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Farnosť  Petrovice 

Myšlienka mesiaca:  

Pripravme si svoju dušu na príchod Pána, 

odstráňme svoje hriechy, aby mohol v nás 

prebývať Pán a Kráľ pokoja. 

Kalendár - december 2019 

1.12. 1. adventná nedeľa [rok A, cyklus II.] 

2. 12. Pondelok po 1. adventnej nedeli -féria 

3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka) 

4. 12. Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa 

Cirkvi (ľubovoľná spomienka) 

5. 12. Štvrtok po 1. adventnej nedeli-féria 

6. 12. Piatok po 1. adventnej nedeli-féria 

7. 12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

(spomienka) 

8. 12. 2. adventná nedeľa (Biblická nedeľa) 

9. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie 

(slávnosť) 

10. 12. Utorok po 2. adventnej nedeli -féria  

11. 12. Sv Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka) 

12. 12. Štvrtok po 2. adventnej nedeli -féria 

13. 12. Sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka) 

14. 12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

(spomienka) 

15. 12. 3. adventná nedeľa (nedeľa gaudete - 

radosti) 

16. 12. Pondelok po 3. adventnej nedeli- féria 

17. 12. Utorok po 3. adventnej nedeli- féria 

18. 12. Streda po 3. adventnej nedeli- féria 

19. 12. Štvrtok po 3. adventnej nedeli -féria 

20. 12. Piatok po 3. adventnej nedeli- féria 

21. 12. Sobota po 3. adventnej nedeli- féria 

22. 12. 4. adventná nedeľa 

23. 12. Pondelok po 4. adventnej nedeli- féria 

24. 12. Utorok po 4. adventnej nedeli- féria 

25. 12. Narodenie Pána  (slávnosť) 

26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok) 

27. 12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok) 

28. 12. Sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok) 

29. 12. Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (sviatok) 

30. 12. Šiesty deň v oktáve narodenia Pána 

31. 12. Siedmy deň v oktáve narodenia Pána 

Čo slávime tento mesiac?                                              

Advent a slávnosť Narodenia Pána  

Adventom sa začína nový cirkevný rok v katolíckej 

Cirkvi. Adventné obdobie má dvojaký význam: je 

časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, 

v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna 

medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto 

pripomienkou zameriava ľudská myseľ na 

očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci 

vekov. Z týchto dvoch dôvodov Adventné obdobie  

je časom nábožného a radostného očakávania 

(Všeobecné smernice o liturgickom roku, 39)  

  Dejiny adventu 

Samotné slávenie adventu sa v Cirkvi začalo 

používať v 4. storočí, ale až pápež Gregor Veľký ho 

zjednotil na štyri týždne pred Vianocami. 

V západnej Európe, hlavne v Galii a Španielsku, sa 

advent začínal už na sviatok sv. Martina alebo 24. 

novembra, v rímskej kúrii pôvodne advent trval 

dva týždne. Advent má podobne ako pôst kajúci 

charakter, ale nie je ukrátený o spev „Aleluja“ – je 

chápaný ako príprava. Vynecháva sa iba „Glória“, 

aj to nie ako znak kajúcnosti, ale len preto, aby 

slávnostnejšie zaznela na slávnosť Božieho 

Narodenia. Advent sa začína 1. adventnou nedeľou 

medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Zvykom je 

pripraviť si na tento čas adventný veniec so štyrmi 

sviečkami, ktoré by mali byť tri fialové a jedna 

ružová v súlade s liturgickým rúchom (fialová ako 

farba pokánia či čakania a ružová ako farba 

radosti v tretiu adventnú nedeľu).  

Prvá adventná nedeľa sa nesie v znamení 

očakávania druhého príchodu Krista.                       

Druhá a Tretia adventná nedeľa vysvetľuje úlohu 

sv. Jána Krstiteľa, ako predchodcu Pána Ježiša a 

pripravovateľa jeho cesty k nám.                                       

Štvrtá adventná nedeľa nám pripomína, že Mária, 

Panna a Matka, nám nosí pod srdcom Ježiša a ide 

ho darovať svetu, celému ľudstvu. 



