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Zjavenie Pána
Dnešná slávnosť má dve hlavné témy: múdrosť, ktorá privádza k zjaveniu, a zjavenie, ktoré

ukazuje všetkým izraelského Mesiáša, svetlo národov. Evanjelium nám vyznačuje cestu, ktorá
nás k nemu privedie.
Spasiteľ je prítomný predovšetkým vo hviezde, ktorá predstavuje múdrosť, počiatok každého
bádania. Ona privádza do Jeruzalema; múdrosť otvára človeka pre zjavenie a Spasiteľ je
prítomný v Písme, ktoré ukazuje, ktorým smerom je treba ho hľadať. Ná základe týchto
údajov sa hviezda objaví znovu s novým svetlom; rozum je osvietený zjavením a pozná toho,
ktorého hľadá. Radosť srdca nakoniec ukáže presne, kde sa Spasiteľ nachádza. Tam sa mu
klaniame a otvárame svoju pokladnicu a Pán je prítomný v adorácii a v poklade toho, kto dáva
dar, podobne ako sa daroval on sám. V tejto vzájomnej láske je konečne Boh všetko vo
všetkom. (1Kor 15, 28)
V tomto rozprávaní sa predstavujú Vianoce duše: narodenie veriaceho v Bohu a Boha vo
veriacom. Je to postupné rodenie, v piatich momentoch: uvažovanie rozumu, ktorý sa otvára
túžbe a ceste za svojou hviezdou; Písmo, ktoré odhaľuje toho, po ktorom túžime; radosť
srdca, ktorá ukazuje, kde sa Boh nachádza; adorácia; a konečne darovanie sa tomu, ktorý sa
mi už daroval ako prvý.

(Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Matouše; upravil Marcel Stanko)
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JEŽIŠ je tu...

... na slame v jasliach leží malé dieťa
so silou odpustenia. Prichádza čas,
keď ako „Traja králi“ pred ním
pokľakneme, aby sme s ním

prehodili niekoľko slov... O čom?

Vieme, že v tom malom a bezbrannom

dieťati je Kráľ kráľov. Záchranca duší pre
večnosť. Uvedomme si však, že vie o nás
všetko. A hoci by sme sa bránili poznať a
prijať pravdu a chceli by sme posunúť
hranice, bolo by to márne. Jeho reč je iná.
Pozýva ťa: „Poď, rád sa s tebou stretnem,
prichádzaj ku mne a zmení sa tvoj život ...“
No my často, seba samých presviedčame, že
život je iba „náš“ a môžeme si robiť, čo sa
nám páči. Nedokážeme sa zastaviť ani pri
slovách: „Buď vôľa tvoja. Ako v nebi, tak i na
zemi.“ Zamyslime sa: Naozaj si prajeme, aby
nám On Boh „hovoril do nášho života?“ Ako
je to v skutočnosti s nami?
Zariaďujeme si veci len podľa seba.  A keď
príde niečo nečakané, ťaháme ho doslova
za „rukáv“ a prosíme: „Pane, pomôž,
zachráň ma.“ Vyznajme pred
Ježišom, ako to s nami v
skutočnosti je. Odprosme ho za
chvíle, keď vyhlasujeme samých
seba za „pánov“ nad naším
životom. Odhoďme egoizmus a
prosme o pokoru, aby sme
vedeli prijať jeho plán lásky a

počúvať jeho slovo. Neskrývajme sa za vieru
a za slová, že sme veriaci. Veriť znamená
prijať to, čo je pre nás neznáme. Je to, ako
keď malé dieťa drží za ruku otca a dovolí
mu, aby ho viedol. Nevie, kam kráča, ale
kráča práve preto, lebo vie, že jeho otec ho
miluje. 
Koľkokrát sme sa stratili v našich
predstavách a vyhlásili sme ich za správne??
Teraz je ten čas, keď ich môžeme položiť na
slamu a prosiť Ježiša, aby ich prikryl svojím
milosrdenstvom...  Vyznajme pred malým
Dieťaťom v jasliach, že nie vždy on - Boh bol
na prvom mieste v našom živote. Nie vždy
sme boli naňho hrdí a prosme ho, aby prijal
skutky každého prežitého dňa. Ak sme aj
pokrstení, neznamená to, že ho poznáme.
Môžeme poznať aj celé Sväté písmo, a
predsa nemusíme mať s ním dôverný vzťah.
Môžeme byť každú nedeľu a možno aj v
týždni prítomní na svätej omši, a aj tak sa s
Ježišom nemusíme stretnúť. Môžeme
prijímať sviatosti a aj tak môžeme byť od
Božieho kráľovstva ďaleko. A to len preto, že
sme odpojili od viery svoje srdce. Majme
ochotu meniť svoj život. Pretaviť prečítaný
príbeh z evanjelia do všedného dňa.

