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Rorátne omše 

Sväté omše, ktoré sa slávia zvyčajne 
pred svitaním počas Adventu do 16. 
decembra. Naznačuje sa nimi položenie 
ľudstva, ktoré kráčalo vo tme, kým mu 
narodenie Ježiša Krista neprinieslo 
svetlo. Názov pochádza zo začiatočného 
slova antifóny Rorate, caeli desuper – 
Roste, nebesia, z výsosti, ktorá sa 
spieva pred rorátnou omšou. 

 

Rorátne sv. omše v našej farnosti: 

6.12.2017 o 6:30hod. 

13.12.2017 o 6:30hod. 

 

Liturgická príprava Rorátov: 

• Je vhodné, aby sa táto omša slávila 
ešte pred východom slnka.  

• Aby sa zvýraznil charakter 
slávenia, je vhodné, aby bola 
ozdobená a osvetlená mariánska 
svieca, symbol Panny Márie, druhá 
najdôležitejšia svieca po Paškále.  

• Veriaci si môžu odpaľovať sviece 
od tejto Mariánskej sviece. 

• Pred slávením svätej omše je 
vhodné zachovať priestor pre 
posvätné ticho.  

Požehnanie adventného 
venca pred kaštieľom 

 

Vešpery z adventnej nedele 
a požehnanie venca:  

2.12.2017 – sobota – 18:00 vo 
farskom kostole 

 
Vešpery vo farskom kostole a pálenie 
sviec na adventnom venci: 

9.12.2017 – sobota – 18:00 

16.12.2017 – sobota – 18:00 

23.12.2017 – sobota – 18:00 

 

 
Predvianočná spoveď chorých: 

Vyšná Hutka a Nižná Hutka:  
pondelok 18.12. pred sv. omšou 
 
Krásna: 
štvrtok 21.12. od 9:00hod. 

 
Predvianočná spoveď:  

Vyšná Hutka:  

 20.12. od 16:00 

Nižná Hutka:  

 20.12. od 17:00 

Krásna:  

 23.12. od 9.00 do 10.30 

http://www.farnostkrasna.sk/
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 Rorátna svätá omša je označenie pre adventnú svätú omšu, ktorá sa zvyčajne 

slávila pred svitaním okolo šiestej hodiny ráno. Tým sa naznačovalo smutné 

rozpoloženie ľudského pokolenia, ktoré po prvom hriechu kráčalo v tme, kým mu 

vtelenie a narodenie Ježiša Krista prinieslo svetlo Božieho zjavenia a nádej na 

vykúpenie. Slovo rorate je odvodené od antifóny Rorate caeli desuper – Roste, 

nebesá, z výsosti, ktorou sa začína votívna svätá omša na počesť Panny Márie v 

advente. Rorátmi sa Cirkev snažila priblížiť veriacim túžbu, s ktorou praotcovia 

očakávali Mesiáša, a zároveň oslavovala jedinečnú chvíľu vtelenia Božieho Syna v 

panenskom lone Bohorodičky.  

 Najstaršia zmienka o rorátoch pochádza z 13. storočia. Prvé liturgické texty 

tejto svätej omše sú v bohoslužobných knihách mníchov cisterciánov, ktorí si 

osobitným spôsobom uctievali Pannu Máriu. Kompletné texty rorátov boli prvý raz 

aj s čítaniami uverejnené v Misáli pápeža Pia V. z roku 1570, v ktorom po 

Tridentskom koncile bola zjednotená rímska liturgia. V 17. storočí slávenie rorátov 

na úsvite propagovali jezuiti a iní rehoľníci ako súčasť katolíckej reformy, ako aj 

biskupi v uhorských diecézach, v rámci ktorých sa nachádzalo i terajšie Slovensko. V 

tom čase sa do bohoslužieb zaviedol ľudový spev v reči ľudu. Väčšina starobylých 

adventných piesní dodnes zachovaných v Jednotnom katolíckom spevníku ospevuje 

jedinečnú udalosť zvestovania Pána.  

 V pokoncilovej liturgii je rorátna svätá omša zachovaná v Misáli Pavla VI. 

medzi spoločnými formulármi svätých omší o Preblahoslavenej Panne Márii.  

