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ADVENT – PÁN PRICHÁDZA 
Cirkevný rok sa skončil slávnosťou Krista Kráľa a Prvou 
adventnou nedeľou sa začína nový. Advent má dve 
časti. Prvá do 16.12. je zameraná na druhý príchod 
Krista – na konci sveta. Druhá časť od 17. do 24.12. 
nám pripomína udalosti pred narodením Ježiša Krista. 
Advent nám teda pripomína, že Kristus už prišiel, aj 
dnes prichádza a definitívne príde na konci sveta  
vo svojej sláve. Preto má byť náš život neustálym a 
bdelým očakávaním Pánovho príchodu. Slovo advent 
pochádza z latinského “adventus“ a znamená príchod. 
Symbolom sú sviece, ktoré sa postupne zapaľujú 
počas štyroch adventných nedieľ. Pre veriacich je toto 
obdobie časom duchovnej prípravy a pokánia pred 
slávením Vianoc. Liturgická farba adventu je fialová, 
no pri rorátnych sv. omšiach, ktoré majú mariánsky 
charakter je farba biela. Na tretiu adventnú nedeľu – 
Gaudete (Radujte sa), môže byť farba ružová. Už v 5. 
storočí sa v Ríme spomína adventná predvianočná 
príprava. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 
8. až 9. storočí. Súčasťou adventu sú aj „Roráty“ – sv. 
omše, ktoré začínajú pred svitaním, za svetla sviec 
a pripomínajú nám, že pred narodením Krista, ľudstvo 
„kráčalo v tmách“. V 19. storočí sa rozšíril z Nemecka 
zvyk pripravovať a požehnávať adventný veniec,  
ktorý sa stal krásnym a výstižným symbolom Adventu. 
Veniec je symbol víťazstva a kráľovskej dôstojnosti.  
Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti  
a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý 
je očakávaný a prichádza ako Víťaz, Kráľ a Osloboditeľ. 
Svetlo horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho 
Krista, ktorý vyháňa všetku 
temnotu a strach, pretože 
on sám je „Svetlo sveta“. 
Adventné sviece a vence 
sú požehnávané na prvú 
adventnú nedeľu.   – web - 

JA, TVOJ BOH ... 
 

Ako len túžim, 
aby si prežil Advent. 

Ako len túžim, aby sa roztopila 
tvoja odmietavosť 

a chladná uzavretosť,  
aby si mi opäť pozrel do očí. 

Veď ti idem v ústrety  
na všetkých tvojich cestách.  
Ale ty si mi ešte nedovolil,  
aby som sa k tebe priblížil. 

 

Ako len túžim, 
aby si prežil Advent. 

Ako len túžim bývať u teba, 
dôverne žiť s tebou 

a niesť s tebou všetky 
tvoje bremená. 

Veď ti idem v ústrety 
vo všetkých tvojich túžbach. 

Ale ty si mi ešte nedovolil,  
aby som nejakú z nich splnil. 

 

Ako len túžim, 
aby si prežil Advent. 

Ako len túžim, aby si ma pustil 
do svojho smútku a temnoty, 

do svojich pádov i do  
svojho plynúceho času. 

Veď ti idem v ústrety 
vo všetkom, čo ťa spútalo. 
Ale ty si mi ešte nedovolil,  

aby som ťa mohol oslobodiť.  
 

Ako len túžim, 
aby si prežil Advent. 

Ako len túžim znovu sa narodiť 
v tvojom meste, na tvojej ulici, 

v tvojom dome a v tvojom srdci. 
Veď ti idem v ústrety 

od večnosti až na večnosť. 
Hľadám iba teba – Ja, tvoj Boh. 

 



ADVENTNÁ POZVÁNKA: Na tretiu adventnú nedeľu 11.12. bude počas sv. omše o 10.00 
spievať zbor Chorus Via Musica pod vedením dirigentky Eriky Haas. Hneď po sv. omši 

bude krátky koncert Speváckeho zboru z Humenného pod vedením Nadeždy Spišákovej. 
 

1. Vianočné oplátky si zakúpite v sakristii kostola za 1,50 € (aj viac). Len do vypredania. 
2. Zápis úmyslov na január a február 2023 začne od pondelka 5.12. po sv. omšiach a v čase 

kancelárie. Okrúhle jubileá a 1. výročie smrti môžete nahlásiť týždeň dopredu od 28.11.  
3. Krstná náuka v mesiaci december bude v piatok 9.12. o 17.00 hodine vo farskej knižnici. 
4. ZBIERKY: Ďakujeme vám za milodar do zbierky „Dobročinné diela sv. Alžbety“ 2 430 €  

a novembrovej zbierky na kostol 3 490 €. Decembrová zbierka na kostol bude 4.12.2022. 
5. Rorátne sv. omše budú počas adventu v pondelok, stredu, piatok o 6.15 pri svetle sviec 

do 17.12. Nech je naša účasť na svätých omšiach vyjadrením túžby po príchode Spasiteľa. 
6. Použité poštové známky na misie sme odoslali v počte niekoľko tisíc kusov, vďaka vašej 

aktivite, keď ste zareagovali na výzvu. Prinášali nám ich aj z firiem, úradov a kancelárii.   
7. Predvianočné spovedanie po bytoch v našej farnosti: Prvopiatkárov navštívime v piatok 