Skúsme v pokore kľačať
pred jasličkami a nanovo
načítavať vo svojej duši
príbeh Vianoc a
odovzdávať tomu
malému Dieťaťu všetko
čo nás trápi, bolí, i to, na
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čo sme už zabudli...
„Pane Ježišu, znova sa odovzdávam do
tvojich rúk. Daj mi vieru, že hoci si malý, máš
moc pretvoriť moje srdce. Srdce, ktoré si
často myslí, že vie, čo je dobré a čo je
správne. Pretvor prosím aj moju myseľ, aby
som sa s radosťou a s pokorou odovzdával
do tvojej vôle. A ak chceš, obdaruj ma

poznaním a silou, aby som pomáhal tým, čo
to najviac potrebujú. Rozpáľ vo mne túžbu
po tebe, aby som ťa nielen poznával, ale
čoraz viac sa ti pripodobňoval a videl ťa v
deťoch i v dospelých.“ Amen.

Zdroj: www.slovoplus.sk, Poctivé čítanie
(spracovala Dzurovčinová Jana)

Svätý Peter a Panna

Mária

Bolo to už niekoľko dní, čo sa Pán

neprešiel po raji. Jedného rána sa teda
zobudil s odhodlaním ísť skontrolovať, či je
tam všetko v poriadku. Na svoje veľké
prekvapenie zbadal v skupinke ľudí človeka,
ktorý počas svojho pozemského života
neurobil nič dobré. Bol to veľký ničomník,
lenivý a málo nábožný muž.
„Ako sa dostal taký človek do neba? To mi
bude musieť svätý Peter vysvetliť!“ hneval
sa Pán.
Pokračoval v kontrole a zistil, že medzi
svätými je žena, ktorá počas svojho života
popáchala všetko možné
„Aj ona je tu?! Zvolal  ohromený. „Kto stráži
vstupnú bránu do neba? Svätý Peter mi
bude musieť vysvetliť aj toto!“
Ako tak chodil po raji, naďabil na ďalšie
duše, ktoré by tam nečakal. Rozhodným

krokom a s pohľadom, v ktorom bol prísľub
búrky, zamieril k nebeskej bráne. Tam stál s
kľúčmi v ruke svätý Peter.
Ako si to plníš svoju prácu?!“ prísne sa ho
opýtal Pán. „Videl som v raji duše, ktoré tu
nemajú čo robiť! Čo si to za vrátnika? Vari si
počas služby zaspal?“
„To veru nie! Ja vôbec nespím!“ dotknuto
odvetil svätý Peter. „Strážim vchod s riadne
otvorenými očami. Ide o to, že nad bránou
je malé okienko a Panna Mária občas z neho
spustí lano a vytiahne po ňom aj tých,
ktorých som poslal preč. Preto som tu ako
vrátnik vlastne zbytočný! Dávam výpoveď!“
Pánova tvár sa roztiahla do širokého
úsmevu. 
„Dobre, dobre,“ povedal dobrosrdečne a
rukou objal Petra okolo pliec ako za starých
čias, kým boli spolu na zemi. „Dobre viem,
že to, čo urobí Panna Mária, je vždy správne.
Ty len naďalej stráž bránu a ju necháme,
nech sa stará o okienko.“

Nad našou strechou žiari hviezda ako okno.

Je to Matka, ktorá nás nenechá bez pomoci.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vždy príde ďalší deň

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Tour de Morava
Sobota 4. augusta 2018 – deň „1“