 V mnohých farnostiach dodnes v skorých ranných hodinách kňazi slávia 

roráty, pričom sa v rámci bohoslužby slova čítajú čítania, ktoré sú záväzné pre 

jednotlivé dni adventu. Je to pozvanie objavovať cez toto jedinečné slávenie hlbokú 

spiritualitu adventu a nadväzovať na živú tradíciu našich predkov. Aktuálnosť 

prípravy na Vianoce je o to väčšia, lebo každý z nás i celá spoločnosť potrebuje 

duchovnú obrodu. 

 
Úvodná pieseň na rorátne sv. omše



JOZEH HALMO / ANDREJ HLINKA – VIANOČNÁ OMŠA 
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Radostná zvesť 
1.  Radostná zvesť ozýva sa, Spasiteľ je tu. V tejto noci z Božej moci zjavil sa svetu. 

 Vstaňte aj vy, nemeškajte, súri posla hlas, cestu k nemu vám ukáže novej hviezdy jas. 

R: Pozdvihnite zrak, Boh vám dáva znak, tak sa k nemu, zrodenému, cestu dozviete. 

 V ňom je sloboda, sila, mier, zhoda, čistým okom ho v hlbokom taji uzriete. 

2.  Posol radí: Zanechajte rýchle tmavú noc, vykročte hneď, Boh vám núka svetlo na pomoc! 

 Hodina už spásy aj vám práve odbila, nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa. 

  

Gloria 
1.  Sláva Bohu na výsosti, ľuďom dobrej vôle mier. Narodený z láskavosti, s Otcom ľudstvo celé zmier!  

 Boh sám prišiel nám na pomoc, stal sa jedným z nás túto noc. Sláva ti, vďaka ti, Bože presvätý. 

2.  Povedzte to všetkým ľuďom: Záchranca je blízko nich. Koniec smútkom, hriechom,  bludom, preporodí 

 úprimných.  

 Boh sám prišiel nám na pomoc, stal sa jedným z nás túto noc. [: Sláva ti, vďaka ti, Bože presvätý. :] 

 

Credo 
1.  Hviezda sa pri jasliach zastavila, tajomstvo Dieťaťa vyjavila.  

R: Viera je nám svetlom, útočišťom, rastie a prebýva v srdci čistom. 

2.  Keď máme dôveru v slovo Božie, lož a blud proti nám nič nezmôže.  

3.  Za tebou chceme ísť všetci spolu, kráčame k zmiernemu Pána stolu.  

 

Offertorium 
V jasličkách Dieťatko vyhľadajte, na Boží hlas pozor dajte!  

Chudobní pastieri nesú mu dar, radosťou im zažiari tvár. 

V tom biednom dieťati, Boh nesmierne bohatý za dary sa darom viery odplatí. 

[: Viera kde žiari, tam temno sa stiahne. Jas tme ustúpi, kde viera zhasne. :] 

Sláva ti, Spasiteľ, zaplesá zem celá, pieseň ti veriacich znie veselá.  

[: Boh z lásky nesmiernej ľudstvu ťa dal, náš z lásky povďačnej Bohu si dar. :] 

 

Sanctus 
R: Všetkých volá vás, nebies posla hlas. Všetkých volá nás, nebies posla hlas. 

1.  V Betleheme narodený, chce byť hosť váš  každodenný, Ježiško váš brat, vráť sa na zem vráť. 

 V Betleheme narodený, chce byť hosť náš  každodenný, Ježiško náš brat, vráť sa na zem vráť. 

2.  Dušu z viny očistite, vzájomne si odpustite, Ježiško váš brat, už stojí u vrát. 

 Dušu z viny očistime, vzájomne si odpustime, Ježiško náš brat, už stojí u vrát. 

 

Communio 
1.  Pastieri náhlili k tebe v tú noc, uznali v Dieťati nadzemskú moc.  

R: Z jasličiek vládne dieťa nevládne. Zrodený ostáva, stále sa nám dáva v sviatosti Emanuel. 

 [: Ó, Spasiteľ náš, zostaň pri nás, zostaň pri nás. :] 

2.  K stolu ťa pozýva: Vezmi a jedz, život tvoj večný je najdrahšia vec.  

3.  Živý je znova tu, Ježiško náš, v lámaní chleba ho aj ty poznáš.  

 

Ite missa est 
R: [: K jasličkám by som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, ach, aký to žiaľ! :] 

1.  Tam, kde šťastná zvesť Nového zákona, tam sú dnes jasle, tam je dnes On, tam, kde Boh slávy, tam sa 

 vždy zjaví, tam je dnes Ježiškov trón.  

