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Ježišov krst

Začiatkom Ježišovho verejného života je jeho krst, ktorý prijal od Jána v Jordáne. Ján „hlásal

krst pokánia na odpustenie hriechov“ (Lk 3, 3). Prichádzali zástupy hriešnikov, mýtnikov a
vojakov, farizejov a saducejov i prostitútok, aby sa mu dali pokrstiť. „Vtedy prišiel Ježiš.“
Krstiteľ váha, Ježiš nalieha – a prijíma krst. Vtedy zostupuje na Ježiša Duch Svätý v podobe
holubice a z neba zaznieva hlas: „Toto je môj milovaný Syn“ (Mt 3, 13-17). To je zjavenie
(„epifánia“) Ježiša ako Mesiáša Izraela a Božieho Syna. Pre Ježiša je jeho krst prijatím a
začiatkom jeho poslania ako trpiaceho Služobníka. Dáva sa započítať medzi hriešnikov. Už je
„Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29). Už anticipuje „krst“ svojej krvavej smrti.
Už prichádza splniť „všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3, 15), čiže úplne sa podriaďuje vôli svojho
Otca: z lásky súhlasí s týmto krstom smrti na odpustenie našich hriechov. Na tento súhlas
odpovedá hlas Otca, ktorý vkladá do svojho Syna všetko svoje zaľúbenie. Zostupuje Duch
Svätý, ktorého má Ježiš v plnosti už od svojho počatia, a „spočinie“ na ňom. Ježiš bude
prameňom Ducha pre celé ľudstvo. Pri jeho krste „sa... otvorilo nebo“ (Mt 3, 16), ktoré
zatvoril Adamov hriech. A zostúpenie Ježiša a Ducha Svätého posvätilo vody ako predzvesť
nového stvorenia. Krst sviatostne pripodobňuje kresťana Ježišovi, ktorý vo svojom krste
anticipuje svoju smrť a svoje zmŕtvychvstanie. Kresťan má vstúpiť do tohto tajomstva
pokorného zníženia sa a kajúcnosti, zostúpiť s Ježišom do vody, aby spolu s ním vystúpil, a
znovu sa narodiť z vody a z Ducha, aby sa v Synovi stal Otcovým milovaným synom a žil
„novým životom“ (Rim 6, 4): „Krstom sa pochovajme s Kristom, aby sme s ním vstali z
mŕtvych; zostúpme s ním, aby sme spolu s ním boli aj povýšení; vystúpme s ním, aby sme
spolu s ním boli aj oslávení.“ Tak sa stalo, „že z toho, čo sa odohralo v Kristovi, sme poznali,
že po kúpeli vodou zlieta na nás z nebeských brán Duch Svätý a preniká nás pomazaním
nebeskej slávy a že po adoptovaní hlasom Otca sa stávame [Božími] synmi“.

(Katechizmus Katolíckej cirkvi; pripravil Marcel Stanko)
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Aké sú účinky krstu pre nás?

„V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského
Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.
Vtom, ako vystupoval z vody, videl
otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica
zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas:
Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám

zaľúbenie.“ Mk 1, 7-11.

Krst je pre nás veľmi dôležitý. Krstom sa

začína nový, osobný vzťah s Bohom, nový
život v Kristovi, ktorý si vyžaduje iný spôsob
života. Krstom nás Boh prijíma za svoje deti.
Stávame sa vtedy súčasťou jeho Cirkvi,
početnej kresťanskej rodiny. 
Aký je jeho účinok? Je ním zmytie nášho
dedičného hriechu, alebo odlúčenia od
Boha, ktoré spôsobil Adam, keď prvýkrát
zhrešil. Krst tiež zmýva a odpúšťa osobné
hriechy, ktorých sa človek dopustil
dobrovoľne. Krstom sa začína nový,
nadprirodzený život s Kristom. Náš starý
človek umiera, aby sa v ňom narodil nový.
Od tej chvíle nám Duch Svätý radí, ako byť
dobrým kresťanom. O odpustenie hriechov,
ktoré sme spáchali po krste, môžeme prosiť
vo sviatosti zmierenia.
Skôr či neskôr?
Prečo sa nedať pokrstiť až na konci života,
keď sa krstom odpúšťajú osobné hriechy?
Potom by sa dalo hrešiť čo najdlhšie a aj tak
ísť rovno do neba, no nie? Táto myšlienka
má hneď niekoľko chýb. Po prvé, nikto