2.12. od 8.30. Spoveď im už bude platiť aj na Vianoce. Ostatných nahlásených navštívime 
v piatok 16.12. od 8.30. Svojich nevládnych nahláste do nedele 11.12. v sakristii kostola. 

8. Spoločenstvo na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva záujemcov na stretnutie 22.11. 
o 17.00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova 77, Prešov. Téma: „Nestratiť svoju dôstojnosť.“ 
Stretnutie povedie o. Jozef Novický z farnosti Povýšenia Sv. Kríža, Prešov – Sekčov. 

9. UPeCe Prešov pozýva na trojdňovú oslavu z príležitosti 20. výročia založenia centra od 
28.11. do 30.11. vždy o 19.00. Plagát pozýva na diskusiu, Taize a sv. omšu s biskupom. 

10. Registrácia na Svetové dni mládeže (SDM) v Lisabone 2023 bude pre slovenských 
mladých pútnikov spustená v stredu 30.11.2022. Registrácia bude prebiehať elektronicky 
na www.svetovednimladeze.sk Prvým oficiálnym prihláseným na SDM 2023 je pápež 
František, ktorý pozval mladých celého sveta na toto svetové stretnutie do Portugalska.  

11. Linka VALENTÍN ponúka sprevádzanie homosexuálne cítiacim osobám. Jednotlivci a ich 
rodiny môžu využiť kontakt Linky na webstránke Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach. 

12. Gymnáziá – Deň otvorených dverí (DoD): Pozvánka pre záujemcov o štúdium, ktorí si 
budú môcť pozrieť priestory školy, stretnúť sa so žiakmi i učiteľmi a zažiť atmosféru školy.  
Gymnázium sv. Moniky v Prešove –  v piatok 2.12. od 9.00. Viac na www.gymonika.sk. 
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach – v sobotu 3.12. od 9.00. www.gta.sk. 

 

PREDVIANOČNÉ  
SPOVEDANIE  

kostol  
Kráľovnej pokoja 

v Prešove 

12.12. pondelok – 16.12. piatok 5.45, 7.15, 17.00 

17.12. sobota  6.00, 16.00 

18.12. nedeľa  od 15.00 do 18.00 

19.12. pondelok – 22.12. štvrtok 5.45, 7.15, 16.30 

23.12. piatok Nespovedáme 
 

Na sviatosť zmierenia sa dobre pripravme podľa spytovania svedomia. Snažme sa, aby 
vyznanie hriechov bolo úprimné, stručné a jasné. Uvedomme si, že sme nielen pred kňazom, 
ale hlavne pred Bohom Otcom, ktorý nás miluje a chce naše dobro. Seniorov prosíme, aby sa 
vyspovedali skôr a nechali v týždni pred Vianocami priestor tým, ktorí prichádzajú z práce, 
školy, zahraničia. Ak si nie ste istí, či môžete prijať túto sviatosť, poraďte sa s kňazom.  
 



Prvá časť adventného obdobia do 16. decembra 2022 

PO 
28.11. 

 

6:15 Rorátna    + Vincent 

8:00 ZBP Daniely s rod. Za uzdravenie a B.p. pre Teréziu 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
29.11. 

Novéna 
k Nepoškvrnenej PM 

6:15  pohrebná   + Valéria (pohreb 18.11.) 

8:00 + Ondrej, Anna a ostatní + z rodiny 

18:00 + z rodín – Hlodanová, Kováčová, Balážová 

ST 
30.11. 

sv. Ondrej 
apoštol - sviatok 

hlavný patrón arcidiecézy 

6:15 Rorátna   ZBP Milan – 75 r. života a rodina 

8:00 ZBP Zuzana 

18:00 ZBP Tibor – 50 r. života a rodina 

ŠT 
1.12. 

prvý štvrtok 

6:15  pohrebná   + Agáta (pohreb 21.11.) 

8:00 + z rodiny Čubovej 

18:00 + Pavol, Helena, Martina, Marta 

PIA 
2.12. 

prvý piatok 

6:15 Rorátna  + Jozef 

8:00 + Štefan, Margita, Jiřina, Tomáš 

18:00 Za živých členov Ružencové bratstva 

SO 
3.12. 

prvá sobota 
7:00 Za + členov Ružencové bratstva 

18:00 + Rastislav 

NE 
4.12. 

