
Adventný 
veniec 

2018

Posledné štyri roky 
boli v našej Katedrále 
netradičné adventné 
vence. 

2014 – v tvare slzy – ako symbol zakrivenej cesty nášho života, 
ktorú treba narovnávať počúvaním Božieho slova, posilňovať 
modlitbou a sviatosťami, aby sme vládali úprimne a prakticky 
milovať svojich blížnych.
2015 – v tvare kruhu s previsom k zemi – ako symbol 

skutočnosti, že náš život s Bohom nemôže byť odtrhnutý 
od bežného života. Práve naopak – v nastávajúcom Roku 
milosrdenstva nám mal pomôcť pochopiť, že Božie 
milosrdenstvo získame vtedy, ak ho sami budeme poskytovať 
svojim blížnym.
2016 – v tvare srdca – aby sme si pripomenuli, že Boh nám 

dal pri krste srdce čisté a je na nás, či sa stane čiernym od 
hriechu, alebo si ho budeme udržiavať vyzdobené stále novými 
dobrými skutkami. Aby Rok milosrdenstva, ktorý práve 
skončil, pokračoval v našich srdciach.
2017 – v tvare kruhu – upletený z paviniča, s množstvom 

prírodnej dekorácie z rôznych častí sveta ako pripomienka, 
že každým skutkom ovplyvňujeme nielen seba a svojich 
najbližších, ale aj život mnohých nám neznámych ľudí. 



Na venci boli štyri skupinky viacerých malých sviec ako 
pripomienka, že každý z nás má byť „svetlom sveta“.

Veniec roka 2018 je takmer tradičný. Kruh, opletený jedľovými 
vetvičkami. Dekorácia je však zo suchých kvetov a krovín, ktoré 
sú veľmi rozmanité. 
K čomu nás chce tento veniec pozvať?
V poslednej dobe sme stále viac svedkami a možno aj 

účastníkmi situácií, v ktorých prevláda nepokoj, napätie, strach, 
bolesť, neistota...
Ozbrojené konfl ikty, demonštrácie a štrajky, nespokojnosť 

s predstaviteľmi krajín. Agresivita na cestách, v obchodoch aj 
na ulici, v zamestnaní, v škole a častokrát i doma.
POKOJ!  CHÝBA POKOJ!!!

Kde sa podel? A kde ho nájsť?
Boh, ktorý pred dvomi tisícročiami prišiel medzi nás ako malé 

dieťa, On nám ponúka pokoj. „Pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Teda 
NÁM ponúka pokoj. Ten svoj. Pravý a trvalý. Advent je práve 
ten čas, kedy máme v sebe nachádzať dobrú vôľu tento pokoj 
nielen vlastniť, ale ho aj rozdávať. Tak štedro, ako len budeme 
vládať. 
Práve to nám chce pripomenúť náš adventný veniec: naďalej 

budeme žiť v kruhu, v kolobehu všedných dní. Ale tieto dni 
môžeme vyzdobiť pestrou škálou prejavov pokoja. 
Pokoj v podobe úsmevu. Pokoj v podobe dobrej rady. Pokoj, 

v podobe konkrétnej služby, v zachovávaní dopravných 
predpisov, v nepredbiehaní sa v obchode... Pokoj v uznaní 
námahy a dobrej práce iných. Pokoj v tom, že sa naučíme 
používať tri „zázračné“ slová: PROSÍM, ĎAKUJEM a 
ODPUSŤ.
Ja chcem do Adventu a celého liturgického roka vykročiť práve 

takto. A pozývam aj vás, aby sme takto kráčali spolu, jedným 
smerom a za jedným cieľom – byť tvorcami pokoja, aby sme raz 
naplno obsiahli Toho, Ktorý je POKOJ.
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Liturgický kalendár:

Slávnosť titulu Katedrály
V pondelok 3. decembra 2018 budeme mať v Katedrále slávnosť 
patróna kostola a diecézy - svätého Františka Xaverského. 
Slávnostná svätá omša bude večer o 18.00 hod.  - hlavným 
celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia P. Márie
V sobotu 8. decembra 2018 bude prikázaný sviatok Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie. To znamená, že tento deň slávime ako nedeľu, 
najmä účasťou na svätej omši.
Svätá omša zo slávnosti bude v sobotu ráno o 7.00 hod. Večerná 
svätá omša už bude z 2. adventnej nedele. 

Ďakovná svätá omša
Budúcu nedeľu 9. decembra 2018 o 18.00 hod. bude svätá omša za 
všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. 
Približne v tom čase budú na tento úmysel sväté omše aj v Bratislave 
a Košiciach. 
Hlavným celebrantom u nás bude rektor kňazského seminára Ján 
Viglaš.

Pondelok 3.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza slávnosť

Utorok 4.12.
Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, Sv. Barbory, panny a mučenice

ľub. spomi-
enka

Štvrtok 6.12. Sv. Mikuláša, biskupa ľub. spomi-
enka

Piatok 7.12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

Sobota 8.12.
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL. 
PANNY MÁRIE

slávnosť

Nedeľa 9.12. 2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ
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Zbierky
Dnešnú nedeľu je celoslovenská zbierka na Charitu. V mene 
núdznych a tých, ktorí im pomáhajú, vám úprimne ďakujeme už 
dopredu za vaše dary a pomoc.

Prosba Charity
Od 1. do 14. decembra 2018 je vyhlásená verejná zbierka Slovenskej 
katolíckej charity na pomoc ľuďom v núdzi. Počas týchto dvoch 
týždňov môžete prispieť do pokladničky, ktorá je pripravená s logom 
„CHARITA blízko pri človeku“. Celý výnos zo zbierky z nášho 
kostola bude použitý na pomoc ľuďom v núdzi v našom meste.
V Katedrále bude mať túto pokladničku naša poriadková služba a to 
počas pracovných dní.

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, 
po večernej svätej omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenil 1.12.2018 Tomáš 
Makovník.

Obetovali ste
Na kostol: z krstu Tomáša Makovníka 50 eur.

Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!