Prechádzame na pravú stranu. Tu sú

kaplnky sv. Pavla, sv. Hedvigy, sv. Floriána, sv.
Márii Egyptskej (ani som nevedel, že je taká)
a sv. Barbory. Tu sú umiestnené dve zástavy z
roku 1885. Obidve darované. Jedna od
poľských pútnikov a druhá od krajanov
žijúcich v USA. Posledná kaplnka je zasvätená
sv. anjelom.
Pomaly sa obraciam k stropu tejto veľkolepej
baziliky. Baroková valená klenba s lunetami
(výsek v klenbe nad oknami alebo dverami a
jeho maliarska výzdoba; plocha vymedzená
polkruhom nad vodorovnou základňou), na
ktorých sú namaľované niektoré výjavy z
histórie baziliky – zničenie velehradského
kláštora husitami, obraz otvoreného neba s
Najsvätejšou Trojicou a Nanebovzatie Panny
Márie. Sú tu ešte fresky (maľba na mokrej
omietke; nástenná maľba), ktoré zobrazujú
krst kniežaťa Svätopluka, vykonaný podľa
tradície sv. Cyrilom a Metodom. Na klenbe
nad krásnym orgánom je freska sv. Cecílie
(patrónka cirkevnej hudby) ako diriguje
nebeský chór. V minulom storočí bola
vykonaná rekonštrukcia orgánu. Osadili novú
mechaniku a nové píšťaly, ale rezbárske
práce ponechali ešte z doby baroka. Majú tri
manuály, 60 registrov a 5521 píšťal. Píšťaly
sú osadené tak, že vytvárajú ľavé a pravé
krídlo. Medzi nimi je okno, na ktorom je
nádherná vitráž (okenný obraz vytvorený z
farebných skiel). Tá predstavuje Pannu Máriu
ako Kráľovnú neba, pred ktorou kľačí sv. Cyril
a sv. Metod. Všetci sa vraciame späť k oltáru,
kým nás ešte nevyháňajú. Spoločné foto
pred oltárom, posledný pohľad na interiér

baziliky a vychádzame von. Na tých
sakrálnych dielach, nech už som kdekoľvek
ma vždy fascinuje jedna vec. Aké nádherné
veci dokážu urobiť ľudské ruky, ak ich riadi
Boh.
Priečelie kostola s dvoma vežami mi
pripomína našu národnú baziliku v Šaštíne.
Má bohatú sochársku výzdobu. Najbližšie k
dverám sú sochy sv. Petra (naľavo) a socha sv.
Pavla (napravo). Najvyššie nad všetkými
dominuje socha Panny Márie s Ježiškom na
rukách. Nad barokovým portálom (ozdobný
vchod do budovy) sú znaky zakladateľov –
moravská orlica, český lev a znak pápeža Pia
XI.
Pri jubileu 1100. výročia smrti sv. Metóda
venoval v roku 1985 pápež Ján Pavol II.
bazilike Zlatú ružu. Takú vysokú poctu
dostalo iba niekoľko kresťanských chrámov
na svete. 22. apríla 1990 navštívil Velehrad
pápež Ján Pavol II. osobne a oficiálne označil
Velehrad za most medzi Východom a
Západom. Na pamiatku tejto významnej
udalosti postavili veriaci pred bazilikou
obrovský  dvojkríž s erbom Jána Pavla II.
Práve tu stretávame jedného seminaristu a
prosíme ho o spoločné foto. Našej prosbe
vyhovel. Aj on rád bicykluje, ale toľko
kilometrov ako my, by asi na deň nedal.
Takže spoločné foto a ideme do nášho
dnešného ubytovania - Poutní a exerciční
dům Stojanov. 
Sestričky nám nachystali bohatú večeru. Po
večeri máme voľný program do 21.00. Potom
sa budova zatvára. Vychádzame na dvor a tu
počujeme náš slovenský  jazyk. Stretávame
tu dievčatá z Lendaku. Poznám z Lendaku
jedného kňaza Jonatána z Komunity Ján
Krstiteľ a rehoľnú sestričku, ktorá je spolu s
mojou sestrou v reholi. Kňaz je ich sused a tá
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1. čítanie: Iz 60, 1-6
Ž: 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 
Refrén: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.
2. čítanie: Ef 3, 2-3a. 5-6
Evanjelium: Mt 2, 1-12

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Vianoce upriamujú pozornosť na udalosť narodenia Ježiša, Božieho Syna. Ide o to, že Ježiš
otvorí cestu záchrany všetkým ľuďom! Skrze neho budú môcť predstúpiť pred Boha celkom
všetci, aj pohania. Dnes oslavujeme tento veľkolepý dar. Putovanie mudrcov je viac než
symbolický obraz toho, ako Boh vedie každého, aby ho priviedol k poznaniu záchrany.
Otázkou príbehu evanjelia zostáva naša vlastná ochota nechať sa Bohom viesť. Izraeliti mali
všetky potrebné vedomosti, aby Mesiáša poznali. Dokonca i kráľ Herodes, ktorý nebol ani
Židom. A predsa Mesiáša nespoznali. Pohanskí mágovia nemali takmer nič, a predsa
prichádzajú. Niekedy nás zaráža, prečo Boh nekoná nejako jasnejšie, aby ho museli poznať
úplne všetci. Zjavne Boh volí krehkejšie a slobodnejšie cesty. Oslovení a pozvaní sme aj my.
Odpovieme? (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

