
 1 

INFORMAČNÝ MESAČNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEHO FARSKÉHO ÚRADU 

Farský list   C&M 5. 
2.12.2012 

ŽIACKA 17, 04018 KOŠICE,   055/6852217        kosicekrasna@rimkat.sk         ROČNÍK: I. 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V KE - KRÁSNA 
 

Advent je tu 
                                                                          
  Prežívame posvätné dní Adventu, 
ktorý nás privádza k sviatkom 
Narodenia Božieho Syna Ježiša 
Krista. Prežívame ho každý po 
svojom. Možno vám doma horí 
svieca na adventom venci, ak ho 
máte a vysvetľujete svojim deťom 
udalosti okolo Narodenia Božieho 
Syna i o tom, čo tomu 
predchádzalo. Možno niekoho 
chytila nákupná horúčka, ktorá 
oberá človeka o čas, pokoj 

i peniaze a o to viac sviatky Vianočné budú menej šťastné, pokojné a požehnané. Človek si to 
zaviní sám, lebo príliš verí reklame, sladkým rečiam  a obchodníckym trikom, dá sa vtrhnúť do varu 
života, akoby toto bolo všetko. Mnohí zabúdajú na duchovné poslanie Adventu, na jeho potrebu, 
jeho veľkosť a nenahraditeľnosť. Aj bez veľkých a bohatých darov pod stromčekom sa Vianoce dajú 
prežiť a možno aj krajšie, pokojnejšie a šťastnejšie.  Ale bez duchovnej prípravy, bez stíšenia, či sv. 
spovede, Vianoce nebudú mať rozmer taký, aký človek by mal týmto sviatkom dať. Blokuje 
duchovno, ktoré sa nedá nahradiť materiálnom, zhonom a výhovorkami, ktoré otupujú veľkosť 
človeka a na ktoré si mnoho ľudí v posledných rokoch zvyká a nerobí dobre. Nerobí dobre preto, 
lebo k veľkosti človeka patrí aj uvedomelosť a nie zbabelosť. Uvedomovať si svoje miesto na tomto 
svete je veľmi potrebné. Každý máme nejaké to miesto na tomto svete, ktoré je treba obhájiť, zaujať 
a napĺňať. Nič nám neunikne, nebudeme chudobnejší, ani menej uznávaní, ak sa pevne postavíme 
na pozíciu, ktorá nám patrí a ktorej máme dať plnosť. Stále sa dišpenzovať, ľutovať a vyhovárať sa, 
prečo ja toto nemôžem tak, je uník času i milosti, ktoré nám Pán Boh dáva. Človek môže urobiť veľa 
dobrého, ale aj veľa môže pokaziť. Závisí to od toho, aké priority uznávame, čomu a komu dávame 
prednosť. Dajme si poradiť od starších, skúsenejších, niečo už zažili i prežili a  sú tu. Stoja pevne 
na svojej pozícii a dobre ju zastavajú. Niekedy sa niekomu to zdá ako prežitok, že sú zaostalí 
a konzervatívni, nemoderní a smiešni, ale skôr smiešni sú tí, ktorí nie sú sami sebou, nepoznajú 
hodnoty, ani priority života a sú skôr na ťarchu, než na radosť svojmu okoliu. Stratili hlbokú vieru, 
prestali sa modliť, dlho neboli na sv. spovedi, nechodia na sv. omše, žijú len pre tento svet. Nič im 
nie je sväté, ani drahé, ani otec, ani mama, ani deti, ani hodnoty, ani... Prečo?  Je tu Advent, čas 
ticha, čas túžby po Bohu, čas veľkej nápravy človeka, čas príchodu veľkého Svetla do ľudských 
sŕdc a tým Svetlom je Pán, narodený v Betleheme, narodený z Márie Panny, ktorý dáva pokoj 
tomuto svetu, pokoj každému človekovi. Človekovi, ktorý o to stojí, ktorý po ňom túži, ktorý ho 
hľadá, lebo ho potrebuje, aby žil ako človek potrebný pre tento svet, pre svoju rodinu, pre svoju 
úlohu, či pozíciu. Nie pre plač a slzy , bolesť a starosť svojich blízkych, takéto poslanie nedostal 
človek od Boha. Nedostal! Ale predsa je takéto poslanie časté, rozšírené a možno aj zvelebované! 
Je to cesta späť, dozadu, preč, nie dopredu, nie ku šťastiu, nie do Betlehema! Prečo človek odmieta 
Betlehem?  ... zabudol, že je človek? Možno, prečo nie? Aj zabúdanie je častým javom  dnešného 
moderného sveta i človeka.                                        Mgr. Pavel Kaminský  
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ADVENT 
 
Hlavnými postavami adventného obdobia sú: Panna Mária, patrónka adventného bdenia; 
prorok Izaiáš, ktorý predpovedá príchod Spasiteľa a Ján Krstiteľ, ktorý priamo pripravoval 
ľudí na stretnutie s Mesiášom. Naša pozornosť prostredníctvom týchto troch osôb by sa 
mala upriamiť na Krista, ktorého očakávame a ktorého by sme mali prijať ako jedinú našu 
nádej. Pomocou v tomto očakávaní a prijatí ho, by nám mali byť symboly s ktorými sa 
stretávame v slávení adventného obdobia. Niektoré z týchto symbolov sa pomaly vytrácajú 
z nášho života, osobne si však myslím, že je to veľká škoda a veľké ochudobnenie tohto 
obdobia.   

