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Hovorí sa, že "advent" je slovo 

odvodené z latinčiny, kde adve-

nire alebo adventare znamená 

"prichádzať" a adventus je po-

tom "príchod". V kresťanskej 

tradícii, kam slávenie adventu 

patrí, ide samozrejme o príchod 

Mesiáša, Ježiša Krista, ktorého 

príchod  slávime na Vianoce. 

AdVENt... 
VčeRA, DNeS?  
Pretože latinčina a povedomie 

o kresťanstve, nie je medzi 

mladšou generáciou samozrej-

mosťou, môžeme sa stretnúť 

i s pomerne kurióznymi prípadmi 

ľudovej etymoló-

gie. Na otázku 

jednej učiteľky, 

ktorá sa pýtala 

svojich študentov, 

čo je podľa nich 

advent, jedna 

z odpovedí bola, 

že je to skratka 

slova andvetura. 

Pre tých, ktorí patria ku generá-

ciám, pre ktoré je známejší skôr 

advent ako adventura, dodávam, 

že sa jedná o anglický výraz  

z oblasti počítačových hier. 

Označuje sa ním dobrodružný 

žáner z tejto oblasti. 

Na prvý pohľad je to žalostné 

zistenie, aké predstavy nahrá-

dzajú v mysliach mladých ľudí 

kultúrne a duchovné bohatstvo 

našich predkov. Na druhý pohľad 

nás ale môže napadnúť až zará-

žajúca súvislosť adventu a ad-

ventúry. A čo je typické pre dob-

rodružnú počítačovú hru? Krátko 

povedané, úloha spočíva v tom, 

aby sme sa niekam dostali, pri-

čom nevieme presne, kam.  

Po ceste musíme nájsť užitočné 



predmety a naučiť sa ich použí-

vať. A v neposlednom rade je 

zvyčajne nevyhnutné vystrieľať 

bližšie neurčitý počet nepriateľov 

alebo príšer. Keď to zovšeobec-

níme, podstatou dobrodružstva 

je očakávanie toho, čo príde. 

Zároveň je tu prítomná obava 

pred neznámym, tiež obava aby 

človek nezlyhal, a aby včas za-

reagoval. Pri dobrodružstve sa 

jednoducho bojíme, ale v pod-

state taký druh strachu máme 

radi. Tieto dôvody v kocke zhŕ-

ňajú odpoveď na to, čo je to ad-

vent. Je to nielen očakávanie, 

ale aj dobrodružstvo. Pripomeň-

me si, že kresťanský predvia-

nočný mesiac, ktorému hovorí-

me "adventné obdobie", má nie-

koľko vrstiev. Historicky je to 

pripomienka židovského očaká-

vania Mesiáša. V túto dobu boli 

predstavy o Mesiášovi veľmi 

rozmanité a je zrejmé, že exis-

toval aj určitý strach z neznámej 

budúcnosti. Potom Mesiáš prišiel 

(ako aspoň my kresťania veríme) 

a ukázalo sa, že obava, či správ-

ne zareagujeme bola na mieste. 

Mnohí z vyvoleného národa 

správne nezareagovali.  

Bolo to skutočné dobrodružstvo 

a išlo pri ňom o veľa. A na roz-

diel od počítačovej hry nebolo 

možné ukladať priebežné výsled-

ky. Bolo to dobrodružstvo v re-

álnom čase a s reálnym dopa-

dom na život ľudí. 

Advent však nie je len pripo-

mienka minulosti. Je to súčas-

nosť a aktuálna realita. Kristus 

prichádza ku každému z nás  

v našom osobnom živote. Okrem 

toho ale advent nie je len pripo-

mienkou histórie. Je to tiež oča-

kávanie druhého príchodu Krista 

a konečného naplnenia dejín.  

Ale pretože nadprirodzené veci 

predpokladajú veci prirodzené, 

je samozrejme možné hľadať aj 

prirodzený základ adventného 

očakávania. 

Každý z nás má vo svojom živo-

te veľa očakávaní, ktoré môže  

v živote prežívať ako dobrodruž-

stvo. Nemusí pritom ísť hneď  

o spásu sveta ani o zabíjanie 

nepriateľov. Stačí celá rada nor-

málnych situácií, ktoré možno 

prežívať rôznym spôsobom.  

Advent nás potom nabáda, aby 

sme ich prežívali ako dobrodruž-

stvo. Tí, ktorí nestratili detský 

zmysel pre dobrodružstvo, ho 

takto už iste prežívajú.  

