
P R E D A J N Á                                       28.11.2021 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK  Sviatok    Sv. Ondreja, apoštola 
PIATOK  Spomienka  Sv. Františka Xaverského, kňaza 
SOBOTA  Spomienka  Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi; sv. Barbory, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 28.11.  Za † manžela Dušana, rodičov a súrodencov 
Streda 1.12.  Na úmysel rodiny 
Piatok 3.12.  Za živých a mŕtvych členov BBSJ z Predajnej a Jasenia 
Sobota 4.12.  Za † rodinu Marty Dudovej 1. výr. 
Nedeľa 5.12.  Za Ružencové Bratstvo z Predajnej a Jasenia 

OZNAMY 

 Vzhľadom na opatrenia (lockdown), ktoré na základe uznesenia vlády SR vstúpili do platnosti 
od 25.11.2021, je v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania (zaťal do 9.11.) obmedzené 
[prakticky zakázané] verejné slávenie bohoslužieb. Povolené je len individuálne vysluhovanie 
sviatostí (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri 
individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich). Povolené sú obrady krstu, pohrebu, 
sobáša; a sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu). 

 Počas lockdownu platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň 
povzbudzuje sa veriacich, aby zasvätiť sviatočný deň (osobnou a spoločnou modlitbou v 
rodinách, sledovaním prenosu bohoslužieb v médiách, skutkami telesného a duchovného 
milosrdenstva). 

 Vzhľadom na zákaz slávenia verejných bohoslužieb zapísané úmysly slúžim súkromne, avšak 
niektoré úmysly budú presunuté na neskôr. Úmysly budú vypisované v oznamoch. Kto nechce 
aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 
048/6192133 alebo 0907494857. 

 Dnes začíname Adventné obdobie, ktoré má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k 
stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý 
príchod. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Ku chorým v tomto týždni nepôjdem. Urobím to v 
týždni pred sviatkami (v piatok 17.12.). Informujte prosím našich chorých. 

 Kto má záujem o pastoračnú návštevu – koledu počas vianočného obdobia, prosím 
o telefonický kontakt do 18.12. 

 Katolícke noviny v čísle 47 vysvetľujú duchovný význam nášho vykúpenia, aby sa otrok hriechu 
stal slobodným Božím dieťaťom; Približujú aktivity Centra pre rodinu v Trenčíne, ktoré je 
miestom pomoci, prijatia a služby; Predstavujú životný príbeh pátra Mariána Františka 
Vikartovského, ktorého za kňaza vysvätil blahoslavený poľský kardinál Stefan Wyszyński; 
Vysvetľujú, ako možno podporiť činnosť charitatívneho diela Mary’s Meals (Máriine jedlá), 
ktoré sýti viac ako dva milióny detí žijúcich v chudobe; V seriáli Advent s Ignácom z Loyoly si 
môžete prečítať úryvok z diela Montyho Williamsa, SJ, Preniknúť do tajomstva. 

 Dnes je jesenná celoslovenská zbierka na charitu. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, 
prosíme Vás o podporu charity cez internetovú stránku www.charita.sk. Za Vaše milodary Vám 
vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali, 
vyzdobili kostol a pripravili adventný veniec. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská sporiteľňa: SK06 
0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 

