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RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V  KE - KRÁSNA 
Logo – dielo jezuitského pátra Marka I. 

Rupnika – je akoby malou teologickou sumou 
na tému milosrdenstva. Predstavuje Syna, 

ktorý má na svojich pleciach namiesto 
stratenej ovce strateného človeka. Ide tu o 
personifikáciu, pripomínajúcu obraz veľmi 

drahý prvotnej cirkvi, pretože poukazuje na 
Kristovu lásku, ktorá završuje tajomstvo jeho 

vtelenia a vykúpenia. 
MODLITBA NA MIMORIADNY SVÄTÝ ROK 

MILOSRDENSTVA 
Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme 

boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si 

nám, že kto vidí teba, vidí jeho. 

Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. 

Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a 

Matúša z otroctva peňazí;  cudzoložnicu a 

Magdalénu od hľadania šťastia iba v 

stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a 

zaistil raj kajúcemu lotrovi. 

Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal 

Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z 

nás: „Keby si poznala Boží dar.” 

 Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, 

Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť 

najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: 

daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou 

tvárou teba, svojho Pána,  vzkrieseného a 

osláveného. 

Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež 

zaodetí slabosťou, a mali tak správne 

spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a 

omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z 

nich príde, cítil očakávaný, milovaný a 

zahrnutý Božím odpustením. 

 Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť 

jeho pomazaním,  aby jubileum 

milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti  a 

aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením 

prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a 

utláčaným zvestovať slobodu 

a slepým prinavrátiť zrak. 

 Na príhovor Panny Márie, Matky 

milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ 

a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na 

veky vekov. Amen. 
 

 

http://www.farnostkrasna.sk/


 2 

ADVENT  2015 
29. novembra sa začína Adventné obdobie 
Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie 

Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. 
Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo 
sviatostiach. Advent nám pripomína, že Kristus príde. A život veriacich je neustálym a bdelým 
očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala 
pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí 
byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista. 

 
Prvou adventnou nedeľou (v tomto roku 29. novembra) sa pre kresťanov začína obdobie 

adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a 
znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so 
štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo štyroch 
adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba zapáliť v nedeľu 29. novembra. Postupne 
do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, 
symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom 
Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. 

 
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a 

pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa 
veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k 
modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v 
advente je fialové. Prvá adventná nedeľa je súčasne v Katolíckej cirkvi začiatkom nového 
liturgického roka a už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu. 

 
Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-

461). Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582 
nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku 
sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo pôstno – kajúcny 
charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele 
(symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) a je 
pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu 
nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V r. 1362 Urban V. (1362-1370), ktorý aj po svojom zvolení 
za pápeža žil ako benediktínsky mních, zaviedol pre advent pôstne pravidlá. 

 
Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené 

podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a 
pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty 
pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z 
Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ („Rosu dajte nebesia zhora ...“). 

 
Význam adventu 
Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj 

duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a 
pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. 

 
História adventného venca 
Veniec je od nepamäti symbolom 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 ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa 
svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, 
pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12). 
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ODPUSTKY 

 Sväté brány v Košickej arcidiecéze otvoria 
druhú decembrovú nedeľu 
 
V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále 
sv. Alžbety pri svätej omši o 10:30 h otvorená 
Mons. Bernardom Boberom, košickým 
arcibiskupom metropolitom Porta sancta (Svätá 
brána) v rámci Svätého Roku milosrdenstva. Z 
rozhodnutia arcibiskupa Bobera budú v diecéze 
otvorené taktiež sväté brány i v ďalších 19 
určených chrámoch. 
 
Určené chrámy so svätou bránou v Košickej 
diecéze: 

Katedrála sv. Alžbety v Košiciach 
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove 
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou 
Bazilika sv. Egídia v Bardejove 
Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 
Farský kostol sv. Martina v Lipanoch 
Farský kostol Všetkých svätých v Humennom 
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach 
Farský kostol sv. Vavrinca, diakona v Sobranciach 
Farský kostol Návštevy Panny Márie v Trebišove 
Farský kostol Zoslania Ducha Svätého v Moldave nad Bodvou 
Pútnická kaplnka Narodenia Panny Márie vo filiálnej obci Svätá Mária, farnosť 
Rad 
Pútnický kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske 
Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 
Pútnický kostol sv. Vojtecha v Gaboltove 
Pútnický kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši 
Pútnický kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove 
Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Svinej 
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Snine – sídlisko 
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP 
Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktorá je 
otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky 
štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami 
a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že 
pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k 
spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená po Bazilike sv. 
Petra. Z rozhodnutia svätého otca budú sväté brány otvorené i vo všetkých 
katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to 
špeciálne určí miestny biskup. Svätá brána je spojená s možnosťou získať 
mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok. 
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SV. OMŠE     DECEMBER  2015 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1. 
UT 