 V živote sa pripravujeme na rôzne situácie, či už 

dieťa štúdiom a školou sa pripravuje do života, 

študent do svojho povolania, a takisto príprava na 

Vianoce je veľmi dôležitá. Vianoce sú krásnym 

obdobím, ktoré je poznačené radosťou, radosťou 

z toho, že Pán je medzi nami. A blízkosť Pána je pre 

nás znamením, že nie sme sami. Keď máme niekoho 

blízko, blízkeho človeka, prežívame z toho radosť. 

 

Vianočné obdobie sa začína popoludňajšou sv. 

omšou na vigíliu Narodenia Pána a končí sa 

sviatkom Krstu Krista Pána, ktorý sa slávi v nedeľu 

po Zjavení Pána (Troch kráľov). Vo vianočnom 

období slávime tajomstvo vtelenia Božieho Syna. 

Boh býva s nami a medzi nami v osobe Ježiša 

Krista. V prvom rade si pripomíname historickú 

udalosť – narodenie Ježiša Krista v Betleheme: 

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

Okrem toho vianočné obdobie nám chce hlboko 

vpísať do duše pravdu, že Boh miluje človeka:  

Boh tak miloval svet, že dal svojho 

jednorodeného Syna, aby nezahynul 

nik, čo v neho uverí. (porov. Jn 3, 16-17).       

 Z jeho plnosti sme prijali všetci milosť za milosťou. 

(porov. Jn 1, 16). Hmotným vyjadrením tejto Božej 

lásky je zvyk dávať na Vianoce darčeky i bohato 

vyzdobený vianočný stromček. Ako tretiu „veľkosť“ 

vianočného obdobia treba spomenúť šťastnú 

výmenu, ktorá sa odohrala na Vianoce. Boh sa stal 

človekom, aby sa človek mohol stať Božím 

dieťaťom. Boh sa ponížil do veľkej chudoby, aby 

obohatil človeka svojim bohatstvom a povzniesol 

ho do nepredstaviteľnej výšky dôstojnosti Božieho 

synovstva. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa 

Božími deťmi! (porov. Jn 1, 12). 

Tipy na rodinné slávenie Adventu: 

- rozhovor s deťmi o pôvode a zmysle Adventu 

primerane ich veku – určite by však mali vedieť, že 

je to príprava na príchod Pána Ježiša do 

betlehemských jaslí, ktoré v prvom rade zosobňuje 

ich srdce. Preto by malo byť čisté a plné dobrých 

skutkov,                                                                                

- spievajme si s deťmi alebo si púšťajme adventné 

piesne, ktoré deti pri svetle sviečok očaria 

a pripravia tak na prežívanie tajomstva, aj keď sú 

ešte malé,                                                       

-spoločná večerná modlitba Anjel Pána v rodine po 

večeri a chvíľkové zotrvanie pri rozhovore 

a vzájomné zdieľanie o prežitom dni,                            

-deti si môžu postupne sami pripravovať betlehem, 

ďalšie nápady na internetovej stránke zastolom.sk 

-pobožnosť pre rodiny – Sv. rodina hľadá prístrešie 

=predvianočný deviatnik od 15.-23.12. pre 9 rodín 

Ako môžem pomôcť? 

Pomoc pri upratovaní a zdobení kostola každá 

sobota - ak ešte nepatríte k žiadnej upratovacej 

skupine , môžete sa prihlásiť v sakristii a pridať sa 

k tým, ktorých je málo, vtedy, kedy vám to vyhovuje. 

Koledovanie Dobrej noviny – pre pomoc 

a podporu rozvojových projektov v Afrike. Bližšie 

info: www.dobranovina.sk - pozývame deti aj 

rodičov, každý je vítaný       

Pozvánka pre deti ! (aj rodičov) 

Každý utorok o 16,30 modlitba sv.ruženca 

s deťmi a spoločné slávenie sv. omše 

v kostole v Petroviciach za účasti detí  

Pozvánka od Farskej charity !!! 

4. adventná nedeľa po oboch sv. omšiach 

v Petroviciach - ADVENTNÝ PUNČ                                                      

Tešíme sa na vás.  

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  

Petrovice 78, 013 53                                                          

Tel.čís: 041/558 90 08,  mail:  petrovice@fara.sk               

Farské oznamy sú aktuálne na nástenke v kostole 

alebo na linku: 

www.obecpetrovice.info/section/default/1794 

Vaše nápady a pripomienky ku farskému listu 

môžete posielať na mail: 

charita.petrovice@gmail.com   Ďakujeme      
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