
ADVENTNÁ BLÍZKOSŤ A BDELOSŤ

-z  homílie Svätého Otca Františka-

Pre adventné obdobie sú kľúčové dve slová 
– blízkosť a bdelosť. Božiu blízkosť a našu bde-
losť. Kým prorok Izaiáš vraví, že Boh je nám 
nablízku, Ježiš nás v evanjeliu povzbudzuje 
bdieť a očakávať ho.

Blízkosť. Izaiáš na začiatku oslovuje Boha 
zámenom ty: „Ty, Pane, si náš otec“ (63,16). A 
pokračuje: „Od vekov nebolo slýchať, aby bol 
okrem teba iný Boh, ktorý by pomáhal tým, čo 
v neho dúfajú“ (64,3). Prichádzajú na um slová 
Deuteronómia: kto „má Boha tak blízko, ako je 
nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzýva-
me?” (4,7). 

Advent je obdobím, kedy si treba pripome-
núť blízkosť Boha, ktorý zostúpil k nám. No prorok ide ešte ďalej a prosí Boha, 
aby sa opäť priblížil: „Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil!“ (Iz 63, 19). Aj my sme 
prosili v žalme: „Vráť sa, navštív nás, príď nás zachrániť“ (porov. Ž 80,3). „Bože, príď 
ma zachrániť“ – takto často začína naša modlitba. Prvým krokom viery je povedať 
Pánovi, že ho potrebujeme, že potrebujeme jeho blízkosť.

To je aj prvým odkazom Adventu i celého liturgického roka – spoznať Boha, kto-
rý je nám nablízku a povedať mu: „Opäť sa priblíž!“ On sa chce k nám priblížiť, ale 
ponúka sa, nevnucuje sa. Je na nás, aby sme mu neúnavne vraveli: „Príď!“ Je to na 
nás, táto adventná prosba: „Príď!“ 

Advent nám pripomína, že Ježiš prišiel medzi nás a zasa príde na konci čias. Ale 
pýtame sa, čo osožia tieto príchody, ak nepríde dnes do nášho života? Pozvime ho. 
Osvojme si typické adventné zvolanie: „Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22,20). Týmto vzý-
vaním sa končí Apokalypsa: „Príď, Pane Ježišu!“ Môžeme ho povedať na začiatku 
každého dňa a často ho opakovať, pred stretnutiami, štúdiom, prácou, pred váž-
nymi rozhodnutiami, ktoré nám treba urobiť, v dôležitých chvíľach i v skúškach: 
Príď, Pane Ježišu. Kratučká modlitba, ale vychádza zo srdca. Vyslovme ju v tomto 
čase Adventu, opakujme ju: Príď, Pane Ježišu.

Arcidiecézne centrum pre mládež pozýva všetkých na Adventnú online du-
chovnú obnovu v nedeľu 13.12.2020 od 17:00 do 19:00.  Témou duchovnej 
obnovy je Eucharistia - zdroj života. Bude obohatená myšlienkami nového 
bl. Carla Acutisa, ktorý spracoval výstavu o Eucharistických zázrakoch, kto-
rá vyšla potom knižne i digitálne. Prihlásiť sa je možné vyplnením prihla-
sovacieho formulára na našej novej modernejšej internetovej stránke www.
acmko.sk. Duchovná obnova bude prebiehať cez ZOOM konferenciu. Ten, kto 
sa prihlási, dostane včas na svoj e-mail prihlasovacie číslo a heslo, aby sa 
prihlásil. Objavme viac o Eucharistii, Ježišovi, ktorého narodenie očakávame 
aj cez myšlienky bl. Carla Acutisa a prežime požehnaný adventný čas.



KTO DÁ PRÍSTREŠIE PRE SVÄTÚ RODINU?

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

-ac-

V našej farnosti sa odjakživa schádzali členovia rodín od 15. decembra v konkrétnej 
rodine, kde sa začínala modlitbová pobožnosť Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. 

Pamätáte sa na obraz znázorňujúci ulicu mesta Betlehem a prosiaceho Jozefa 
s Máriou sediacou na osliatku? Tento obraz bol postavený na stole a upravený ako 
oltárik. Pred ním zapálené sviece a kvety. Po večernom zvonení Anjel Pána sa veria-
ci zišli v určenej rodine. Prvý deň pred dverami domu sa spievala tradičná pieseň 
s nasledovným textom: Kto klope tam? * MY dvaja chudobní. * Čože vám dám? * Len 
nocľah chatrný prosíme si ponížene, z ďalekej sme prišli zeme. *  Ja neznám vás! * Pro-
síme pusťte nás! * To nemôž byť! * Veď izbieb je nazbyt! * Podaromná je vaša reč, nieto 
miesta, choďte preč! * Opäť nasledovalo klopanie: Kto je zas tam? *Muž s mladou 
manželkou. * Ach, to je klam! *Ó, majte súcit s ňou! Matka nosí nový život. Zmilujte sa 
čaká pôrod. * Čo ma po tom? *  Nech žehná Pán váš dom. *  Čo z toho mám? *Veď Boh 
dal všetko vám! Prichádza k vám dnes božský 
hosť, preňho bude miesta dosť.*  A po treťom 
zaklopaní sa dvere otvorili a privítali sme ob-
raz: Svätá rodina, ja ťa predsa prijmem. Pan-
na Mária i svätý Jozef, vstúpte k nám s Bo-
žím požehnaním. Nasledovalo deväť večerov 
modlitieb, meditácii nad bolesťami Panny 
Márie, predkladaných chválospevov a prosieb 
zavŕšených piesňami.   

Počas tohto pandemického Adventu platí 
obmedzený režim a je znemožnené hromadné 
stretávanie sa. Sme zodpovední, ale neodmie-
tame prijať Svätú rodinu ako Betlehemčania. 
Obetujme tohtoročné Adventné putovanie 
v rámci prípravy na sviatky Narodenia Pána 
a spojme sa pri večernej rodinnej pobožnos-
ti. Nech: „Zavíta k nám, Panna prečistá a nech 
nám bude vždy ochrana istá.“

8. DECEMBER 2020 - 8. DECEMBER 2021

Pápež Pius IX. v roku 1870 na Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie  vy-
hlásil svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi. 8. decembra uplynulo presne 150 rokov. 
Preto Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa, ktorí potrvá do 8. de-
cembra 2021 a udelil aj možnosť získania úplných odpustkov.

„Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých 
skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu 
a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“

Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické 
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strá-
niacim sa akéhokoľvek hriechu.

Odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o mod-
litbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, 
ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.

Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok 
milosrdenstva. Rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Tým, 
ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, 
ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá 
prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.

Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za 
Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra. Urobia tak Litániami k sv. Joze-
fovi, Akatistom k sv. Jozefovi, prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi.

A tým veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo 

úkon úcty ku sv. Jozefovi 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie 
a Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa, v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu – deň za-
svätený pamiatke svätca.

V čase pandémie sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, cho-
rých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú mož-
nosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmys-
lom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa 
povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých 
a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.
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