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Adventný veniec 2015
v Katedrále
Tohtoročný „Adventný veniec“
v Katedrále nesie v sebe myšlienku,
vychádzajúcu z evanjelia 2. a 3.
adventnej nedele. Sú to slová Jána
Krstiteľa: Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky! ... A každé
telo uvidí Božiu spásu. ... On vás bude krstiť Duchom Svätým a
ohňom.
Na adventných sviecach, umiestnených v adventnom venci, vidíme
symbol kométy, hviezdy, ktorá oznamovala prvý príchod Božieho
Slova v ľudskom tele.
Podľa nej našli betlehemské Dieťa vážení mudrci, ktorí hľadali Boha
a vnímali jeho dotyky cez krásy a zákonitosti prírody.
Chvost kométy zároveň symbolizuje často pokrivené cesty nášho
ľudského života, ktoré na výzvu Jána Krstiteľa máme vyrovnať. Cesta
pre Ježiša Krista musí byť priama, otvorená, bez zákrut a zákutí,
v ktorých by sme si chceli ukryť niečo, čo nám síce chutí, alebo sa
nám páči, ale nie je to zhodné s priamosťou evanjeliovej pravdy.
Chvost kométy nám však symbolizuje aj ohnivé plamene, ohnivé
jazyky, ktoré sú prejavom prítomnosti Božieho Ducha, Ducha
Svätého.
Lebo On, Duch Svätý je ten, Ktorý nám dáva vnímať a poznávať
prítomnosť Boha v stvorenej prírode.
Duch Svätý je ten, Ktorý nám pomáha spoznávať lásku Boha cez
konkrétnych ľudí, zvlášť tých, ktorí sú nám v živote blízki.
Duch Svätý je ten, Ktorý v nás roznecuje lásku a pobáda nás k tomu,
aby sme svoju lásku dávali cez konkrétne prejavy tým, ktorí sú nám
najbližší, ale aj tým, ktorí nás – hoci len raz v živote – potrebujú.

Ohnivé plamene na adventných sviecach nám v tomto roku osobitne
pripomínajú aj Oheň Božieho milosrdenstva. Oheň, ktorý ničí
každý hriech. Hriešnika však, ktorý sa stal kajúcnikom, zohrieva
láskou odpustenia.
Lebo spása, ktorú môžeme nielen uvidieť, ale aj preciťovať, nie
je nič iné, ako naša spolupráca s Bohom na dosahovaní večného
života: otvorením sa Jeho slovu, Jeho dotykom, Jeho láske...
To si môžeme v tohtoročnom adventnom čase nacvičovať a to nám
môžu pripomínať sviece na našom katedrálnom adventnom venci.
A teraz si všimnime samotný veniec. Pod
sviecami je bohato zdobený a v jemnom
závoji sa vinie k zemi.
Jeho bohatá výzdoba symbolizuje dobré
skutky, ktoré by sme pod vplyvom Ducha
Svätého, zahrievaní ohňom Božieho
milosrdenstva, mali denne robiť. Nielen
v Advente, ale po celý rok. A pritom by
sme nemali zabúdať na to, že tieto skutky
nemáme robiť aby sme mali „hlavu
v oblakoch“ – teda aby nás ľudia chválili,
ale aby sme „stáli nohami na zemi“ – aby
ľudia videli naše dobré skutky a oslavovali
nášho Otca, ktorý je na nebesiach (por. Mt 5, 16).

V tomto zmysle nám všetkým prajem požehnaný Advent!
Liturgický kalendár:

Pondelok 30.11. Sv. Ondreja, apoštola
Štvrtok

3.12.

Piatok

4.12.

Nedeľa

6.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza
patróna Katedrály a diecézy
Sv. Jána Damascénskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

sviatok
slávnosť
ľub. spomienka

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

Slávnosť titulu Katedrály
Vo štvrtok 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.
V sobotu vás pozývame na Fatimský program na Starých Horách.

Zbierka na Charitu
Dnes je zbierka na Charitu. Všetkým darcom úprimné Pán Boh
zaplať!

Výmena JKS
V sakristii si môžete zakúpiť nové JKS, ktoré vďaka výmene za staré
máme v cene 3,50 Eur/kus.

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 rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu 22.11.2015 začlenila Nina
Mastišová.

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. Od budúcej nedele budú v strednej kaplnke vyložené
prázdne jasličky. Za dobrý skutok alebo sebazápor, ktorý urobia,
dajú v podobe vatového tampóna, pripravia pre Ježiška teplú a
mäkkú postieľku.
Okrem toho však chcú robiť aj konkrétne dobré skutky, keď v prvý
deň Vianočných trhov, v piatok 4. decembra, budú popoludní od
15.00 hod. s 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“.

Pozývame
Dobrá novina
Aj tento rok budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Koledovanie je
spojené s finančnou zbierkou na školské a zdravotnícke projekty
v Afrike. Kto má záujem prijať koledníkov na Božie narodenie
(25.12.)popoludní vo svojej domácnosti, môpže sa zapísať v sakristii.
Pozývame aj 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 20.
decembra. Pretože práve 20. decembra sa po svätej omši
o 9.30 stretneme, aby sme sa pripravili na koledovanie. Zážitok, ktorý
z toho budete mať, stojí za to!

Modlitbové stretnutie zdravotníkov a chorých
Pozývame vás na modlitbové stretnutie zdravotníkov a chorých,
ktoré bude 2. decembra o 17.30 hod. v kostole sv. Michala na
Fončorde.
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