rehoľná sestrička je ich teta. Aký je ten svet
malý. Po rozlúčke odchádzame na prehliadku
večerného Velehradu. Prichádzame do
záhradnej reštaurácie a keď k nám došiel
obsluhujúci personál dozvedáme sa, že im
došlo pivo. Je sobota večer a na Morave
došlo pivo. „Ta toto by še na vychodze
nemohlo stac,“ polohlasne a s úsmevom
konštatujem. Presúvame sa na iné miesto a
hľadáme, kde by sme ešte mohli vypiť pivo.
Po dnešnom horúcom dni nám dobre padne.
Našli sme Hospúdku u Alenky. Aj keď je
rozlohou veľmi maličká, našli sme tam kútik
pre seba. Je krátko po ôsmej večer a už sa
stmieva. Za chvíľu už je úplná tma.
Zaujímavé. Zdá sa mi, že u nás slniečko
neskôr zapadá. Za úplnej tmy sa vraciame do
Domu Stojanov. Spať ale ešte neideme.
Čakáme na našich. Na sprievodné vozidlo s
našimi milými. Otcom Marcelom a Aďkou.
Prostredníctvom mobilného telefónu sa
dozvedáme, že práve prechádzajú Uherským

Hradištem. Tak za chvíľu sú tu. Schádzame
všetci dole na dvor, aby sme ich privítali.
Vyšiel som na cestu, oproti nim, aby nás
nemuseli v tej tme hľadať. Za búrlivého
potlesku prichádza naše sprievodné vozidlo
o 21.20 na dvor. Vítania nebolo konca kraja.
Ako keby sme sa nevideli rok a nie jeden deň.
Po vybalení vecí z auta sa všetci presúvame
na naše poschodie. Aj tu ostávame sedieť
ďalej na jednej izbe skoro až do polnoci. Aj
keď sa nám nechce, ale musíme ísť spať.
Dokázali by sme azda rozprávať aj celú noc.
Zajtra nás čaká bicyklami presun na ďalšie
pútnické miesto. Po telesnej a duchovnej
očiste už naozaj ideme spať. Dobrú noc. 
Teda nie všetci. Kým my budeme sladko spať,
vy si môžete na pokoji prečítať informácie o
Velehrade, ktoré som zozbieral z rôznych
strán na internete. Tak sa pekne usaďte a
čítajte.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Spustili prihlasovanie do modlitbovej reťaze za Národný
pochod za život  

Bratislava 2. januára (TK KBS) Organizátori Národného

pochodu za život spustili dnes možnosť zapísať sa do
duchovnej prípravy na Národný pochod za život. Príprava

bude prebiehať formou modlitbovej a pôstnej reťaze a bude trvať od 6. januára 2019 až do
termínu Národného pochodu za život
v Bratislave, ktorý sa uskutoční 22.
septembra 2019. Záujemci o modlitbu
a pôst sa zapisujú cez online
prihlasovací formulár na stránke
modlitby.pochodzazivot.sk, kde si
môžu vybrať čas modlitby v
minimálne polhodinových intervaloch
a termín pôstu v dňových intervaloch. 
“Pozývame do modlitby jednotlivcov,
rodiny, farnosti, spoločenstvá či
komunity. Chceme sa tak v čo
najväčšom počte zjednotiť v
modlitbách a pôste na úmysel
požehnania Národného pochodu za
život a za posilnenie kultúry života v
našej krajine, v našich rodinách a v
srdci každého človeka,” vysvetlil vdp.
Dušan Škurla, zodpovedný za
duchovnú sekciu tímu Národného
pochodu za život a poverený
Apoštolátom ochrany života v Košickej
arcidiecéze. 
“Modlitba a pôst sú najmocnejšími
darmi, ktoré nám dal Pán na
premáhanie protivenstiev, ktoré sú
nad naše sily. Takým je aj kultúra
smrti, ktorá dovoľuje ničiť životy
najbezbrannejších a nejnevinnejších
ľudských bytostí. Chceme povzbudiť
všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivcov
i skupiny, aby sa k tejto duchovnej
aktivite pripojili, aby sme tak zvolávali
hojnosť požehnanie Pána života na
našu krajinu,” dodal Dušan Škurla. 
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)

