pokračovanie z druhej stran
Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá
štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch
adventných nedieľ. Postupne sa do Vianoc 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. V
katolíckej cirkvi je prvá adventná nedeľa 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 zahrnovalo 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 pápež Urban V. (1362-1370), ktorý
aj po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních, zaviedol pôstne pravidlá pre adventné obdobie.
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).
Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil
v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol
najstarším synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickým pastorom.
Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v
hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa
chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok.
Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci
podarilo jeho plán zrealizovať. Dom nazval
Drsný dom, v ktorom opustené deti v jeho
opatere boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali
remeslu. Na základe neustálych otázok týchto
detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4
hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.
Zdroj: TK KBS
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PANE JEŽIŠU, OTVOR MOJE SRDCE
A PREŽIAR HO NÁDEJOU.

Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete,
kedy príde ten čas,... Na začiatku tohtoročného Adventu mi Ježiš adresuje tieto
nie príliš optimistické slova. Nemá ani
najmenší úmysel zastrašiť ma nimi, či
vyvolať vo mne neistotu, strach alebo
obavy. Naopak, tieto slová sú výzvou k
radostnému očakávaniu a tiež možnosťou tešiť sa na stretnutie s Pánom. Na toto „vianočné“, ale i to na konci sveta.
Preto mi Boh dáva každý nový deň s nádejou, že ho prežijem „kvalitnejšie“, s
väčším úžitkom pre svoju dušu a zodpovednejšie, ako som prežil ten včerajší.

J

ežiš povedal svojim učeníkom: „Majte
sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim
sluhom odovzdal moc, každému určil
prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde
pán domu: či večer, či o polnoci, či za
spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!
A čo hovorím vám, hovorím všetkým:
Bdejte!“
(Mk 13, 33 – 37).

Dnes začína Advent. Požehnaný čas, v
ktorom môžem zamerať pozornosť na
svoje vnútro, na dušu. Či už počas modlitby, počas svätej omše, pri čítaní Božieho slova, adorácii pred svätostánkom,
večer pri modlitbe a spytovaní svedomia. Vtedy môžem svoj duchovný zrak
uprieť na neho a „nastaviť“ svoje uši na
jeho frekvenciu, aby som zachytil jeho
hlas. On ma ním volá do svojej „školy“.
Hovorí mi čo potrebujem „vylepšiť“,
zmeniť, na čo sa mám zamerať, aby môj
život bol postupne príjemným pre mňa,
príťažlivým pre iných a stal sa oslavou
Boha už tu na zemi! Nech je tak!
Pane Ježišu, otvor moje srdce a prežiar
ho nádejou.
Zamyslenia+

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

SPIŠSKÁ BELÁ
1. Dnes popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole eucharistická pobožnosť.
2. V piatok bude sv. omša aj popoludní o 16:00, večerná sv. omša o 18:30 bude za účasti detí.
3. V sobotu po rannej svätej omši bude fatimská pobožnosť.
4. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiac. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo farskom
kostole vždy pol hodiny pred sv. omšou, okrem toho vo štvrtok a piatok dopoludnia od 10:00
do 12:00 a popoludní od 15:00. Ku chorým pôjdeme tak ako zvyčajne.
5. O upratovanie kostola v Spišskej Belej v piatok 4. 12. po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 26: ul. Tatranská: Adamcová č. 2, Kubovová č. 6, Zadžorová č. 12, Čupková č. 13, Sisková
č. 15, Kovalčíková č. 40, Kovalčíková č. 42.
6. Darovali: z krstu Paulíny Kovalčíkovej 100€, z pohrebu Ladislava Fiamčika 150€, z pohrebu
Igora Monku 50€, z pohrebu Jozefa Krausa 20€, z pohrebu Dušana Novotného 20€. Na rekonštrukciu kostola v Spišskej Belej darovali Bohuznámi 370€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
STRÁŽKY
1. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiac. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok
od 16:30 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme v piatok ráno.
2. O upratovanie kostola v sobotu 5.12. prosíme tieto ženy:
Andrea Kovalčíková a Emília Kovalčíková.
KRÍŽOVÁ VES
1. V stredu bude sv. omša za účasti detí.
2. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu
od 16:30 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme vo štvrtok dopoludnia.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v sobotu 5.12. prosíme tieto ženy: Monika Koščáková,
č.d. 112, Marta Molitorisová, č.d. 113, Marika Galschneider, č.d. 113.
Darovali: novomanželia Michal a Alena 100€, z pohrebu Jozefa Galika 30€. Všetkým darcom
Pán Boh zaplať!

ADVENTNÉ OBDOBIE - PRIPRAVUJEME SA
NA SLÁVENIE VIANOČNÝCH SVIATKOV
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A

dvent - 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.
Druhý príchod Krista sa teda deje v našich srdciach najmä prijímaním svätého prijímania.
Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale
aj že príde. A život veriacich je neustálym a
bdelým očakávaním toho 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 29.
novembra) sa pre kresťanov začína obdobie
adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša.
Slovo advent pochádza z latinského adventus a
znamená príchod.
pokračovanie na zadnej strane

LITURGICKÝ PREHĽAD (30.11.– 6.12.)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá

PO
30. 11.

UT
1. 12.

ST
2. 12.
ŠT
3. 12.

PIA
4. 12.

SO
5. 12.

Sv. Ondreja, apoštola
Sviatok

Utorok po 1. adventnej
nedeli

Streda po 1. adventnej
nedeli
Sv. Františka Xaverského
kňaza
Spomienka

Piatok po 1. adventnej
nedeli
Prvý piatok v mesiaci

Sobota po 1. adventnej
nedeli
Prvá sobota v mesiaci

6:30

ž. Mária Šarlota, Mária, Ken

18:30

† Ondrej a Agnesa Kiska

17:30

† Jozef a Mária

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Ondrej a Agnesa s rod.

Strážky

17:00

† Mária, Ondrej, Rozália, Teodor

Krížová Ves

17:30

sv. omša v pastoračnom centre

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Margita a František

17:30

na úmysel celebranta

6:30

na úmysel celebranta

18:30

† Pavol, Jozef, František, Terézia

17:00

† Paulína, Anna

6:30

† Hermína, Jakub, Júlia, Hilda

16:00

na úmysel celebranta

18:30

† Anna a Viktor

Strážky

17.00

† František a František

Krížová Ves

17:30

na úmysel celebranta

6:30

ž. Margita

18:30

† Vincent, Mária, sr. Kazimíra

Strážky

17:00

Na úmysel celebranta

Krížová Ves

17:30

Na úmysel celebranta

7:30

ž. Ján a Anna (30 r. manželstva)

9:00

† Anna Budzáková

10:30

za veriacich

16:00

na úmysel celebranta

18:30

za našich duchovných otcov

9:00

† Justína a Mikuláš

10:00

† Michal a Michal

10:30

sv. omša v pastoračnom centre

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá

Spišská Belá
Krížová Ves
Spišská Belá
Strážky
Spišská Belá

Spišská Belá

Spišská Belá
NE
6. 12.

DRUHÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA
Strážky
Krížová Ves
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