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ADVENT

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi konèí
sviatkom Krista Krá¾a a adventom sa zaèína nový
cirkevný rok. Adventná doba nie je len èasom
nákupnej horúèky. Má predovšetkým svoj
duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu
s Kristom v našom kadodennom ivote a
pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.
Štvortýdòové obdobie adventu je pre veriacich
najmä èasom duchovnej prípravy a pokánia pred
slávením Vianoc. V tomto období sa veriaci
v katolíckych, evanjelických a ïalších
kresanských chrámoch schádzajú k modlitbám
a zamysleniam
.
Slovo advent pochádza z latinského adventus a
znamená príchod. Vianoèné sviatky a príprava
na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich
sàdc na Boiu milos vo sviatostiach. Druhý
príchod Krista sa teda deje v našich srdciach
najmä prijímaním svätého prijímania. Advent
nám pripomína, e Kristus prišiel, ale aj e príde.
A ivot veriacich je neustálym a bdelým
oèakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby
sme pripomenuli historickú udalos, ktorá sa
stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke.
Ove¾a potrebnejšie je pochopi, e celý náš ivot
musí by adventom, bdelým oèakávaním nového
koneèného príchodu KristaChrámové rúcho
v advente je fialové.
Prvá adventná nede¾a je súèasne v Katolíckej
cirkvi zaèiatkom nového liturgického roka.
V Katolíckej cirkvi je prvá adventná nede¾a u
tradiène aj dòom celocirkevnej zbierky na
charitu.

Adventná predvianoèná príprava sa spomína
v Ríme u za pápea Leva I. Ve¾kého (440-461).
Iný záznam o advente pochádza
z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582
nariadil, aby sa príprava na slávenie vianoèných
sviatkov zaèala od prvej nedele po sviatku sv.
Martina. Adventné obdobie v tejto forme
zahàòalo šes nedie¾ a malo pôstno kajúcny
charakter. Pápe Gregor I. Ve¾ký (590-604)
skrátil adventné obdobie na štyri nedele
(symbolizujúce 4 000 rokov èakania na Mesiáša
od vyhnania prvých rodièov z raja) a je
pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa
Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu
nadobudol advent v 8. 9. storoèí. V r. 1362 pápe
Urban V. (1362-1370), ktorý aj po svojom
zvolení za pápea il ako benediktínsky mních,
zaviedol pôstne pravidlá pre adventné obdobie.
Symbolom adventného obdobia, ktoré obyèajne
trvá štyri týdne, je adventný veniec so štyrmi
sviecami - tie sa postupne zapa¾ujú poèas štyroch
adventných nedie¾. Prvú zo štyroch adventných
svieèok na tradiènom adventnom venci treba
zapáli v nede¾u 3. decembra. Postupne do
Vianoc sa zapa¾uje jedna svieèka za druhou.
Najèastejšie sú svieèky tmavomodré alebo fialové
symbolizujúce liturgické farby adventných
nedie¾. Tento rok zaijeme najkratší moný
advent. 24. december pripadne na nede¾u.
Vianoèný predveèer sa kryje s poslednou
adventnou nede¾ou. Obsah adventnej doby
výstine vyjadrujú staré adventné piesne roráty
zostavené pod¾a biblických textov, prevane
prorockých. Roráty sa zaèínali pred svitaním a
pripomínali, e pred narodením Krista ¾udstvo
„kráèalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty

pochádza z najznámejšej latinskej adventnej
piesne pochádzajúcej zo 16. storoèia
z Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ („Roste
nebesia z výsosti ...“
.
HISTÓRIA ADVENTNÉHO VENCA
Veniec je od nepamäti symbolom víazstva a
krá¾ovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci
ako o prejave úcty, radosti a víazstva. Adventný
veniec vzdáva hold tomu, kto je oèakávaný
a prichádza zároveò ako víaz, krá¾ a oslobodite¾.
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje
prichádzajúceho Krista, ktorý rozpty¾uje
temnotu a strach, pretoe on je „Svetlo sveta“
(Jn 8,12).
.
Zaèiatkom 19. storoèia, v roku 1808 sa narodil
v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol
najstarším synom a mal ešte 7 súrodencov.
Neskôr sa stal vychovávate¾om a študoval
teológiu, aby sa mohol sta evanjelickým
pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil
ako uèite¾ v hamburskej nede¾nej škole. V túbe
postara sa chudobných ¾udí, sa rozhodol zriadi
predovšetkým pre chudobné a opustené deti
útulok.
Neskôr sa mu vïaka milodarom a tvrdej práci
podarilo jeho plán zrealizova. Dom nazval
Drsný dom, v ktorom opustené deti pod jeho
opaterou boli nielen ubytované, ale sa aj priúèali
remeslu. Na základe neustálych otázok týchto
detí, ko¾ko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol
vyrobi drevený veniec s 24 svieèkami - 19
tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4
hrubšími svieèkami, symbolizujúcimi štyri
adventné nedele.
(pod¾a TK KBS)

