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ADVENTNÝ VENIEC
Keď pozriete na adventný veniec v našej Katedrále, možno si poviete: A toto
je čo...? To je veniec?
Pripúšťam, je netradičný...
Možno aj preto, že v našich predstavách musí byť vždy okrúhly, zelený,
s fialovými stuhami. Lebo veď to má
svoj význam: kruh – symbol nekonečna, teda Boha, ktorý prichádza do
nášho príbytku a všetko rozporuplné v každom jednotlivcovi, ale aj vo
vzájomných vzťahoch spája v jedno;
zelený – nepominuteľnosť života, ktorý nám Boh daroval vtelením svojho
Syna – všetko vyprahnuté znovu ozelenie a ožije; fialové stuhy – symbol
pokánia, námahy, ktorú musíme vynaložiť pri odstraňovaní toho, čo je rozporuplné v našom živote.
Je to teda o symboloch.
Má ich však aj tento netradičný veniec.
Sám som bol prekvapený, ako veľa ich má. Kým ho robili vo fare a kým
čakal do soboty večera na prenesenie do kostola, prešlo okolo neho veľa
rôznych ľudí a každý sa nad ním pozastavil. Počul som veľa rôznych názorov, ku ktorým ich tento veniec inšpiroval. Boli zaujímavé a aj pre mňa
samého natoľko obohacujúce, že sa rád s vami o ne podelím.
Adventný čas je poznačený myšlienkou: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo
je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo
uvidí Božiu spásu (Lk 3, 4-6).
Prvé, čo ma na tomto venci oslovilo je, že vyzerá ako zakrivená cesta
nášho života, v ktorej sa neraz zatočíme do seba. Moceme sa okolo seba a
niekedy nevieme z tohto „začarovaného kruhu“ vyjsť, aby sme začali vní

mať aj ľudí okolo seba. Ľudia si zaslúžia našu pozornosť a nie naše, (neraz
malicherné) problémy. Napríklad, je dôležitejšie vypočuť dieťa, keď príde
zo školy domov, ako mať momentálne poriadok v kuchyni. Keď príde z
roboty domov muž, je dôležitejšie porozprávať sa s manželkou, ako prepínať televízor.
Na tejto „ceste“ je plno malých predmetov rôzneho tvaru a veľkosti. Pripomínajú naše malé i väčšie chyby a hriechy, ktoré robia našu životnú
cestu ťažšou. Nimi ubližujeme tým, ktorí chcú ku nám prísť aby budovali
vzťahy.
Druhý symbol, ktorý mi tento veniec pripomenul, je slza.
Po prvé, slza pokánia. Len úprimná ľútosť a snaha o nápravu dokáže –
ako slza z oka – vyplaviť to, čo prekáža týmto vzťahom. Pýchu, ktorá mi
bráni povedať: odpusť mi, prosím, mrzí ma to...
Po druhé, slza túžby po úprimnom vzťahu s Bohom a s ľuďmi, ktorá čistí
a odstraňuje všetko, čo by lásku zraňovalo.
Ďalší symbol, ktorý je v tomto venci ukrytý, je kvapka rosy.
Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť (Iz 45, 8). Tak
spievame v adventom čase, aby sme si pripomínali narodenie Krista z Panny. „Kristov príchod je totiž prameňom milosrdenstva, vyústením pravdy,
rozkvetom spravodlivosti, svetlom pokoja“ (sv. Ján Pavol II., 25.9.2002).
Na tom všetkom sa postupne, týždeň za týždňom, zapaľujú sviece, ktoré
nám žiarou svojho svetla majú pripomenúť svetlo, ktoré má svietiť aj v našej duši, a zohrievať naše vychladnuté srdce. Aby sa od neho mohli zohriať
aj srdcia iných ľudí.
Pre moje osobné prežitie Adventu ma tento veniec povzbudzuje svojou
symbolikou k tomu, aby som vyrovnával, naprával vzťahy. Tie, ktoré som
narušil svojou netrpezlivosťou alebo prehnanou náročnosťou na iných
okrem na seba. Alebo aby som odstraňoval – či skôr predchádzal – napätia, ktoré som vyvolal tým, že iní museli myslieť, či konať za mňa tam, kde
som mal dopredu myslieť alebo konať ja. Alebo tie, kde som nebol dosť
milosrdný, láskavý pri podávaní pravdy.
Ak som sa niečím z toho dotkol aj vás, prosím o odpustenie.
Každému z vás prajem a vyprosujem požehnaný Advent, aby nám tento
čas pomohol pri budovaní vzájomných vzťahov a spoločne aby sme sa
približovali aj k Pánu Bohu.
Váš duchovný otec Ján Krajčík