Pre tých, ktorí nesú každodennú 

realitu ako bremeno, môže byť 

výzvou, aby si vo všedných 

dňoch toto dobrodružstvo našli. 

A tí, ktorí už po žiadnom dobro-

družstve ani netúžia, by si v ad-

vente mohli zahrať aspoň nejakú 

tú adventúru. 

 

 



Program bohoslužieb od 02.12.2019 – 08.12.2019 

 

 liturgický kal. miesto čas úmysel 

Pondelok 
02.12. 

 

Babie 17:30 
+ Helena a Ladislav 

Ivanoví 

Hanušovce 06:30 
+ Peter, Alžbeta,  
Mikuláš, Alžbeta 

Utorok 
03.12. 

Svätého Františka 

Xaverského, 
kňaza 

Pavlovce 06:30 ZBP Anna s rod. 

Hanušovce 18:00 ZBP Ondrej, Ondrej 

Streda 

04.12. 
 

Radvanovce 17:30 
+ Ján a Anna  

Chrzanoví 

Hanušovce 06:30 
Poďakovanie za Božiu 
pomoc, Bohuznámy 

Štvrtok 
05.12. 

 
Medzianky 17:30 

+ z rod. Vargovej  

a Hricovej 

Hanušovce 18:00 + Ján Galík 

Piatok 
06.12. 

Sv. Mikuláša,  
biskupa 

Pavlovce 17:30 ZBP Jana a Ondrej 

Hanušovce 18:00 + Veronika, Ján 

Sobota 
07.12. 

Sv. Ambróza,  
biskupa a učiteľa 

Cirkvi 

Medzianky 18:00 
ZBP pre Bohuznámu 

jubilantku 

Hanušovce 18:00 
ZBP Bohuznámych  

pútnikov 

Nedeľa 
08.12. 

2. adventná  
nedeľa 

Hanušovce 07:30 + Július, Verona 

Babie 09:00 + František 

Pavlovce 09:00 Za farnosť 

Radvanovce 10:30 ZBP Miroslav s rod. 

Hanušovce 10:30 
ZBP a dary DSv.   

Timotej a Terezka 

 

„Kde niet lásky, je rozhovor medzi ľuďmi len obyčajným  

znejúcim cimbalom.“ ( Sv. František Xaverský) 

 

„Cestou nech ťa vedie viera a cestou nech ti je Sväté písmo!  

A dobrým vodcom Slovo z neba. Od tejto lampy si aj i ty zažni  

svoju lampu, aby svietila do tvojho vnútorného človeka,  

ktorý zas je lampou tvojho tela.“ ( sv. Ambróz) 

 

 



Program bohoslužieb od 09.12.2019 – 15.12.2019 

 

 liturgický kal. miesto čas úmysel 

Pondelok 
09.12. 

Nepoškvrnené 
počatie Panny 

Márie 

Babie 17:30 + Juraj, Juraj, Anna 

Hanušovce 06:30 + Mária, František 

Utorok 

10.12. 
 

Pavlovce 06:30 + Ján a Zuzana 

Hanušovce 18:00 + František, Anastázia 

Streda 
11.12. 

 
Radvanovce 17:30 ZBP Peter s rod. 

Hanušovce 06:30 ZBP Agnesa 

Štvrtok 
12.12. 

 
Medzianky 17:30 + Anna 

Hanušovce 18:00 + Ján, Anna 

Piatok 
13.12. 

Svätej Lucie, 
panny 

a mučenice 

Pavlovce 17:30 ZBP Lucia s rod. 

Hanušovce 18:00 ZBP Jozef 

Sobota 
14.12. 

Svätého Jána 

z Kríža, kňaza 
a učiteľa Cirkvi 

Radvanovce 18:00 
+ Helena, Michal,  

Zlatica 

Hanušovce 18:00 + Michal 

Nedeľa 

15.12. 

3. adventná  

nedeľa 

Hanušovce 07:30 + Mikuláš 

Babie 09:00 Za farnosť 

Pavlovce 09:00 + Mikuláš 

Medzianky 10:30 + Jozef 

Hanušovce 10:30 
ZBP a dary DSv. 

 Sabínka a Damián 

 

 

Štatistika z farnosti – november 

Do spoločenstva Cirkvi sme prijali: Róbert Homza, Miroslava 

Horvátová, Eliška Dávidová, Bruno Bakaľár, Ester Puľová 

 

Do večnosti nás predišli: Jozef Lajčák, Zuzana Kočárová 
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