DRUHÁ 
ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
 

prvá nedeľa 

6:00 + Anton, Anna, Mária, Marcela 

7:15 ZBP Anton a Daniela 
MESAČNÁ 
ZBIERKA 

NA KOSTOL 

8:30 ZBP Alena, Ľubica s rodinami 

10:00 + Anton, Filoména 

11:30 + Viktor 

18:00 ZBP Mária – 80 r. života 

PO 
5.12. 

 

6:15 Rorátna  + Patrik, Ján, Anna 

8:00 + Július, Mária, Ondrej, Anna 

18:00 + Imrich 

UT 
6.12. 

sv. Mikuláš 
biskup 

6:15  pohrebná   + Lýdia (pohreb 25.11.) 

8:00 + Helena, Žofia, Pavol 

18:00 + Mária 

ST 
7.12. 

sv. Ambróz 
biskup a učiteľ Cirkvi 

6:15 Rorátna   + Edmund 

8:00 ZBP Mária 

18:00 ZBP Juraj 

ŠT 
8.12. 

NEPOŠKVRNENÉ 
POČATIE P. MÁRIE 

prikázaný sviatok 

6:15 Za bezdetných manželov a ich požehnanie 

8:00 ZBP Dagmar – 60 r. života 

16:00 ZBP Lívia s rodinou 

18:00 ZBP Mária – 77 r. života 

PI 
9.12. 

kántrový deň 

6:15 Rorátna   + Ján, Michal 

8:00 + Marcel, Ján, Mária 

18:00 + Juraj 

 



SO 
10.12. 

Preblahoslavená  
P. Mária Loretánska 

7:00 + Zlatica, Anton a ostatní + z rodiny 

18:00 + Ondrej, Mária 

NE 
11.12. 

TRETIE 
ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
 

GAUDETE 
 

Misijný deň detí 

6:00 + Alžbeta, Vincent, Helena, Ján, Mária, Ján 

7:15 + Ján, Anna, Jozef 

8:30 + František (1. výročie) 

10:00 + Michal, Alžbeta, Anton, Alena 

11:30 + Štefan, Zdenko, Jolana, Rozália, Mária, Jozef a rodičia 

18:00 ZBP Michaela a Jozef s rodinami 

PO 
12.12. 

Preblahoslavená  
P. Mária Guadalupská 

6:15 Rorátna   + Ján, Margita, Marián, Marta 

8:00 ZBP Peter, Jaromír, Mária s rodinami 

18:00 ZBP Helena s rodinou 

UT 
13.12. 

sv. Lucia 
panna a mučenica 

6:15  pohrebná   + Jozef (pohreb 25.11.) 

8:00 ZBP Lucia s rodinou 

18:00 ZBP Antónia a jej rodičia 

ST 
14.12. 

sv. Ján od Kríža  
kňaz a učiteľ Cirkvi 

6:15 Rorátna   + Peter a + rodičia a súrodenci 

8:00 + Alžbeta a ostatní + z rodiny 

18:00 + Anna, Gregor, Mikuláš, Mária, Anna 

ŠT 
15.12. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Juraj, Margita, Marián, Viktor 

18:00 + Andrej, Veronika a + rodičia 

PI 
16.12. 

 

6:15 Rorátna   + Ján, Vladimír 

8:00 ZBP Jozef – 75 r. života 

18:00 ZBP Helena 

Druhá časť adventného obdobia od 17. do 24. decembra 2022 

SO 
17.12. 

2. časť adventu 
Prístrešie pre Sv. Rodinu 

7:00 ZBP rodiny Kazimírovej 

18:00 + Alžbeta, Valent, Mária, Alžbeta 

NE 
18.12. 

ŠTVRTÁ 
ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
 

 

6:00 + Anna, Ján 

7:15 + Andrej, Helena a + z rodiny 

8:30 ZBP členov bývalého zboru seniorov farnosti 

10:00 + Michal, Mária a ostatní + z rodiny 

11:30 + Mária, Milan, Anna, Ján 

18:00 + Ján, Matej, Mária 

 

Ďakujeme 
za 

milodar 

zo svadby Marcel a Slavka – 200 € 
bohuznámy – 100 € 
bohuznáma – 100 € 

miestna skupina SSV – 50 € 
z krstu * Liliany Ščerbákovej – 50 € 

z pohrebu + Antona – 200 € 
z pohrebu + Jozefa Žigraja – 200 € 

z pohrebu + Jozefa Vavreka – 150 € 
bohuznáma – 50 € 

milodar jednotlivcov na účet za mesiace september – november spolu 450 € 
 

    Vytlačené pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.        Tlačiareň www.kusnir.sk 


