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15. ROČNÍK

Advent (z latinského „adventus“, čo značí príchod) znamená príchod Krista, ktorého už dlho očakávame. Toto štvortýždňové obdobie je pre všetkých veriacich predovšetkým časom duchovnej prípravy, pôstu a pokánia pred samotnými Vianocami,
spomienkou na narodenie Krista.
Advent sa spomína už v Ríme v 5. storočí, ďalšie zmienky sú zo 6. storočia
z Francúzska. Adventné obdobie v tom čase zahŕňalo až šesť nedieľ a malo pôstnokajúcny ráz. Až pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri
nedele, čo malo symbolizovať 4000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých
rodičov z raja. Svoju konečnú podobu však Advent nadobudol až v 8. – 9.storočí.
Adventný čas je časom očakávania a naše očakávanie by malo byť aktívne. Naše
srdce túži po Bohu a my musíme mať odvahu pripraviť cestu Pánovi, ktorý prichádza.
Odvahu premáhať svoje vlastné slabosti, zvíťaziť nad sebou a svojou pohodlnosťou.
Obsah Adventu, jeho význam vyjadrujú aj staré adventné piesne, tzv. roráty. Vznikli
podľa biblických prorockých textov. Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie,
začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša
Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9, 1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme,
a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta.
Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe aj sám povedal: „Ja som svetlo sveta.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8, 12-13)
Názov roráty je odvodený z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej
zo 16.storočia z Francúzska: „Rorate caeli Desuper…“ („Roste, nebesia, z výsosti …“).
Adventná doba by tak nemala byť len časom
horúčkovitého zháňania darčekov a stresov. V prvom
rade je to o každom z nás, o zastavení sa a rozjímaní.
Či už budete premýšľať o Bohu, Kristovi alebo „len“
o dobre ako takom a túžbe byť lepším človekom, má
to nepochybne veľký zmysel, obzvlášť počas vianočných sviatkov.
U katolíkov sa sviatkom Krista Kráľa končí
cirkevný rok a Adventom sa začína nový cirkevný rok.
pokračovanie na str. 2
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SYMBOLY ADVENTU A VIANOC
Adventný veniec
Existujú zmienky o tom, že predkresťanské germánske národy počas chladných
a tmavých decembrových dní pomocou venca so zapálenými sviečkami vyjadrovali
nádej túžobne očakávaných dlhších a teplejších jarných dní. V Škandinávii počas
zimy boli zapálené sviečky umiestnené do kruhu a ľudia sa modlili k bohu svetla, aby
otočil zem späť k slnku, predĺžil dni a vrátil na zem teplo.
V stredoveku si kresťania prispôsobili túto tradíciu a používajú adventné vence
ako súčasť svojej duchovnej prípravy na Vianoce. Koniec koncov, Kristus je „Svetlo,
ktoré prišlo na svet,“ rozptýliť temnoty hriechu a vyžarovať pravdu a lásku Boha.
Iné dôkazy naznačujú, že adventný veniec bol vynájdený až v 19. storočí. V čase
adventu sa, deti v hamburgskej škole Drsný dom, založenej protestantským pastorom
Johan Hinrich Wichernom každý deň pýtali, či už sú Vianoce, a tak v roku 1839
postavil veľký drevený kruh a položil na neho 19 malých červených a 4 veľké biele
sviečky. Malú sviečku zapálil postupne každý všedný deň v čase adventu. V nedeľu
rozsvietil veľkú bielu sviečku. Tento zvyk sa ujal na pôde protestantskej cirkvi v
Nemecku. Neskôr sa adventný veniec vyvinul do menšej podoby so štyrmi alebo piatimi sviečkami, ako ho poznáme dnes.
 Symbolika adventného venca je
krásna. Veniec je zvyčajne vyrobený z
rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú
trvalý život. Aj tieto ihličnany majú
tradičný význam, ktorý je možné interpretovať v našej viere: Vavrín znamená
víťazstvo nad prenasledovaním a utrpe-







ním, borovica, cezmína a tis, znamenajú
nesmrteľnosť a cédru sa pripisuje sila a
uzdravenie. Cezmína má aj špeciálny
kresťanský symbol: pichľavé listy pripomínajú tŕňovú korunu.
Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha,
nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Adventný veniec ako kruh
symbolizuje súdržnosť!
Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec sú symbolom života a vzkriesenia. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej duše a nový, večný život nájdený
v Kristovi.
Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus,
svetlo sveta.
... pokračovanie nabudúce