Advent, Vianoce a èo my?
Blíi sa èas Vianoc, èas lásky a pokoja, èas, kedy chceme myslie
na iných viac ako na seba. V záplave mnohých povinností a
kadodenných starostí neraz tento èas, èas adventu, èas do
ktorého vstupujeme, èas prípravy na Vianoce uteká omnoho
rýchlejšie. Neraz bývam prekvapený, keï pár dní pred
Štedrým dòom prídem na to, e o pár dní na svet zavíta
„vzácna návšteva“ príde medzi nás Boie Diea a zároveò ma
napadne i myšlienka, èi som dostatoène vyuil èas prípravy na
túto ve¾kú udalos a moment v ivote nás kresanov. „Keïe je
neskoro plaka nad rozliatym mliekom“, a prevencia je vdy
lepšia ako lieèba“ je potrebné hneï na zaèiatku adventu
zamyslie sa èím iným a výnimoèným naplníme toto nevšedné
obdobie prípravy na ešte nevšednejšiu udalos Vianoc...
Skúsme si mono kadý jeden z nás viac èasu pre iných, viac
èasu, keï len na strelnú modlitbu a viac „energie“(nielen do
nákupov) pre to aby sme si po sviatkoch mohli poveda: “Tieto
sviatky boli nieèím výnimoèným“, nieèím èo mono zai fakt
len raz za rok a len vïaka dobrej príprave a predovšetkým
Boím milostiam. Takéto preitie Vianoèných sviatkov prajem
vám aj sebe.
Ako u býva dobrým zvykom ani tento rok sa nevyhnete
koledníkom. Ináè povedané aj tento rok, podobne ako minulý
rok na Štedrý deò naše príbytky navštívia koledníci DN.
A kam poputujú vyzbierané finanèné príspevky?
„V 12. roèníku Dobrej noviny chceme okrem ïalších
projektov finanène podpori napríklad chlapèenskú školu. St.

Mary´s v Nyeri,m ako aj detskú opatrovòu Uzima Wa Watoto
v Nairobi. Uzma Wa Watoto projekt záchrany detí ulice.
V Nairobskej štvrti Bahami Wstate pôsobí Kongregácia Sestier
Panny Márie Nepoškvrnenej (SMI). Jej èlenkami sú sestry SMI
poskytova aspoò základnú obivu a lieky sirotám a deom
ulice, ktorých ije v Nairobi vyše 60 tisíc. S pomocou miestnej
cirkvi a obèianskych organizácii postupne zaloili škôlku pre
menšie deti, ktorým okrem celodennej opatery poskytujú aj
jednoduchú stravu. V súèasnosti v projekte fungujú dve
stabilné triedy. V blízkosti opatrovne sa nachádza aj
Základná škola Panny Márie Nepoškvrnenej, internát pre
dievèatá a konvent sestier SMI. 35-tim deom projekt
poskytuje ubytovanie v rôznych internátnych školách. Pre
ostatné deti, ktoré bývajú s príbuznými a chodia do okolitých
škôl, zabezpeèuje školské uniformy a ïalšie školské potreby.
Aby bolo o deti postarané aj po zdravotnej stránke, sestry popri
škôlke a jedálni prevádzkujú i malé zdravotné stredisko.
Niektoré rodiny postihnuté aidsom vyuívajú i slubu
psychologického èi duchovného poradenstva, aby sa dokázali
vysporiada s nároènou situáciou. Rodiny detí ijú èasto
v podmienkach krajinej chudoby. Projekt Uzima Wa Watoto
preto zaviedol systém poskytovania malých finanèných
pôièiek rodièom alebo opatrovatey¾om núdznych detí.
Dobrá Drobná finanèná výpomoc slúi na rozbehnutie aktivít
drobného podnikania. V súèasnoti vyuíva túto formu pomoci
asi 60 ien.“
Pod¾a materiálov Dobrej noviny spracoval Jozef Bruk

Azda posledné Vianoce
M

ono to bude takto. Je noc.
Obyvatelia nášho domu šastne spia.
Iba ja bdiem. V mysli mám smutné
obrazy z veèerných televíznych správ. Rok èo
rok sa opakuje to isté.

