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29.11. – Prvá adventná nedeľa   
                                                     Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.                     

Adventná kázeň Raniera Cantalamessu: Svätosť nie je niečo navyše 

„Preto sú v Cirkvi všetci povolaní na svätosť, či už patria k hierarchii, alebo sú pod 
jej vedením, ako hovorí apoštol: «Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie» (1 Sol 4,3; 
porov. Ef 1,4)“ (Lumen gentium). 
  „Táto výzva k svätosti je najnevyhnutnejšie a najurgentnejšie naplnenie koncilu. 
Bez nej sú všetky ostatné naplnenia buď nemožné alebo nepotrebné. Avšak je tu riziko, že 
práve toto sa najviac zanedbá, keďže tým, kto tú požiadavku kladie a domáha sa jej 
naplnenia, je jedine Boh a svedomie, a nie tlaky či záujmy osobitných ľudských skupín 
Cirkvi. Niekedy máme dojem, že v istých prostrediach a v istých rehoľných rodinách sa po 
koncile vložilo viac úsilia do „vytvárania svätých“, než do „stávania sa svätými“, teda viac 
úsilia bolo vloženého do pozdvihnutia vlastných zakladateľov či spolubratov na oltár, než 
do napodobňovania ich príkladu a cností.“ 
Čo je teda potrebné mať na pamäti, aby sme naozaj hovorili o svätosti v správnom chápaní? 
Pápežský kazateľ pokračuje: 

„Prvá vec, ktorú treba urobiť, keď sa hovorí o svätosti, je oslobodiť toto slovo od 
ostychu a strachu, ktorý naháňa kvôli istým mylným predstavám, ktoré sme si vytvorili. 
Svätosť môže v sebe zahŕňať neobyčajné fenomény a skúšky, avšak nestotožňuje sa s 
týmito vecami. Ak sú všetci povolaní ku svätosti, je to preto, že ona, ako správne chápaná, 
je na dosah všetkým, je súčasťou normálnosti kresťanského života. Svätí sú ako kvety: nie 
sú tu len tí, ktorí sú povýšení na oltár. Koľkí z nich rozkvitajú a umierajú v skrytosti, po 
tom, ako potichu rozvoňali okolité ovzdušie. Koľko takýchto ukrytých kvetov v Cirkvi 
rozkvitlo a neustále rozkvitá!“ 

Páter Cantalamessa sa ďalej zameral na starozákonné chápanie svätosti, osobitne 
na hebrejský termín „qadosh“, ktorý vzbudzuje myšlienku oddelenia, odlišnosti. Avšak, ako 
povedal, svätosť je pozitívnym konceptom, ktorý naznačuje to, čo možno vyjadriť slovným 
spojením „čistá plnosť“. Kým v Starom zákone sa svätosť často spája s myšlienkou 
rituálov, v Novom zákone je dôraz skôr na svätosť ako spojenie s Bohom: „Byť svätým 
nespočíva až tak v tom, aby sme boli oddelení od toho či onoho, ako skôr v zjednotení sa s 
Ježišom Kristom“. 

Pápežský kazateľ sa ďalej sústredil na dva aspekty svätosti. Je to svätosť 
obsiahnutá ako Boží dar prijatý skrze vieru a sviatosti, a potom je to svätosť, ku ktorej sa 
človek postupne dopracúva, keď vlastnými skutkami napodobňuje vzor svätosti.  

Ak sme teda „povolaní stať sa svätými“, ak sme „svätými na základe povolania“, 
potom je jasné, že budeme pravdivými a úspešnými ľuďmi v tej miere, v akej budeme 
svätými. V opačnom prípade budeme tými, čo zlyhali. Opakom svätca nie je hriešnik, ale 
ten, čo zlyhal! V živote môžeme byť neúspešní rôznymi spôsobmi, avšak sú to relatívne 
neúspechy, ktoré nespochybňujú to, čo tvorí podstatu. Tu sa však zlyháva radikálne, v tom, 
čím človek je, nielen v tom, čo robí. Matka Tereza mala pravdu, keď jednej novinárke, 
ktorá sa jej nečakane opýtala čo cíti, keď ju celý svet vyhlasuje za svätú, odpovedala: 
„Svätosť nie je luxus, je to nevyhnutnosť“.                                         www.tkkbs.sk 
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DECEMBER JAZERO ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

30. po 
06.00 +Michal 

 
18.00 +Mária, Marcel, Katarína 

1. ut 
06.00 +Stanislav 

 
18.00 +Ladislav, Anna, Juraj 

2. st 
06.00 +Juraj, Anna 

18.00 
18.00 +Vincent 

3. št 
06.00 +Veronika, Vojtech, Ladislav 

 
18.00 Za misijných horliteľov 

4. pi 
06.00 Za SNSJ 

18.00 
18.00 +Janka , Jozef 

5. so 07.00 Za Ružencové spoločenstvo 08.00 

6.  

18.00 Za + susedov a známych 

09.00 

08.00 Za ZBP pre Juraja a Máriu 

10.00 Za ZBP pre Danku, Mateja s rod. 

11.30 Za ZBP pre rod. Kuľbagovú 

18.00 Za ZBP pre Martinu 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

                30.11. – Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 
        3.12. – Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 
        4.12 – Prvý piatok v mesiaci 
        6.12. – Druhá adventná nedeľa 

 
Rozpis služieb 

Dátum, čas Služby 1. čítanie 2. čítanie Prosby Obetné dary 

5.12 18.00 Kvočák S., Vozár J. Hrebeňár M. Hrebeňárová T. Hrebeňárová T. Vozárovci 

6.12. 