Zdroj: http://spiritualita.jezuiti.org; https://www.upc.uniba.sk
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pondelok
30.11.2020
Sv. Ondrej, apoštol, (sv.)
utorok
1.12.2020

streda
2.12.2020
štvrtok
3.12.2020

3
6:15
12:00
18:00
18:00

ZBP Agátá
+ Andrej
+ Andrej, Máriá, Pável, Máriá
+ Jozef, Ján, Juliá, Anná

6:15
12:00
18:00
16:00

+ Anná á Demeter
+ Eduárd, Viktoriá, Leo, Viktoriá, Antonín
+ Andrej
Zá + z rodiny Demková

6:15
12:00
18:00
17:00

ZBP Jozef á Veroniká (4. mánz.)
ZBP Jákub s rodinou
+ Máriá, Pávol, Alzbetá, Ján, Ján
ZBP Helená á Váleriá

Humenne

6:15
12:00
16:30
18:00

+ Juráj, Vlástá
+ Juráj, Máriá, Michál, Máriá
Eucharistická Adorácia
+ Ján, Gábriel, Evá, Dusán

Humenne

6:15
12:00
18:00
18:00
17:00
17:00

Humenne
Brestov
Humenne
NsP
Humenne
Slov. Volová

Sv. František Xaverský,
kňaz, (sp.)

piatok
4.12.2020
Prvý piatok

Brestov
Gruzovce
Slov. Volová
Dubník
NsP

sobota
5.12.2020
Prvá sobota

Humenne
Brestov
Slov. Volová
NsP
Humenne

nedeľa
6.12.2020
2. Adventná nedeľa



Brestov
Gruzovce
Slov. Volová
Dubník
NsP

ZBP Máriá s rodinou
+ Alzbetá
ZBP Stefán (40 r.) s rodinou
Zá + z rod. Jevcáková, Čerevková, + Jozef
ZBP rod. Kunásová á Tánkosová
Zá obrátenie á uzdrávenie duse i telá Michál,
Pávol, Peter
18:00 ZBP ruzencove brátstvo
16:00 ...
7:00
18:00
8:00
8:00
7:30

Zá odcinenie urázok Neposkvr. Srdcá PM
Zá veriácich fárnosti
Zá ruzencove brátstvo
+ Pávol
Zá víťázstvo Neposkvrneneho Srdcá PM

7:30
9:00
10:30
15:00
18:00
9:15
10:30
8:00
9:00
10:30

+ Mikulás
Zá ruzencove brátstvo
+ Károl, Zuzáná, Ján
...
ZBP rod. Lengerová, Sálátová, Petríková
ZBP rod. Jevcáková
...
+ Andrej á Máriá
+ Ján, Anná, Pávlíná
Zá ruzencove brátstvo

Sv. spoveď pred prvým piatkom:
V predchádzájucich dnoch vácsiná z vás prijálá
sviátosť zmiereniá po dlhych tyzdnoch, keď
sme nemohli verejne sláviť sv. omse. Preto
v následujucom tyzdni budeme k dispozícii
vzdy ½ hodiny pred sv. omsámi.
Vo fárskom kostole je pocás celeho prveho piátku Eucháristická ádoráciá.