http://www.charita.sk/


Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021 
   Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname 
nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc. Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s 
Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše 
stretnutie s ním.  
   Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu. 
Vykúpenie je oslobodením od zla. Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom. Je to nový život s Bohom. Nech by 
bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (por. Lk 21, 28).  
   Adventný čas zároveň predstavuje celý náš život, ktorý má byť prípravou na stretnutie s Bohom vo večnosti. Veď 
preto sme stvorení, aby sme sa raz stretli s Pánom „z tváre do tváre“ (1 Kor 13, 12). A tak, hoci je Advent aktuálnym 
liturgickým impulzom na stretnutie s Bohom, naša príprava má byť celoživotnou úlohou, ktorú treba plniť aj v 
ostatných častiach liturgického roka. Pritom nám veľmi pomáhajú bohoslužby, najmä liturgia svätej omše. 
   S tým súvisí aj zámer tohto pastierskeho listu – podať vám vysvetlenie ohľadom nového prekladu Rímskeho misála, 
ktorý začneme záväzne používať od 1.1.2022. Ako viete, Rímsky misál je po knihe Svätého písma najdôležitejšou 
liturgickou knihou, lebo obsahuje texty svätej omše. A vo svätej omši, ktorá je sprítomnením Pánovej obety, vzniká 
Eucharistia – Najsvätejšia sviatosť. Preto si svätú omšu a jej liturgické texty ceníme zo všetkého najviac. V novom 
misáli sa stretnete s viacerými zmenami: najvýraznejšou z nich budú odlišné slová premenenia. Pozrime sa na dôvod. 
   V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začal latinský Rímsky misál vydávať v živých jazykoch, existovalo 
presvedčenie, že jeho texty sa majú prekladať nie doslova, ale interpretačne, teda s určitým výkladom. A tak vo formule 
premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis", ktoré doslova znamená „za mnohých“ preložené ako „za 
všetkých“. „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov." Po novom bude „Toto je 
moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov". Tento preklad je totiž bližší originálu. 
Vyslovením výrazu „za mnohých" pri Poslednej večeri Pán Ježiš pripomenul naplnenie proroctva o Božom 
služobníkovi z Knihy proroka Izaiáša (por. Iz 53,11). Izaiáš prorokoval, že Boží služobník „ospravedlní mnohých", a 
ponesie „hriechy mnohých". Na viacerých ďalších miestach Sväté písmo potom uisťuje, že svoju vykupiteľskú obetu 
Ježiš Kristus priniesol za celé ľudstvo.  
   Napríklad v Liste Rimanom čítame, že Boh svojho Syna „vydal za nás všetkých“ (Rim 8, 32). Takisto v Druhom liste 
Korinťanom je napísané, že „jeden zomrel za všetkých" (2 Kor 5, 14) a v Liste Timotejovi svätý Pavol dodáva, že Kristus 
„vydal seba samého ako výkupné za všetkých" (Tim 2,6). Toto Cirkev vždy verila. A kvôli interpretačnému spôsobu 
prekladania, ktorý bol rozšírený v druhej polovici 20. storočia, sa v slovách premenenia vo viacerých jazykoch – aj v 
slovenčine – výraz „za mnohých", nahradil výrazom „za všetkých".  
   Na začiatku 21. storočia sa však v príprave textov upustilo od prekladania s výkladom. Cirkev si totiž uvedomila, že 
vernosť biblickému originálu je dôležitejšia. A teda aj samotný výraz „za mnohých“, ktorý Pán Ježiš použil pri 
Poslednej večeri a ktorý je aj v latinskom origináli misála, nás viac približuje k hlbokému tajomstvu Eucharistie než ako 
výraz doplnený výkladom, „za všetkých" (por. inštrukciu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí z 28.3.2001).  
   Pápež Benedikt XVI. v roku 2012 napísal list, v ktorom apeloval, aby sa veriaci pripravili na opätovné zavedenie 
výrazu „za mnohých“ v texte premenenia. Nejde tu o vieroučnú zmenu ani o posun v texte premenenia. Ide o návrat 
k biblickému textu a k pôvodnému liturgickému originálu. Naďalej, samozrejme, veríme a vyznávame, že Pán Ježiš 
zomrel za celý svet.  
   Ak je táto skutočnosť taká jasná, prečo sa upravuje text premenenia? Preto, lebo Cirkev chce byť na základe 
aktuálneho poznania čoraz vernejšou Ježišovmu slovu. Doslovným prekladom slov Svätého písma, teda bez vkladania 
interpretácií, aj keď správnych, sa chce zdôrazniť vernosť a úcta k originálu. Vysvetlenie, výklad textu, sa má robiť 
následne, v katechéze, nie priamo v preklade. Toto je najdôležitejší dôvod. 
   Možno k tomu dodať, že v našich konsekračných slovách pribudne aj slovo „lebo“, ktorým je – v duchu spomínanej 
vernosti – preložené latinské slovo „enim“. A pravdaže, nový preklad misála má aj ďalšie úpravy a slovné vylepšenia. 
S nimi sa treba oboznamovať postupne, na farskej úrovni. Preto Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska 
dáva všetkým k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši, ktorú možno nájsť na jej internetovej 
stránke (liturgia.kbs.sk). 
   Drahí bratia a sestry, aj z týchto posledných úprav Rímskeho misála možno vnímať snahu o rast vernosti Cirkvi v 
dôležitých prekladoch textov; vidno z nich, že Kristova Cirkev je stále živá: je Cirkvou „na ceste“ a úprimne sa usiluje 
čo najlepšie pripraviť na stretnutie so svojím Ženíchom – Kristom (por. Zjv 21, 2). 
   Prosíme vás, zapojme sa aj my všetci do tohto procesu „budovania vernosti“ Ježišovi Kristovi. Máme na to dobré 
predpoklady. Pripomeňme si, že celý náš život je „prípravou“ na stretnutie s Bohom. Tak, ako sa na Pánovom oltári 
premieňa chlieb a víno na Božie telo a krv, tak nech sa premieňajú aj naše srdcia a mysle na krajšie a milšie pred Bohom 
i pred ľuďmi. Nech zmysluplne – v čoraz väčšej vernosti Bohu – prežijeme nielen tento Advent, ale aj celý náš život. 
Máme nádej, že aj my raz začujeme Pánove slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa 
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 21). 
   Drahí veriaci, milovaní bratia a sestry. V tomto duchu vám vyprosujeme a želáme požehnané prežívanie Adventného 
obdobia; pokojné a milostiplné Vianoce i celoživotnú túžbu – dobre sa pripraviť na šťastné stretnutie s naším Pánom 
Ježišom Kristom, ktorý nám prináša vykúpenie.        Žehnajú vás vaši katolícki otcovia biskupi Slovenska 