Mesto Vroclav bude už po tretí raz hostiteľom
„púte dôvery na zemi“

Poľsko 31. decembra (RV) Poľské mesto

Vroclav (Wroclaw) bude už po tretí raz
hostiteľom „púte dôvery na zemi“,
organizovanej Komunitou Taizé. Miesto konania
budúcoročného 42. európskeho mládežníckeho
stretnutia Taizé v dňoch 28. decembra 2019 až
1. januára 2020 oznámil na práve
prebiehajúcom stretnutí mladých v Madride
brat Alojz, prior Komunity Taizé.
Voľbu Vroclavu brat Alojz oficiálne oznámil 15
tisícom mladých pri spoločnej večernej
modlitbe v nedeľu 30. decembra v Madride.
Prítomní boli madridský arcibiskup kard. Carlos
Osoro, arcibiskup poľského Gnezdna Mons.
Wojciech Polak a vroclavský pomocný biskup
Mons. Andrzej Siemieniewski. 
„Vo chvíli, keď sa budovanie Európy stretáva so
silnými rezistenciami a znásobuje sa
neporozumenie medzi krajinami, stretnutie v
Poľsku ponúkne tisícom mladých príležitosť
zakúsiť, že je možné budovať vzájomnú dôveru“,
čítame v komuniké Komunity Taizé. 
Poľsko bude hostiteľom Európskeho stretnutia
Taizé už po piaty raz. Vo Vroclave sa mladí stretli
v ekumenickom duchu Taizé po prvý raz v roku
1989 a neskôr opäť v roku 1995. Okrem toho
hostili stretnutia Varšava (1999) a Poznaň
(2009).



VV čaSEčaSE OdOd 07.01.2018 07.01.2018 dOdO 13.01.201913.01.2019
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 13.1. - 19.1. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ľubica Chomjaková.      

Rady: Prosím o stretnutie farských rád – ekonomická v pondelok 7.1. o 1930 a pastoračná v

stredu 9.1. o 1900. 

Obnova krstných sľubov: Na budúcu nedeľu na sviatok Krstu Krista Pána si vo sv. omši
obnovíme krstné zasvätenie Pánovi zrieknutím sa Zlého a vyznaním viery. 

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu

o 1330 v pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti). 

Zimný štadión: V dnešnú nedeľu máme opäť ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 1615 do

1715. Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú osobu.
Zodpovedná osoba bude určená.

Rozpis lektorov:
Nedeľa Krstu Krista Pána: 08.00 hod. - rod. Gazdova; 10.00 hod. - rod. Bačíkova.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.

Z farskej matriky
Vmesiaci december prijali sviatosť krstu: 

Leonard Dominik
Daniel Petriľák
Matej Demčák
Zoja Fajčáková
Hana Mitaľová

Sobáše neboli žiadne.
Rozlúčili sme sa s Jozefom Jevčákom.
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PPONdELOKONdELOK 07.01.201907.01.2019
po Zjavení Pána 

Sv. omša: 1800 + Jozef, Mikuláš, Jozef, Anna

Poklona Sv. Olt.: 1845

uu TOROKTOROK 08.01.201908.01.2019
po Zjavení Pána  

Sv. omša: 800 + Mária a Ján Saboloví; 
+ Marta, Michal 

a Helena Rybarčákoví 

SS TREdaTREda 09.01.201909.01.2019
po Zjavení Pána 

Sv. omša: 1800 + Alexej Soták 
(detská) a zosnulí z rodiny Besterciovej, 

Pinkošovej a Vasilišinovej 

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 10.01.201910.01.2019
po Zjavení Pána 

Poklona Sv. Olt.: 1700

Sv. omša: 1800 + Michal a Alžbeta Hricoví  

PP iaTOKiaTOK 11.01.201911.01.2019
po Zjavení Pána 

Sv. omša: 1800 + Ján, Júlia 
(mládežnícka)

SS OBOTaOBOTa 12.01.201912.01.2019
po Zjavení Pána 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Michal Vasiľ 

Sv. omša (Jaa): 1800 + Ján, Jozef, Ján a Mária 
Kovalčíkoví 

NN EdEĽaEdEĽa 13.01.201913.01.2019
TreTia NeDeľa Po NaroDeNí PáNa

KrST KriSTa PáNa 

Sv. omša: 800 ZBP Jana (50 rokov) a Jakub  

Sv. omša: 1000 za farnosť   

Sv. ruženec     1430

LiTuRGiCKýLiTuRGiCKý PROGRaMPROGRaM OdOd 07.01.2018 07.01.2018 dOdO 13.01.201913.01.2019

„Boh nie je časťou sveta skúseností.“ (Karl Rahner)