08.00 
Pajdič M., Valko M. 

Frankovič J. 
Frankovič J. Zentková K.ml Zentková K.ml Frankovičovci 

10.00 
Jakubov J., Stružák F. 
Sedlák R., Mikloš J. st. 

Jakubov J. Raganová E Raganová E Miklošovci st 

11.30 
Čepek M., Forrai V. 

Papcun Z., Mikloš J. ml. 
deti deti deti deti 

18.00 
Girášek J., Adamčák F. 

Kvočák S. 
Girášková M. Halušková M. Halušková M. Kvočákovci 

 
Oznamy:  
1. V dnešnú nedeľu 29.11. je zbierka  na charitu. 
2. Prvou adventnou nedeľou začíname nový Liturgický rok. 



3. V adventnom čase budú v dňoch pondelok až piatok ranné – rorátne sv. omše 
o 6.00 hod. Sviece, ktoré si donesiete na tieto sv. omše, majú byť v lampášikoch alebo 
kahancoch, aby boli zabezpečené proti stekajúcemu vosku. 

4. Od pondelka 16.11. sa slávia sv. omše v našej farnosti v zaužívaných časoch, aj na 
Vyšnom Opátskom. Max. počet je 50% kapacita kostola na sedenie. Vo farskom kostole 
je 50 % kapacity 500 osôb, vo filiálnom je to 50 osôb.  

5. Povinnosť sedenia v lavici resp. na stoličke. Sadáme si od stredu lavice, nie od 
kraja, tak, aby medzi sediacimi bol čo najväčší odstup; nezostávame stáť v dverách 
alebo vzadu. 

6. Vždy dodržať odstup od seba - pri príchode, odchode a tiež keď čakáme v rade na 
sv. Prijímanie. Rúško, dezinfekcia rúk. 

7. Sviatosť Oltárna v utorok ani v piatok 4.12. vyložená nebude. 
8. Od 27.11. začínajú stretnutia birmovancov vždy v piatok o 18.00 hod. sv. omša 

spojená s katechézami pre birmovancov. Po sv. omši budeme robiť prezentáciu účasti. 
9. Ostatné farské katechézy sú naďalej pozastavené. 
10. Vo farskej knižnici vám ponúkame Vianočné oplátky z farnosti Slivník na podporu 

rekonštrukcie ich kostola v cene 1 euro. Taktiež vám ponúkame stolové a nástenné 
kalendáre ako aj kalendár na podporu katedrály Sv. Alžbety v cene  7 eur. 

11. Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši; zostáva povinnosť svätiť 
nedeľu ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe (liturgia hodín, ruženec či iná 
pobožnosť); sledovanie sv. omše online v televízii alebo v rozhlase. 

12. Sv. spoveď 30 minút pred sv. omšou (okrem nedele), v advente po rannej sv. 
omši. Garantujte sebe a spovedníkovi, že ste zdraví, bez respiračných symptómov. Na 
sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční. V tomto čase vykonaná sv. spoveď, 
už platí k Vianociam. 

13. Duchovné a iné záležitosti služba kancelária v pondelok až piatok od 15.30 do 
17.00 hod. tel. číslo 674 25 25. 

14. Zbierka na naše adoptívne deti z Rwandy, Sudánu a Indie bude vo štvrtok 
3.12.2020 pred a po sv. omšiach. 

15. Online prenosy z nášho kostola: sv. omša v nedeľu 10:00; link 
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 
16. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v 

domácej izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, 
treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 
podujatia. Zákaz podávania rúk. 

17. Číslo farského účtu je: SK5502000000000587849512. VÚB banka. Číslo účtu 
filiálky Vyšné Opátske je: SK1309000000000445041104. SLSP. Vopred ďakujeme!  

18. Fatimskú sobotu 5.12. začneme sláviť vo farskom kostole modlitbou svätého 
ruženca o 7.00 hod. potom bude sv. omša. V kostole na Vyšnom Opátskom začne o 
7.00 hod. modlitba svätého ruženca, po nej bude o 8.00 hod. svätá omša.  

19. Nedeľa 6.12. je prvou nedeľou v mesiaci.  
20. Úmysly Apoštolátu modlitby – december – Všeobecný: Aby sme svoj osobný 

vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby. Úmysel KBS: 
Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali vieru mladším generáciám. 



Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu 
 
       Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za 
odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne 
"Modlitbu za Slovensko". 
     "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich 
piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za 
odvrátenie pandémie. " povedal arcibiskup Zvolenský. 
       
 
Modlitba za Slovensko:    
Všemohúci Bože, Otče, 
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, 
splníš našu žiadosť. 
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, 
spôsobenými pandémiou 
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, 
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, 
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú 
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. 
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození 
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. 
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, 
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť 
mamonou a nemravnosťou. 
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho 
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby 
sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. 
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky 
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. 
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a 
tvojimi synmi a dcérami. 
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, 
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. 
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu 
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. 
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z 
mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.                                                                
                                                                                                     www.tkkbs.sk 
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