nevie, kedy zomrie. Po druhé, Boh nám naše
hriechy neodpustí, ak ich úprimne
neoľutujeme. Ako asi ľutuje hriechy človek,
ktorý sa snaží hrešiť čo najdlhšie?
Vypočítavosť a sebeckosť nemajú miesto v
dobrom vzťahu, obzvlášť nie vo vzťahu s
Bohom. Ak krst vedome odkladáme a
nemáme na to dobrý dôvod, tak Boha v
skutočnosti nemilujeme! Nemusíme byť
dokonalí, aby si sa nechali pokrstiť.
Najdôležitejšia je túžba po priateľstve s
Bohom.
Príliš neskoro?
Na zmierenie s Bohom nikdy nie je neskoro.
Ak niekto svoje hriechy ľutuje, môže byť
pokrstený aj na smrteľnej posteli. Ak by
zomrel ešte pred prijatím krstu, považuje sa
to za krst túžby, ktorý má rovnaký účinok
ako samotná sviatosť. Ak nepokrstený
človek zomrie za svoju vieru v Ježiša, tak
prijal krst krvi, ako deti vyvraždené
Herodesom, ktorý sa snažil zabiť Ježiša.
Prvými kresťanmi, boli dospelí, ktorí sa
vedome rozhodli nasledovať Ježiša, ešte
počas jeho života. mali deti, tak ich tiež
nechali pokrstiť a znovuzrodiť v Kristovi.
Dobrí rodičia svoje deti milujú a dávajú im
všetko, čo potrebujú. Pretože krst a ním
vytvorený vzťah s Bohom je nevyhnutne
potrebný na spásu. Katolíci tento dar dávajú
svojim deťom, lebo najväčším darom, aký
môžu dať rodičia svojmu dieťaťu, je osobný
vzťah s Bohom.  
Zdroj: REMERY, Michel: Tweetuj s Bohom

(spracovala Dzurovčinová Jana)



stran
a 3

Schôdzka

Bol raz jeden veľmi dobrý, svätý človek,

ktorý sa volal Dimitrij. Keď sa jedného dňa
modlil, Ježiš mu povedal: „Milý môj Dimitrij,
dnes by som sa s tebou rád stretol.
Stretneme sa na poludnie v malom
Kostolíku Najsvätejšej Trojice na ceste do
Kyjeva.“
Predstavte si, ako sa dobrý Dimitrij tešil!
Nezobral si ani kabát a utekal na stretnutie s
Ježišom. Ponáhľal sa, srdce mu mocne tĺklo,
taký bol rozrušený. Cesta, ktorá viedla do
kostolíka, bola rozbitá a zle schodná a nikdy
sa mu nezdala taká dlhá.
Zrazu sa na klesajúcom úseku cesty objavil
chudobný povozník, ktorý sa márne pokúšal
dostať naspäť na cestu svoj voz, ktorý skĺzol
do potoka vedľa cesty.
Sám by to tento chudáčisko určite
nezvládol.
Dimitrij bol na pochybách, čo má robiť:
„Mám sa zastaviť a pomôcť tomuto
nešťastníkovi, alebo ho obísť a rýchlo
pokračovať, aby som nezmeškal svoje
dôležité stretnutie? Veď povozníkov s
problémami ešte stretnem, ale zmeškať

stretnutie s Bohom by bolo neodpustiteľné.
Druhú šancu už v živote mať nebudem!“
Vážne zvažoval jedno aj druhé. Napokon
rozhodlo jeho srdce.
Dimitrij zastal, pridal sa k povozníkovi, oprel
sa ramenom do voza, ktorý uviazol v
priekope. Muž, ktorému pomáhal, mu
ďakoval pohľadom.
Udychčaným a zapoteným mužom sa
podarilo dostať voz späť na cestu.
Dimitrij nepočkal ani na poďakovanie
povozníka a utekal na miesto svojho
stretnutia s Ježišom.
Keď však uťahaný a zadychčaný dorazil na
dohodnuté miesto, Ježiša tam nenašiel.
Možno ho už unavilo čakať a odišiel.
Dimitrimu pukalo srdce od sklamania. Zrútil
sa na kraji cesty a usedavo sa rozplakal.
Po chvíli tadiaľ prechádzal povozník. Keď ho
videl takého skormúteného, zastal, sadol si
vedľa neho do trávy a pozeral sa naňho
očami plnými láskavého pochopenia. Potom
vytiahol z batôžka bochník chleba, rozlomil
ho na polovice a jednu mu podal so slovami:
„Dimitrij...“
Zmätený Dimitrij pri pohľade na chlieb
pochopil. Objal tohto muža plačúc od
radosti: „Ježiš môj, to si bol ty! Ty si bol
povozník! Išiel si mi naproti.“

A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a

dobrorečil, lámal ho  a podával im ho. Vtom

sa im otvorili oči a spoznali ho (Lk 24, 30-

31).