Humenné
Gruzovce
Slov. Volová
Brestov
NsP

Utorok
Stredá
Stvrtok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Utorok

11:30 – 12:00
17:30 – 18:00
17:30 – 18:00
od 17:00
od 17:00
od 17:30
od 15:00

Farská kancelária bude počas týždňa
ZATVORENÁ.
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pondelok
7.12.2020

4
Humenne

6:15 + Michál, Ján, Michál, Veroná
12:00 + Stefán, Anná á ich + predkoviá
18:00 + Milán, Helená, Andrej, Frántisek, Bozená

Humenne

6:15
12:00
18:00
17:00
17:00
18:00
18:00
7:30

ZBP Jáná, Máros á ich deti
Zá clenov Máriánskej kongregácie
+ Ládisláv
+ Máriá
...
+ Michál, Máriá, á + z rod. Vincurová
+ Pávol, Zuzáná, Pávol
ZBP rod. Freislebenová, syn Károl á rodinou

6:15
12:00
18:00
17:00

+ Michál, Jozef, Mágdálená, Ján, Mártá
ZBP Andrej (60 r.)
+ Andrej (2 vyr.)
ZBP rod. Gájdosová á Simurdová

6:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00

ZBP rod. Ajáchová
+ Anná á Ján
Eucharistická Adorácia
+ Anástáziá, Andrej, Irená, Stefán
Zá + z rod. Jevcáková, Poláceková, + Frántisek
+ Alzbetá

6:15
12:00
18:00
18:00
16:00

+ Michál, Stefán, Alzbetá
+ Joháná, Rudolf, Jozef á Máriá
ZBP Ján s rodinou
ZBP Evá
Zá + z rodiny Kohutová, Piátková

7:00
18:00
8:00
7:30

+ Jozef, Veroná, Pávol, Máriá
ZBP - Jánká (z.)
ZBP rod. Minďásová á Brecková
...

7:30
9:00
10:30
18:00
8:00
9:15
10:30
9:00
10:30

+ Ján (1 vyr.)
ZBP pre surodencov s rodinámi
+ Andrej á Máriá
Zá veriácich fárnosti
+ Stefán á Anná
ZBP rod. Turcíková
ZBP Máriá (80 r.)
ZBP bohuznámá rodiná
+ Máriá, Andrej ml., Alzbetá, Jozef

Sv. Ambróz,
biskup a uč. Cirkvi, (sp.)
utorok
8.12.2020
Nepoškvrnené počatie
Panny Márie,
(sl.)

streda
9.12.2020

Brestov
Gruzovce
Slov. Volová
Dubník
NsP
Humenne
Slov. Volová
Humenne

štvrtok
10.12.2020
P. Mária z Loreta, (ľs.)

Brestov
NsP
Humenne

piatok
11.12.2020

sobota
12.12.2020
P. Mária Guadalupská, (ľs.)

Dubník
NsP
Humenne
Slov. Volová
NsP
Humenne

nedeľa
13.12.2020
3. Adventná nedeľa

Brestov
Gruzovce
Slov. Volová
Dubník
NsP

Starých a chorých v tomto mesiaci na prvý piatok navštevovať nebudeme! Nákoľko sá blížiá
viánocne sviátky, budeme im ponukáť sviátosť zmiereniá pred sviátkámi, á to v piátok, 18.12.2020 od
8:00 hodiny. V sákristii kostolá mozete nahlasiť chorých na spoveď pred Vianocami. Nezábudnite
uviesť presnu ádresu á telefonne císlo. V nutnych prípádoch potreby záopátreniá, volájte ná záopátrovácí mobil, zvlásť vtedy ák viete, ze budete hospitálizování.
 Pocás vsednych dní Adventu (okrem liturgickych sviátkov) Vás pozyváme do fárskeho kostolá ná ránne roratne svate omse o 6:15 hod. Ná tieto sväté omše si prineste sviece álebo lámpáše á zároven
prosíme o opátrnosť, áby sá nenicilo záriádenie kostolá stecenym voskom álebo ohnom. Aj deti pozyváme ná roráty.
 V sákristii si mozete zákupiť áj oblatký na stedrovecerný stol zá 1 €.
 Vo fárskej káncelárii, v cáse urádnych hodín, prijímame umýslý svatých omsí na prvý polrok 2021.


