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Tento rok máme v Katedrále veniec, ktorý by sa dal nazvať 
tradičným. Takmer. Má tradičný kruhový tvar. Kruh je symbolom 
večnosti. Do večnosti nás Boh pozval vtedy, keď v momente počatia 
stvoril našu dušu. Dal jej život, existenciu a tá už nekončí.

Veniec nie je upletený z ihličnanov, ako sa obyčajne robieva. Je 
upletený z prútia slovenského paviniča, aby nám pripomínal, že nie 
sme tu sami a že naše životy sú navzájom prepletené.



Ani jeho výzdoba nie je tradičná. Množstvo prírodnej dekorácie 
hovorí napríklad o tom, že náš život je poskladaný z mnohých 
udalostí, ktoré prirodzene prichádzajú v našom živote zo dňa na deň. 
Náš život je však do istej miery previazaný aj s ľuďmi, ktorých možno 
z blízka nepoznáme, ale aj oni v určitom zmysle ovplyvňujú náš život 
a aj našu večnosť. To nám naznačuje rôznorodosť dekorácie, ktorá 
je z rôznych častí sveta – šišky z Chorvátska, suché kvety z Afriky...

Namiesto štyroch sviec, pripomínajúcich štyri nedele Adventu, 
sú na venci štyri skupiny malých sviec. Tie nám majú pripomínať, 
že o každom z nás by mali platiť slová Pána Ježiša: vy ste svetlo sveta. 

Toľko k symbolike.
Pozývam Vás však k niečomu, čo by túto symboliku urobilo 

realitou vo Vašom osobnom živote, aj v živote farnosti. Skúsme 
sa stretnúť (napr. v rodine, vo vchode, na ulici, v spoločenstve do 
ktorého chodíme,...) a porozmýšľať nad tým, čo by sme v tomto 
adventnom čase mohli urobiť, aby sa Ježiš Kristus stal cez naše dobré 
skutky viditeľnejším.

Ako prvú udalosť budeme mať vo farnosti akciu Čaj za úsmev. 
Robíme ju už niekoľko rokov na Mikuláša. Aj tento rok, v stredu 6. 
decembra 2017, budeme na Námestí pred Katedrálou od 15. do 17. 
hodiny s našimi deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, 
ale aj s tými, ktorí už boli a navštevujú „Farský krúžok šikovných 
rúk“, rozdávať čaj za úsmev. Je nádherné sledovať deti – a sú medzi 
nimi aj nepokrstení(!) – ktoré behajú po námestí a ponúkajú čaj. 
Tešia sa z každého, kto čaj od nich prijme a ešte viac, ak sa na nich 
usmeje. Minulý rok som nestíhal variť čaj – takí boli horliví. A to len 
preto, že chceli urobiť dobrý skutok, chceli urobiť druhým radosť. 
Tam som pochopil, čo znamenajú slová Pána Ježiša: ...ak nebudete 
ako deti... 

Pozývam Vás, príďte deti povzbudiť a podporiť a s úsmevom od 
nich prijmite pohár bylinkového čaju. Možno Vás to bude inšpirovať 
aj k vlastným nápadom ako zrealizovať symboliku nášho adventného 
venca vo Vašej rodine, vo vchode, na ulici...