Sú Vianoce, no smutní ïalej smútia, pijani ïalej
pijú, manelstvá sa ïalej rozpadajú, deti ïalej
unikajú do chemických rajov, chorí ïalej
chor¾avejú, hladní ïalej hladujú, ¾udia ïalej
umierajú, teroristi ïalej vybuchujú, vojny
pokraèujú... Idem do chladnièky, aby som
prišiel na veselšie myšlienky. Ohrievam
posledný zvyšok kapustnice. Modrý plamienok
plynu vo mne prebudí mystickú náladu.
Premýš¾am o téme vianoènej kázne. Listujem
v hlave. Mám v nej kopu osvedèených tém.
Napríklad: Pastieri na poli a symfonický
orchester anjelov. Polárna iara od obzoru po
obzor. „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi
pokoj v ¾uïoch za¾úbenie.“ Pekné. Mohol by
som kázeò nazva: Vianoce – sviatky pokoja.
Bolo by to originálne a vhodne by to podèiarklo
hlavnú myšlienku. Èosi mi však nedá. V duchu
si predstavujem uškàòajúce sa tváre mojich
detí. Pokoja – to nemyslíš váne. Za ich tvárami
vidím všetkých tých falošných anjelikov vo
sviatoène vysvietených výkladoch, ako poletujú
medzi gu¾ami a Santa Clausmi. Trhám v hlave
všetky spomenuté strany.
Áno. Celé sme to pomotali. Vianoce nie sú o
pokoji. Práve ten náš, vyzdobený, vyúdený
pokoj nás beznádejne chráni pred nepokojom
skutoèných Vianoc. Nie sú snáï všetky vianoèné
príbehy napokon príbehmi o vyrušení? Spiaci
pastieri vyrušení polnoènými anjelmi, perzskí
mágovia vyrušení hviezdou... Mono o nich, o
tých šialencoch, bláznivých mudrcoch by som
mal káza. O ¾uïoch nepokoja, o h¾adaèoch
zmyslu bytia, ktorí opúšajú bohatstvo,
bezpeèie domova a vydávajú sa na cestu púšou
za neznámou hviezdou. Vianoce – sviatky
nepokoja – tak by sa to mohlo vola. Nechám
kapustnicu chladnú na stole a ponáh¾am sa
k dverám.
Treba otvori, prebehnú pavlaèou a zbehnú

po schodoch dolu k poèítaèu. Myšlienky si treba
zaznaèi, kým sa nerozplynú. No skôr ako sa
dostanem k dverám, obklopí ma tma. Svetlo
zhaslo. Vypadol prúd. Šmátram po k¾uèke.
Chcem sa pozrie na poistky. Niè pred sebou
však nedokáem nahmata. Obrátim sa dozadu
(aspoò sa mi zdá, e som sa obrátil). Urobím
nieko¾ko ráznych krokov. (Nie som si istý, èi
vôbec na nieèo naš¾apujem.) Chcem nájs okno,
aby som sa pozrel, èi v dome naproti svietia.
Mono vypadla celá ulica. Neviem ho nájs. Èo
ak to okno nikde nie je?! Pobehujem tmou sem
a tam. Na niè nenaš¾apujem, do nièoho
nevráam. Po chvíli to viem naisto. Nie je tu
kuchyòa, chodba ani izba, nie je ani dom
naproti, nie je ani náš dom, nie je ani ulica, ani
mesto... Nevypadol prúd. Vypadlo VŠETKO. A
teraz som si uvedomil to Ticho. Chví¾u som To
nevedel ani pomenova. Doteraz som niè
podobné nezail. Také ticho som ešte nepoèul.
Nikdy. Nepoèujem niè, ani vlastný dych.
Kladiem si jednu dlaò na hruï, druhú pod nos.
No ani hruï ani nos nie sú, kde by mali by.
Evidentne nedýcham. Tam, kde by som mal
by, nie som, hoci napriek tomu (ak sa
nemýlim) SOM.