XII. storočie nám prinieslo rorátne sväté 
omše. Počas týchto svätých omší sa zapaľuje 
dodatočná svieca, ktorá by mala byť ozdobená 
modrou mašľou. Táto svieca znázorňuje Pannu 
Máriu, ktorá ako hviezda ranná predbieha východ 
slnka a tak predbieha samotný Kristov príchod, 
lebo to vlastne ona priniesla svetu skutočné 
Svetlo – Ježiša Krista. Iným symbolom je 
adventný veniec, ktorý prišiel k nám z Nemecka. 
Celá rodina by mala byť zhromaždená pri venci a 
postupne zapaľujúc sviece by mala vyjadrovať svoju bdelosť a pripravenosť na Kristov 
príchod. V tomto očakávaní na Vianoce by nemala chýbať spoločná modlitba v rodinách, 
čítanie sv. Písma a náboženskej literatúry. Veľmi dôležitými prvkami v prežívaní adventu sú 
dobré skutky voči iným, ale aj voči sebe samému. Ide tu o nejaké zrieknutia či predsavzatia. 
Samozrejme, že nemôže tu chýbať ani sviatosť zmierenia, ktorá by nás mala najlepšie 
pripraviť na Ježišovo narodenie v našich srdciach. 
 Obavám sa však, že všetky tieto naše duchovne praktiky spojené so spomínanými 
symbolmi sú veľmi ohrozené obrovskou komercializáciou Vianoc. Oveľa skôr, ako sa začne 
advent vidíme v supermarketoch a obchodných centrách reklamy, ktoré nás vyzývajú 
k vianočnému nakupovaniu a teda toto všetko nás nabáda starať sa len o jeden rozmer 
prípravy na Vianoce – čo najviac nakúpiť, aby nám nič z toho čo patri k hmote nechýbalo. Je 
to obrovský problém, lebo sa dotýka nielen neveriacich, ale aj nás kresťanov. Podstata 
adventu nám uniká, dôležité sú len sviatky, ktoré bez skutočného prežitia adventu, bez tej 
ozajstnej adventnej prípravy, neprežijeme tak ako by sme ich mali prežiť a teda unikne nám 
aj podstata Vianoc.  
 Duch adventu má byť duchom nádeje a radostného očakávania. Nemôže to byť 
„predčasné“ prežívanie Vianoc. Nie je ľahké udržať tohto ducha pri takom nátlaku 
skomercializovaného sveta, ktorý premenil obdobie adventu v neskutočný zhon za 
pozemskými pôžitkami. Nedajme sa opantať slovným výhovorkám – je taká móda... všetci 
tak robia... Krásnym príkladom pre nás, ako máme prežívať advent, ako zotrvať vo vernosti 
Kristovi a Jeho Cirkvi, môže nám byť starozákonný Daniel, ktorý sa svojím rozhodnutím sa 
nepoškvrnil kráľovým jedlom stáva silnejším a múdrejším ako ostatní mladí muži v krajine. 
Má to pre nás obrovský význam, pretože aj my musíme každý deň hľadať rovnováhu medzi 
tým, koľko času venujeme svetskému zmýšľaniu, postojom, hodnotám, a koľko času 
venujeme Bohu a Jeho záležitostiam. Nech vyjadrením nášho správneho postoja bude 
začínajúce sa dnes adventné obdobie. 

Je potrebné, aby sme premohli komercializmus, aby sme my, ktorí sa považujeme za 
skutočných kresťanov,  zahĺbili sa do tajomstiev adventu, lepšie ho pochopili a naozaj 
pripravili na Ježišovo narodenie, tým aby sme sa stali silnejší a múdrejší ako ostatní. Lebo 
len vtedy, Vianoce nebudú len prázdnou frázou, ale budú mať význam v našom živote 
a prinesú úžitok našej duši.  
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NOVÝ CIRKEVNÝ ROK 
 

2. decembra sa začína Adventné obdobie 
 
Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie 
Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. 
Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť 
vo sviatostiach. Advent nám pripomína, že Kristus príde. A život veriacich je neustálym a bdelým 
očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa 
stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš 
život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista. 
 
Prvou adventnou nedeľou (v tomto roku 2. decembra sa pre kresťanov začína obdobie 
adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ 
a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec 
so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo štyroch 
adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba zapáliť v nedeľu 2. decembra. 
Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré 
alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Cirkevný rok sa v Katolíckej 
cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. 
 
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia 
pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v 
katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a 
zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v advente je 
fialové. Prvá adventná nedeľa je súčasne v Katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka 
a už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu. 
 
Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-461). 
Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582 nariadil, aby 
sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. 
Adventné obdobie v tejto forme zahrňovalo šesť nedieľ a malo pôstno – kajúcny charakter. 
Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele (symbolizujúce 4 000 
rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných kázní v 
Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V r. 
1362 Urban V. (1362-1370), ktorý aj po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních, 
zaviedol pre advent pôstne pravidlá. 
 
Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa 
biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred 
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej 
latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super 
...“ („Rosu dajte nebesia zhora ...“). 
 
Význam adventu  
Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný 
obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho 
slávny druhý príchod. 
 
História adventného venca  
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako 
o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a 
ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich 
sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo 
sveta“ (Jn, 8,12). 
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SV. OMŠE DECEMBER 2012 
 
DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1.SO + MARGITA, MIKULÁŠ KÖVÉR 8.00 17.PO + HELENA, FRANTIŠEK BODNÁR 7.00 

2. 
NE 

+ IMRICH, MÁRIA ANĎAL 8.30 18. 
UT 

+ ANNA REH. SESTRA HRABOVSKÁ 7.00 
+ ANNA KOMOROVSKÁ, 1. VÝR. 10.30 + MÁRIA, JÁN, ALŽBETA MARTON 18.00 

3.PO + ŠTEFAN NIKOLOVIČ,  
+ ROD. GEDROVA 

7.00 19.ST + ALŽBETA, FRANTIŠEK TÓTH 7.45 

4. 
UT 

+ JURAJ, ALŽBETA, MÁRIA, MICHAL 
TARNOCI 

7.00 20.ŠT + ANNA, JÁN ANGYAL 7.00 
+ KATARÍNA KRÁĽOVÁ 
+ MÁRIA VYBRANCOVÁ 

18.00 21. 
PI 

+ LADISLAV MATIS 7.00 

5.ST + MÁRIA, MICHAL TÖRÖK 7.45 + ONDREJ BEHUŇ 1. VÝR. SMRTI 18.00 
6.ŠT + ALŽBETA, JÁN TAKÁČ 7.00 22.SO +MÁRIA, ONDREJ, MÁRIA KÖVEROVI 7.00 

7. 
PI 

+ JOZEF, MÁRIA, ONDREJ URBAN 7.00 23. 
NE 

+ JÁN, HELENA, MICHAL BORGOŇ 8.30 
+ ŠTEFAN, KATARÍNA STUPÁKOVÁ 

+ KATARÍNA LINDVAIOVÁ 
18.00 + MÁRIA, ROZÁLIA 10.30 

8. 
SO 

 

 
+ FRANTIŠEK, MIKULÁŠ BORGOŇ 8.00 24. 

PO  24.00 
 10.30 

9. 
NE 

+ MÁRIA, FRANTIŠEK BODNÁR 
UL. KLADENSKÁ 

8.30 25. 
UT 

 
 

8.30 

+ MARGITA TAKÁČ 10.30  
 10.30 

10.PO + JÁN, REGINA TAKÁČ 7.00 
26. 
ST 

 

+ ALŽBETA, JOZEF KĽUČÁR 
+ ANNA, ANDREJ EGED 

 
8.30 

ZBP ROD. MATIKOVA 10.30 

11. 
UT 

+ JÁN, VERONIKA, JOZEF, ALŽBETA 
HRABOVSKÁ 

7.00 27.ŠT + EDUÁRD, JÁN FARKAŠ 7.00 

+ ROD. KIŠOVA, UL. OPATSKÁ 18.00 
28.PI + DUŠAN, FRANTIŠEK, FRANTIŠEK, ANNA 7.00 

12.ST + IRENA, FRANTIŠEK TÓTH 7.45 + JÁN HARČÁR, KŇAZ 18.00 

13.ŠT 
 

+ FRANTIŠEK TÖRÖK 
 

7.00 29.SO + ANNA ČORBOVÁ 8.00 

       
14. 
PI 
 
 

+ BARBORA, JOZEF MATIS 7.00 30 
NE 

+ MÁRIA, PAVOL BEREŠ 
+ ŠTEFAN MOLNÁR, + KAROL JURAŠ 8.30 

+ JÁN, MILAN KAROLO 10.30 
JOLANA MEDVECOVÁ,  

70 ROKOV ŽIVOTA 
18.00 

 
31.PO 
 

+ JÚLIUS, VERONIKA, VINCENT TAKÁČ 
16.00 

 
15.SO + ONDREJ BRECKO 

+MARTA, JÁN SASFAI 
7.00 

16 
NE 

+ MÁRIA, MICHAL FARKÁŠ 8.30 
MAREK KAŽIMÍR 20 ROKOV 

MANŽELSTVA 10.30 

 
NEPREHLIADNITE  

Pri modlitbe Anjel Pána a mariánskych invokáciách 
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička – aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových 

Eucharistické požehnanie 
K.: Z neba si im dal chlieb.  Ľ.: Ktorý má v sebe všetku slasť. 

Sobota 15. a 22. 12.2012 sv. omša o 7.00 
 

 
+ RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA 
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