https://liturgia.kbs.sk/sekcia/home/zasadania/kniha-katechez-o-svatej-omsi


 

J A S E N I E                                            28.11.2021 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK  Sviatok    Sv. Ondreja, apoštola 
PIATOK  Spomienka  Sv. Františka Xaverského, kňaza 
SOBOTA Spomienka  Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi; sv. Barbory, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
 

28.11. 
 

Nedeľa  Za  Margitu a Jána Kučerových, Máriu a Dominika Droppanových 
 Úmysel presunutý na pondelok 29.11. 

29.11. Pondelok  Za  rodičov Ambrózových, Jána a Šarlotu, ich rodičov a brata Štefana 
30.11. Utorok  Za  Martušku Ambrozovú, jej rodičov, a starých rodičov Košikových 

2.12. Štvrtok  Za  z rodiny Kvačkajovej a Demeterovej 
3.12. Piatok  Za živých i zosnulých členov BBSJ z Predajnej a Jasenia 

 

5.12. 
 

Nedeľa  Za Ružencové Bratstvo z Predajnej a Jasenia 
 Úmysel presunutý na pondelok 6.12. 

OZNAMY 

 Vzhľadom na opatrenia (lockdown), ktoré na základe uznesenia vlády SR vstúpili do platnosti od 
25.11.2021, je v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania (zaťal do 9.11.) obmedzené [prakticky 
zakázané] verejné slávenie bohoslužieb. Povolené je len individuálne vysluhovanie sviatostí (na 
požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej 
pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich). Povolené sú obrady krstu, pohrebu, sobáša; a sväté 
omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu). 

 Počas lockdownu platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň povzbudzuje sa 
veriacich, aby zasvätiť sviatočný deň (osobnou a spoločnou modlitbou v rodinách, sledovaním 
prenosu bohoslužieb v médiách, skutkami telesného a duchovného milosrdenstva). 

 Vzhľadom na zákaz slávenia verejných bohoslužieb zapísané úmysly slúžim súkromne, avšak 
niektoré úmysly budú presunuté na neskôr. Úmysly budú vypisované v oznamoch. Kto nechce aby 
jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 
048/6192133 alebo 0907494857. 

 Dnes začíname Adventné obdobie, ktoré má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k 
stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Ku chorým v tomto týždni nepôjdem. Urobím to v 
týždni pred sviatkami (v piatok 17.12). Informujte prosím našich chorých. 