+ANDREJ,MÁRIA,PAVOL,IVETA 7.00 
15. 
UT 

+JOZEF,ONDREJ PETERČÁK 7.00 
+PETER,MARGITA,JÁN,ANNA 

BEREŽŇÁK 
18.00 +ROD.TÓTHOVEJ,TAKÁČOVEJ 18.00 

2.ST + JÁN KOVAĽ 7.00 16.ST +IRENA NAGYOVÁ 7.00 

3.ŠT   17.ŠT   

4. 
PIA 

+ JOLANA GOREJOVÁ 7.00 18. 
PI 

+JÁN,ALŽBETA MRÁZKO 18.00 
+JURAJ,MÁRIA BIALKO 18.00 +MIROSLAV TODÁK 18.00 

5.SO +ANDREJ TAKÁČ 8.00 19.SO +PAULÍNA,ONDREJ KERTÉS 8.00 

6. 
NE 

ZBP MÁRIA 8.30 20. 
NE 

+FRANTIŠEK FRAŇO 8.30 
ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

7.PO +JÁN,ALŽBETA,FRANTIŠEK,MÁRIA 7.00 21.PO ZA DUŠE V OČISTCI 7.00 

8. 
UT 

+RUDOLF TAKÁČ 7.00 
22. 
UT 

+MÁRIA,ONDREJ,MÁRIA 
KŐVÉR 

7.00 

ZA FARNOSŤ 18.00 
+PAULÍNA, IMRICH HAJDUK 
+PAULÍNA, ONDREJ KERTÉS 

18.00 

9.ST +JÁN,MÁRIA,JÁN HAJDU 7.00 23.ST +ONDREJ,KATARÍNA GOREJ 7.00 

10.ŠT   24.ŠT ÚMYSEL 24.00 

11. 
PIA 

+JOZEF,MÁRIA,JOZEF ČORBA 18.00 25. 
PI 

ZBP ANDREJ, MARTA 50RŽ 8.30 
+MILAN MAĎAR 18.00 ZA FARNOSŤ 10.30 

12.SO +ALŽBETA, JOZEF HEGEDŰŠ 8.00 26.SO 
+ONDREJ BEHÚN 8.30 

+MÁRIA, JÁN BELI 
+ANNA, MICHAL RUSINKOVIČ 10.30 

13. 
NE 

+ ROD.TAKÁČOVEJ 8.30 27. 
NE 

+VINCENT, MÁRIA MURA 8.30 
ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

14.PO +REH. SESTRA HELENA BODOVÁ 7.00 28.PO +ALŽBETA KRAJŇÁKOVÁ 8.00 

  29. 
UT 

+FRANTIŠEK,MARGITA VIDA   8.00 

27.12. obnova manželských sľubov +ONDREJ, MÁRIA 18.00 

 30.ST + JAROSLAV 8.00 

.......Neprehliadnite...... 31.ŠT ÚMYSEL 17.00 

29.11. predaj vianočných oblátok 

08.12. otvorenie Svätého Roka milosrdenstva 

11.12. adventný koncert vo farskom kostole KE – Krásna 18.30 

12.12. vianočná sv. spoveď 10.00 Vyšná Hutka, 11.00 Nižná Hutka 

13.12. vianočná sv. spoveď 14:00 KE – Krásna 

15.12. spoveď chorých a nevládnych 16.15 Nižná a Vyšná Hutka 

17.12. spoveď chorých a nevládnych KE – Krásna 

19.12. vianočná sv. spoveď KE –Nad Jazerom 

20.12. vianočná sv. spoveď KE – Juh 

20.12. Farský list č.  12, s vianočnou tematikou... 

Adventný veniec pred Kaštieľom 
 požehnáme 29.11. o 11.30. Každú adventnú nedeľu po farskej sv. 

omši zapálime vždy ďalšiu sviecu. 
 

 

                    

 