Liturgický kalendár:

Sobota

Sv. Františka Xaverského, kňaza
Sv. Jána Damascénskeho,
4.12.
kňaza a učiteľa Cirkvi
6.12. Sv. Mikuláša, biskupa

Nedeľa

7.12.

Streda
Štvrtok

3.12.

slávnosť
ľub. spom.
ľub. spom.

2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Roráty
V priebehu Adventu, počas pracovných dní, budú bývať v Katedrále
Roráty o 7.00 v priamom vysielaní Rádia Lumen.

Slávnosť titulu Katedrály
V stredu 3. decembra je v Katedrále slávnosť patróna chrámu, sv.
Františka Xaverského.
V tento deň môžeme v Katedrále získať aj úplné odpustky, keď sa pri
návšteve Katedrály pomodlíme Otčenáš a Verím v Boha a splníme aj
základné podmienky: byť v milosti posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a
pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Prvý piatok a sobota v mesiaci
V týždni je aj prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude ráno v
závere svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na Fatimský program na Starých Horách.

Zbierky na Charitu
Minulú nedeľu bola Diecéznu zbierku na Kňazský seminár. Vyzbierali
ste 904 Eur.
Dnes je Zbierka na Charitu. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán
Boh zaplať!

Aktivita našich detí
Deti, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté prijímanie, ako aj ich starší
kamaráti, sa podujali pripraviť sa na Vianoce konaním dobrých skutkov.
Každý dobrý skutok, ktorý urobia, dajú v podobe zlatej mince ako svoj
poklad do pripravenej pokladnice, ktorú prinesú Ježiškovi ako svoj dar,
počas jasličkovej pobožnosti 11. januára.
Okrem toho však chcú robiť aj konkrétne dobré skutky, keď v prvý
deň Vianočných trhov, v piatok 5. decemra, budú popoludní od 14.00
s p.kaplánom a rodičmi rozdávať ľuďom teplý čaj. A dospelí zas môžu
urobiť pre deti dobrý skutok tým, že zakúpením predmetov, ktoré deti

vyrobili, im prispejú na materiály, ktoré deti používajú na „Farskom
krúžku šikovných rúk“.

Dobrá novina
Aj tento rok budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Koledovanie je spojené
s finančnou zbierkou na školské a zdravotnícke projekty v Afrike.
Dnes však pozývame vás, chlapci a dievčatá, ktorí by ste sa chceli zapojiť
do koledovania, potešiť rodičov a kamarátov peknou koledou a pomôcť
zbierať peniažky pre chudobné deti v Afrike, aby ste sa prihlásili v sakristii,
najneskôr do 21. decembra. Pretože práve 21. decembra sa po svätej omši
o 9.30 stretneme, aby sme sa pripravili na koledovanie. Koledovať sa bude
25. decembra v popoludňajších hodinách. Zážitok, ktorý z toho budete
mať, stojí za to!

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré bude
vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti

Sviatostný život

Do Domu nebeského Otca sme 28. novembra 2014 odprevadili Boženu
Richterovú (88r.).

Pozvania

Pozvánka na koncert

Farnosť Banská Bystrica - Katedrála a Konzervatórium Jána Levoslava
Bellu vás pozývajú na Adventný koncert, ktorý sa bude konať v Katedrále
v stredu 10. decembra 2014 o 19.00 hod. Predstavia sa vám študenti
Konzervatória, spolu so svojimi pedagógmi.

Pozvánky Farnosti BB-mesto
POZVÁNKA NA KONCERT 7.12.
Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie Vás pozývame na koncert
pod názvom „Najkrajšie Ave Maria“, ktorý bude na budúcu nedeľu 7.12. o
17.30 hod. vo Farskom kostole v Banskej Bystrici. Vystúpi koncertné duo
Oľga Procházková a František Šmíd.
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