 Kto má záujem o pastoračnú návštevu – koledu počas vianočného obdobia, prosím o telefonický 
kontakt do 18.12. 

 Katolícke noviny v čísle 47 vysvetľujú duchovný význam nášho vykúpenia, aby sa otrok hriechu stal 
slobodným Božím dieťaťom; Približujú aktivity Centra pre rodinu v Trenčíne, ktoré je miestom 
pomoci, prijatia a služby; Predstavujú životný príbeh pátra Mariána Františka Vikartovského, 
ktorého za kňaza vysvätil blahoslavený poľský kardinál Stefan Wyszyński; Vysvetľujú, ako možno 
podporiť činnosť charitatívneho diela Mary’s Meals (Máriine jedlá), ktoré sýti viac ako dva milióny 
detí žijúcich v chudobe; V seriáli Advent s Ignácom z Loyoly si môžete prečítať úryvok z diela 
Montyho Williamsa, SJ, Preniknúť do tajomstva. 

 Dnes je jesenná celoslovenská zbierka na charitu. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, 
prosíme Vás o podporu charity cez internetovú stránku www.charita.sk. Za Vaše milodary Vám 
vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. 

 O upratanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali, 
vyzdobili kostol a pripravili adventný veniec. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská sporiteľňa: SK06 
0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 