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vždy príde ďalší deň

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Tour de Morava

Velehrad

Meno Velehrad vzniklo z praslovanského

„vejbl gorz“ čo znamená Velí grad = Veľký
hrad. Už samotné meno upozorňuje na jeho
veľkosť, mohutnosť, ale hlavne významnosť.
Historický význam dnešného Velehradu
dokazujú aj archeologické nálezy.
Preukazujú, že táto lokalita bola obsadená
už v dobe neolitu, v strednej a mladšej dobe
bronzovej.
Velehrad patrí k najvýznamnejším
pútnickým miestam v Českej republike. Je
úzko spojený  s cyrilometodejskou tradíciou.
Na Veľkej Morave siahajú počiatky
kresťanstva už do ôsmeho storočia, kedy
boli k naším predkom vyslaní franskí kňazi.
Tí sa samozrejme prihovárali k ľuďom vo
svojej reči, svätá omša a evanjelium boli v
latinskom jazyku, ktorému ľud vôbec
nerozumel. Preto sa knieža Rastislav obrátil
s prosbou na pápeža, aby slovanský ľud
mohol sláviť svätú omšu a čítať evanjelium
vo svojom jazyku. Následne požiadal cisára
Východorímskej ríše Michala III. o vyslanie
učiteľov. 
Cisár vyhovel žiadosti kniežaťa Rastislava a
vyslal na Veľkú Moravu bratov Cyrila a
Metóda. Obaja bratia sa narodili v Solúne,
ktoré vtedy bolo po Konštantínopole
(dnešný Istanbul) druhé najvýznamnejšie
mesto Východorímskej ríše. V jeho okolí žilo
veľa slovanov a tak obidvaja bratia dobre
poznali tento jazyk. Konštantín sa už počas
svojho štúdia rozhodol vytvoriť spisovný
slovanský jazyk a písmo – hlaholiku. 
Nedá mi nespomenúť slová Prof. ThDr.

Tomáša Jozefa kardinála Špidlíka (*17. 12.
1919 - +16. 04. 2010) – neoceniteľným
darom pre slovanov bolo vytvorenie
spisovného jazyka a vynález hlaholiky -
písma, ktoré vynikalo svojou presnosťou a
krásou. Aj v súčasnosti nad týmto
dokonalým výtvorom fonológovia, bez
preháňania, žasnú (fonológia je vedný
odbor jazykovedy, ktorý skúma fonémy ako
najmenšie jednotky zvukového jazykového
systému. Skúma, ktoré zvuky v ľudskej reči a
ktoré vlastnosti týchto zvukov sa využívajú a
ako sa využívajú na dorozumievanie v
ktoromkoľvek jazyku. Pri tomto druhu
skúmania zisťuje pomocou ktorých zvukov
sa v tom istom jazyku rozlišujú slová a tvary,
aké vlastnosti zvukov sú dôležité pri
rozpoznávaní zvukov, ako sa zvuky v danom
jazyku spájajú...). Iné národy mali problém
ako dať slovám duchovný rozmer, lebo
začínali zo svetského, bežného jazyka. U nás
bol tento problém vyriešený od začiatku.
Naša prvá literatúra bola posvätná. Tá
svetská sa dostala k slovu až neskôr. Ktorý
národ, okrem slovanov môže povedať, že
jeho písomná kultúra sa začína znamením
kríža. 
Konštantín ale hlavne Metód na Veľkej
Morave rozvíjal cirkevnú štruktúru.
Kresťanstvo hlásané ich ústami
predstavovalo pre našich predkov skutočnú
radostnú zvesť, tak ako sa aj prekladá slovo
evanjelium. To si môžeme uvedomiť na
skutočnosti, že z obávaných zbožtených
živlov sa postupne stali v mysli Slovanov
javy, ktoré stvoril pre človeka Boh a nie je
teda potrebné sa ich báť.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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1. čítanie: Iz 42, 1-4. 6-7 (alebo: Iz 40, 1-5. 9-11)
Ž: 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10 (alebo:  104, 1b-2. 3-4. 24-
25. 27-28. 29-30)
Refrén: Pán požehná svoj ľud pokojom. (alebo:
Dobroreč, duša moja, Pánovi; on je nesmierne veľký.) 
2. čítanie: Sk 10, 34-38 (alebo: Tít 2, 11-14; 3, 4-7)
Evanjelium: Lk 3, 15-16. 21-22

