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Tento rok je v Katedrále veľmi netypický adventný veniec – 
svojou farbou, ale aj pompéznosťou. Skrýva v sebe symboliku, 
ktorá môže pomôcť ako inšpirácia a motivácia k adventnému 
rozjímaniu.

Rok milosrdenstva skončil, ale ako nám pripomína Svätý otec 
František, milosrdenstvo má pokračovať v našich srdciach. Veniec 
má preto netradične tvar srdca. Pri pohľade zblízka môžeme 



vidieť, že jeho základ je biely. Také srdce dostal od Boha každý 
z nás – biele, čisté, bez hriechu, ale aj bez ozdoby „dobrých 
skutkov“. 

V priebehu života sme si srdce zašpinili mnohými hriechmi 
zo slabosti, či nedostatočnej lásky. Ich symbolom je provokatívna 
čierna farba, ktorá pokrýva veľkú časť srdca. Našou úlohou počas 
adventu je čo najviac sa snažiť očistiť srdce od hriechov – najmä 
dobrou svätou spoveďou, ale aj snahou zbaviť sa zlých návykov.

Keď však srdce „vyčistíme“, nemôžeme ho nechať prázdne. 
Kristus nám pripomína, že diabol zavolá ďalších sedem, horších 
od seba, a bude sa chcieť do srdca opäť nasťahovať. Preto je treba 
naplniť si srdce dobrom. O „DOBRE“ uvažovať, počúvať, rozprávať 
a najmä dobro robiť. Silu a krásu dobra a dobrých skutkov na 
našom venci vyjadruje majestátna výzdoba. 

Veľký farebný protiklad čiernej a bielo-striebornej farby chce 
silno zvýrazniť, aký veľký by mal byť rozdiel – zmena myslenia, 
premena, metanoia – ktorá je podstatou pokánia.

Na venci postupne rozsvecujeme stále viac a viac svetla. Tento 
symbol nám chce ukázať na fakt, že láska v srdci človeka tak 
k Bohu, k sebe ako aj k blížnym rastie jedine húževnatou a stálou 
snahou o konanie dobra. 

Všetkým nám prajem, aby každý pohľad na náš veniec pomáhal 
sprotiviť si zlo, zlé náklonnosti, hriech a napĺňať svet – ten svoj 
vlastný, v rodine, na pracovisku, na ulici, v kostole, v obchode... 
láskou, porozumením, počúvaním, službou a z toho stále rastúcou 
vianočnou radosťou.

Požehnaný Advent!