http://www.charita.sk/


Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021 
   Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname 
nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc. Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s 
Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše 
stretnutie s ním.  
   Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu. 
Vykúpenie je oslobodením od zla. Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom. Je to nový život s Bohom. Nech by 
bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (por. Lk 21, 28).  
   Adventný čas zároveň predstavuje celý náš život, ktorý má byť prípravou na stretnutie s Bohom vo večnosti. Veď 
preto sme stvorení, aby sme sa raz stretli s Pánom „z tváre do tváre“ (1 Kor 13, 12). A tak, hoci je Advent aktuálnym 
liturgickým impulzom na stretnutie s Bohom, naša príprava má byť celoživotnou úlohou, ktorú treba plniť aj v 
ostatných častiach liturgického roka. Pritom nám veľmi pomáhajú bohoslužby, najmä liturgia svätej omše. 
   S tým súvisí aj zámer tohto pastierskeho listu – podať vám vysvetlenie ohľadom nového prekladu Rímskeho misála, 
ktorý začneme záväzne používať od 1.1.2022. Ako viete, Rímsky misál je po knihe Svätého písma najdôležitejšou 
liturgickou knihou, lebo obsahuje texty svätej omše. A vo svätej omši, ktorá je sprítomnením Pánovej obety, vzniká 
Eucharistia – Najsvätejšia sviatosť. Preto si svätú omšu a jej liturgické texty ceníme zo všetkého najviac. V novom 
misáli sa stretnete s viacerými zmenami: najvýraznejšou z nich budú odlišné slová premenenia. Pozrime sa na dôvod. 
   V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začal latinský Rímsky misál vydávať v živých jazykoch, existovalo 
presvedčenie, že jeho texty sa majú prekladať nie doslova, ale interpretačne, teda s určitým výkladom. A tak vo formule 
premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis", ktoré doslova znamená „za mnohých“ preložené ako „za 
všetkých“. „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov." Po novom bude „Toto je 
moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov". Tento preklad je totiž bližší originálu. 
Vyslovením výrazu „za mnohých" pri Poslednej večeri Pán Ježiš pripomenul naplnenie proroctva o Božom 
služobníkovi z Knihy proroka Izaiáša (por. Iz 53,11). Izaiáš prorokoval, že Boží služobník „ospravedlní mnohých", a 
ponesie „hriechy mnohých". Na viacerých ďalších miestach Sväté písmo potom uisťuje, že svoju vykupiteľskú obetu 
Ježiš Kristus priniesol za celé ľudstvo.  
   Napríklad v Liste Rimanom čítame, že Boh svojho Syna „vydal za nás všetkých“ (Rim 8, 32). Takisto v Druhom liste 
Korinťanom je napísané, že „jeden zomrel za všetkých" (2 Kor 5, 14) a v Liste Timotejovi svätý Pavol dodáva, že Kristus 
„vydal seba samého ako výkupné za všetkých" (Tim 2,6). Toto Cirkev vždy verila. A kvôli interpretačnému spôsobu 
prekladania, ktorý bol rozšírený v druhej polovici 20. storočia, sa v slovách premenenia vo viacerých jazykoch – aj v 
slovenčine – výraz „za mnohých", nahradil výrazom „za všetkých".  
   Na začiatku 21. storočia sa však v príprave textov upustilo od prekladania s výkladom. Cirkev si totiž uvedomila, že 
vernosť biblickému originálu je dôležitejšia. A teda aj samotný výraz „za mnohých“, ktorý Pán Ježiš použil pri 
Poslednej večeri a ktorý je aj v latinskom origináli misála, nás viac približuje k hlbokému tajomstvu Eucharistie než ako 
výraz doplnený výkladom, „za všetkých" (por. inštrukciu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí z 28.3.2001).  
   Pápež Benedikt XVI. v roku 2012 napísal list, v ktorom apeloval, aby sa veriaci pripravili na opätovné zavedenie 
výrazu „za mnohých“ v texte premenenia. Nejde tu o vieroučnú zmenu ani o posun v texte premenenia. Ide o návrat 
k biblickému textu a k pôvodnému liturgickému originálu. Naďalej, samozrejme, veríme a vyznávame, že Pán Ježiš 
zomrel za celý svet.  
   Ak je táto skutočnosť taká jasná, prečo sa upravuje text premenenia? Preto, lebo Cirkev chce byť na základe 
aktuálneho poznania čoraz vernejšou Ježišovmu slovu. Doslovným prekladom slov Svätého písma, teda bez vkladania 
interpretácií, aj keď správnych, sa chce zdôrazniť vernosť a úcta k originálu. Vysvetlenie, výklad textu, sa má robiť 
následne, v katechéze, nie priamo v preklade. Toto je najdôležitejší dôvod. 
   Možno k tomu dodať, že v našich konsekračných slovách pribudne aj slovo „lebo“, ktorým je – v duchu spomínanej 
vernosti – preložené latinské slovo „enim“. A pravdaže, nový preklad misála má aj ďalšie úpravy a slovné vylepšenia. 
S nimi sa treba oboznamovať postupne, na farskej úrovni. Preto Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska 
dáva všetkým k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši, ktorú možno nájsť na jej internetovej 
stránke (liturgia.kbs.sk). 
   Drahí bratia a sestry, aj z týchto posledných úprav Rímskeho misála možno vnímať snahu o rast vernosti Cirkvi v 
dôležitých prekladoch textov; vidno z nich, že Kristova Cirkev je stále živá: je Cirkvou „na ceste“ a úprimne sa usiluje 
čo najlepšie pripraviť na stretnutie so svojím Ženíchom – Kristom (por. Zjv 21, 2). 
   Prosíme vás, zapojme sa aj my všetci do tohto procesu „budovania vernosti“ Ježišovi Kristovi. Máme na to dobré 
predpoklady. Pripomeňme si, že celý náš život je „prípravou“ na stretnutie s Bohom. Tak, ako sa na Pánovom oltári 
premieňa chlieb a víno na Božie telo a krv, tak nech sa premieňajú aj naše srdcia a mysle na krajšie a milšie pred Bohom 
i pred ľuďmi. Nech zmysluplne – v čoraz väčšej vernosti Bohu – prežijeme nielen tento Advent, ale aj celý náš život. 
Máme nádej, že aj my raz začujeme Pánove slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa 
nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 21). 
   Drahí veriaci, milovaní bratia a sestry. V tomto duchu vám vyprosujeme a želáme požehnané prežívanie Adventného 
obdobia; pokojné a milostiplné Vianoce i celoživotnú túžbu – dobre sa pripraviť na šťastné stretnutie s naším Pánom 
Ježišom Kristom, ktorý nám prináša vykúpenie.        Žehnajú vás vaši katolícki otcovia biskupi Slovenska 

https://liturgia.kbs.sk/sekcia/home/zasadania/kniha-katechez-o-svatej-omsi

