje aj na výzvu Svätého Otca Františka vykročiť s odvahou k druhým ľuďom. So
slovami “Poďme niečo dobré podniknúť” urobia koledníci aj tento rok všetko preto,
aby mohla dobrá novina na Vianoce zaznieť v slovenských rodinách. Hľadáme
koledníkov (deti) aj dospelých, ktorí by pomohli pri organizovaní skupín. Rodičia
nahláste deti v sakristii.
• V predaji sú vianočné oblátky. Zakúpiť si ich môžete v sakristii. Dobrovoľný príspevok
za balíček (10 ks) je 1 €.
• V sakristii si môžete zakúpiť knihu Pustovník - Slzy matky, od kňaza Vladimíra
Štefaniča. Cena jednej knihy je 10 €.
• Počas mesiaca december môžete prispieť služobníkom v kostole (kňaz, kostolník,
kantor). Svoj príspevok odovzdajte po sv. omšiach ekonomickej rade v sakristii.
Úprimné Pán Boh zaplať aj v týchto časoch za váš príspevok.

Od budúceho týždňa platia nové pravidlá v Covid
automate. Ostávame v bordovej farbe 2.stupeň
ohrozenia. Menia sa režimy a sprísňujú sa pravidlá.
V OP (očkovaní – po prekonaní Covid) režime je to 100
miest v kostole s povinným zoznamom. Sv. omše počas
nasledujúcich týždňov budú iba v tomto režime.
CHCEM VÁS POPROSIŤ O ZODPOVEDNOSŤ PRI DODRŽIAVANÍ OPATRENÍ

Liturgický program 22.11. – 28.11. 2021
23.11.2021 Utorok

Féria

OP

18:00

24.11.2021 Streda

OP

Sv. Ondreja Dung-Laka, a spoločníkov muč. 07:00 spomienka
† Peter Jurašek

25.11.2021 Štvrtok

OP

18:00

26.11.2021 Piatok

OP

18:00

27.11.2021 Sobota

OP

07:00

† Cecília – 1. výr.

Féria
† Mária, Ema, Imrich
Féria
† Gabriel a Danka
Féria
† František a Jozefína
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

28.11.2021 Nedeľa

OP

07:30 Za veriacich farnosti

OP

10:30 ZBP Lukáš a Zuzana

Liturgický program 29.11. – 5.12. 2021
30.11.2021 Utorok

OP

18:00

01.12.2021 Streda

OP

07:00

02.12.2021 Štvrtok

OP

18:00

03.12.2021 Piatok

OP

18:00

04.12.2021 Sobota

OP

07:00

Sv. Ondreja , apoštola - sviatok
† Julius, Margita, Helena
Streda po prvej adventnej nedeli
† Margita
Štvrtok po prvej adventnej nedeli
† Ľubomír, Margita, Ján
Sv. Františka Xaverského , kňaza - spomienka
† Marta Šarocká
Sobota po prvej adventnej nedeli
Za živých členov RB
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

05.12.2021 Nedeľa
Režim COVID automatu:

OP
OP

07:30 † Júlia a Ján
10:30 Za veriacich farnosti
OP: očkovaní – po prekonaní COVID