2.  Tam, kde veriaci zídu sa k večeri, tam sú dnes jasle, tam je dnes On, tam vo Sviatosti, tam ho dosiahneš, 

 tam je dnes Ježiškov trón.  

3.  Tam, kde chudobní, trpiaci, väznení, tam sú dnes jasle, tam je dnes On, tam ho vyhľadaj, tam sa mu 

 oddaj, tam je dnes Ježiškov trón. 



SV. OMŠE: DECEMBER 2017 
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DEŇ HOD.  

1. 
PIA 

 7.00 + BARTOLOMEJ BUGOŠ 1.VÝR. 

18.00 + MARGITA FARKAŠOVÁ 1. VÝR. 

2. 
SO 

8.00 + MÁRIA MILANOČOVÁ RB 

8.00 + JÁN, REGINA TAKÁČ 

3. 
NE 

8.30 + PETER DŽUBIK 

10.30 ZA FARNOSŤ 

4.PO 7.00 + LADISLAV, HELENA MARTINÁSKOVÁ 

5. 
UT 

7.00 + JÚLIANA, ŠTEFAN FEKETE 

18.00 + RUDOLF HAJDU 1.VÝR. 

 6.ST 6.30 + MARGITA PALFIOVÁ, + ALŽBETA JANOČKOVÁ 

8. 
PIA 

7.00 + ANNA ANGYALOVÁ 

18.00 + RUDOLF TAKÁČ 5.VÝR. 

9. 
SO 

8.00 + MARGITA BÁBEĽOVÁ 

8.00 + IGNÁC ZÁVOCKÝ 

10. 
NE 

8.30 MÁRIA MAJOROŠOVÁ 80RŽ 

10.30 ZA FARNOSŤ 

11.PO 7.00 + MICHA VARGA,+  EVA LIKOVÁ 

12. 
UT 

7.00 +ŠTEFAN, KATARÍNA STUPÁR, + KATARÍNA LINDVAIOVÁ 

18.00 + MÁRIA BIALKO ,+ MÁRIA, JOZEF ČORBA 

13.ST 6.30 + HELENA BODOVÁ, + ANNA, JÁN KRAJŇÁK 

15. 
PIA 

18.00 + JOZEF VRÁBEĽ 

18.00 + MÁRIA KALAFÚSOVÁ 

16. 
SO 

8.00 + JOZEF KAŠPÁR 

8.00 + Z ROD. MIKULOVEJ 

17. 
NE 

8.30 ZBP JOZEF TOKÁR, 80 RŽ 

10.30 ZBP RÓBERT  75 RŽ 

18.PO 7.00 + PAVOL, RUDOLF, VERONIKA BARAN 

19. 
UT 

7.00 + ONDREJ, MÁRIA KUNDRÁTHOVÁ 

18.00 ZBP MIKULÁŠ 70RŽ 

20.ST 7.00 + ILONA, JOZEF 

22. 
PIA 

7.00 + ONDREJ BEHÚN 

7.00 + MÁRIA, ONDREJ, MÁRIA KOVER 

23. 
SO 

7.00 + FRANTIŠEK FRAŇO 

7.00 + JÁN, ANNA, JÁN OROS 

24. 
NE 

7.00 + MÁRIA LEHOTAIOVÁ 

9.00 ZA FARNOSŤ 

24.NE 24.00 XXXXXXXX 

25. 
PO 

8.30 + MÁRIA MAŇOVÁ 

10.30 ZA FARNOSŤ 

26 
UT 

8.30 + PAULÍNA, ONDREJ TOMKO, + MÁRIA, FRANTIŠEK ŠKRAK 

10.30 + MÁRIA, JURAJ, MÁRIA, JOZEF, +KATARÍNA, ONDREJ KĽUČÁR 

27.ST 8.00 + MÁRIA BIČKOŠOVÁ 1.VÝR. 

29. 
PIA 

18.00 + JÁN BODNÁR 

18.00 + MÁRIA, ONDREJ, TERÉZIA, ONDREJ, MÁRIA 

30. 
SO 

8.00 + MÁRIA, VINCENT, JÚLIA, VASIĽ 

8.00 + HELENA LEŠKOVÁ 

31. 
NE 

8.30 ZBP ALŽBETA 60RŽ 

10.30 ZA FARNOSŤ 
 

29.11.  - školská sv. omša s o. biskupom Markom Forgáčom o 9:00hod. pri príležitosti 
 hosťovania súťaže cirkevných škôl „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“ 
8.12.  - sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 