známy: Môj vlastný hlas? Spomienky,
svedomie...? Hovorí veci, ktoré chcel dávno
poveda. No doteraz nikdy nebolo dos ticha.
A vtedy to príde. V tom svetle totálnej
Prítomnosti, úplne zaplavený Tebou, zistím, e
minulos nikdy nepominula. Je tu. Všetko:
kadá vec, ktorú som videl, cítil, myslel, chcel,
všetko, èo som vykonal vnútrom i telom.
Takto som sa doposia¾ ešte nevidel – celý,
nerozdelený sekvenciami èasu – diea,
mládenec, dospelý i starec v jednej osobe. Èas
sa rozplynul.
Teraz a vidím, Kriste. Priamo, tvárou v tvár.
Aké zvláštne: Tvoja tvár sa neustále mení. Máš
tvar tuèného chlapca z našej triedy, vysmievali
sme sa mu pre jeho maïarský prízvuk. Máš tvár
chudobného príbuzného, veène ufrflaný,
neznesite¾ná povaha, mono preto sme jeho
biedu prehliadali. Máš tvár spoluiakov,
kolegov èi príbuzných, tých, ktorých som
odsúdil, ktorými som pohàdal, ktorých som
ohovoril. Tvár chorých, umierajúcich, ktorých
som vo svojom zhone za vetrom obišiel.
Sú tu všetci. A oni všetci sú Ty.

Zisujem, e to neznáme, èo ma obklopuje, nie
je tma, ale Svetlo. Teda, aby som bol presný, nie
svetlo v benom zmysle slova. Nie svetlo hmoty,
skôr svetlo vedomia. Ani svetlo vedomia nie,
skôr ivot. ivot sám, úplný, bezo zvyšku.
Cítim ho na sebe ako nesmierny prúd bytia.
Preniká všetkým. Úplne všetkým. Prameò,
z ktorého som doteraz deò za dòom pil iba
dúšok po dúšku, ma zaplavil. Topím sa v òom.
Vnímam ho priamo ako neohranièenú záplavu
Radosti, Hrôzy a Úasu. Stretol som sa s
Nekoneènom. Odkryla sa predo mnou
Skutoènos. Hovorí. Slovo za slovom èistú
pravdu. Kadé slovo ma z nieèoho vyzlieka.
Napokon som úplne nahý. Obnaený pred
poh¾adom Toho, ktorý vidí. Je predo mnou, je
za mnou, je okolo mòa, je vo mne. Múr medzi
tým, èo je vonku, a tým, èo je vo vnútri, padol.
Som neohranièený, bezbranný, vydaný
napospas Pravde. Padli zo mòa všetky masky.
Niè u nemono skry. Hlas. Ten hlas!? Je akýsi

Nepozeraj sa na mòa. Nepozeraj sa, Kriste, tými
ich oèami. Kam sa mám pred tým poh¾adom
skry? Hudba svetla je ako smiech. Pred jej
výsmechom sa scvrkávam ako sušená slivka.
Prepadám sa do seba. Zostáva zo mòa iba NIÈ.
Bod bez rozsahu, obsah bez objemu.
A Ty si zrazu len jediná ve¾ká rana. Otváraš sa.
Vstúp, šepkáš. (Alebo sa mi to iba zdalo?) Vstúp.
Všetko je vyrovnané, všetko je zmierené.
Vstúpim a... Tam... Ste tam všetci, milovaní i
prehliadaní, hladní i sýti, chorí i zdraví, cudzinci
i domáci, sudcovia i obvinení, obete i
páchatelia. Všetci sme v tej tragikomédii
zohrávali raz tú, raz onú rolu. Hra sa skonèila.
Rekvizity a masky sme odovzdali rekvizitárovi.
Èas dohorel, láska sa zavàšila. Zaèala sa
veènos.
DANIEL PASTIRÈÁK

Ako sa môeme zapoji do práce synody
"Do farskej rozpravy sa môe zapoji kadý dospelý
katolík partikulárnej cirkvi." Pozvaní sme teda všetci
veriaci farnosti, aby sme sa témami synody zaoberali.
Kto sa chce zapoji do diskusie ešte aktívnejšie, môe sa
prihlási do SYNODÁLNEJ BUNKY FARNOSTI.
Podrobnosti sú na publikované na štvrtej strane
Hrdoša.
Táto bunka vytvorí priestor na spoloèné uvaovanie a
dialóg, ktorý otvorí konkrétne problémy a otázky,
sformuluje odpovede, návrhy, odporúèania.

Stretnutia synodálnej bunky farnosti sa bude
uskutoèòova na fare alebo v pastoraènom centre
spravidla raz za mesiac, v èase, na ktorom sa dohodnú
èlenovia bunky na prvom stretnutí.
Prihlási sa môete osobne v sakrisii kostola
do 15. decembra 2006.
Prvá téma farskej rozpravy bude odoslaná do farností
do 10. januára 2007. Predpokladaný èas na rozpravu
jednej témy je jeden mesiac.
Peter Olekšák, administrátor farnosti Švošov