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Liturgický rok nás vedie postupne jednotlivými etapami Ježišovho života až k momentu
nanebovstúpenia. Na jeho narodenie možno príliš rýchlo v liturgii nadväzuje počiatok
verejného vystúpenia. Evanjeliá nerozoberajú dobu medzi detstvom a Ježišovou
dospelosťou. Narodenie a začiatok verejnej činnosti spája skutočnosť „počiatku“. Stojíme
na počiatku hlásania evanjelia. Čo bolo prvým impulzom? Poslanie. Ježiš je nebeským
Otcom poslaný zvestovať záchranu, ukázať, kto Boh je a ako človeka miluje. Ježiš neprišiel
na zem za trest ani nekoná bez Otcovho vedomia. Celé dielo záchrany je spoločný projekt
Najsvätejšej Trojice. Dnes máme vzácnu príležitosť uvidieť podstatu evanjelia. Boh Otec
miluje svojho Syna a je to ich vzájomná láska, ktorá ukazuje, že Boh túži byť medzi ľuďmi, v
ich svete popretkávanom ťažkosťami a práve uprostred nich človeka vykúpiť. 

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.

Z farskej matriky - rok 2018
Krsty: 28
Počet chlapcov a dievčat:  chlapci: 19, dievčatá: 9

Pohreby: 12  (oproti 22 v roku 2017) 
Počet mužov a žien: muži: 7, ženy: 5
Nezaopatrení: 6  (muži: 5, ženy: 1) 
Priemerný vek úmrtia a mužov: 73,7
Priemerný vek úmrtia u žien: 71,6
Priemerný vek úmrtia oboch pohlaví: 72,83

Sobáše: 13
Obidve strany katolícke: 12
Jedna strana nie je katolícka: 1
Najviac sobášov bolo v mesiacoch: september: 4, jún: 3
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Na SDM do Panamy vycestuje 200 mladých ľudí s biskupom
Galisom  

Bratislava 9. januára (TK KBS) Skupina dvoch stoviek

pútnikov zo Slovenska sa vydá do Panamy na Svetové dni
mládeže (SDM). Stretnutie mladých ľudí s pápežom

Františkom sa uskutoční v dňoch 14. - 27. januára 2019. So slovenskými pútnikmi bude
cestovať aj žilinský biskup Mons. Tomáš Galis,
predseda Rady pre mládež a univerzity
Konferencie biskupov Slovenska. 
SDM sa konajú spravidla každé dva až tri roky
vždy v inej svetovej metropole. Doteraz sa
konalo 14 podobných stretnutí, naposledy v
roku 2016 v poľskom Krakove, kde prišlo najviac
Slovákov v histórii SDM (okolo 4000). 
Do Panamy vyrazí ako prvý slovenský
organizačný tím. Zo Slovenska odchádza v
piatok 11. januára 2019. Do Panamy dorazí v
sobotu. "Naše prvé kroky po príchode do
Panama City budú smerovať do mestskej časti s
názvom Balboa, kde budeme vo farnosti Santa
Maria v najbližších dňoch očakávať slovenských
pútnikov," uviedol Ondrej Chrvala, vedúci
slovenského organizačného tímu SDM. Ten
ponúkol slovenským pútnikom prvé tri dni na
aklimatizáciu (13. - 15. januára 2019).  V tejto
časti príde do krajiny približne 160 Slovákov. Po
prílete budú mať zabezpečené ubytovanie,
stravu, ako aj kultúrny a duchovný program.
Slováci sa potom zapoja do programu
predskokana SDM - Dni v diecézach (od 16. do
20. januára 2019), ktoré sú od roku 1997
súčasťou každých SDM. Ich cieľom je umožniť
mladým pútnikom spoznať hostiteľskú krajinu,
jej históriu, kultúru i duchovné bohatstvo.
Okrem tohto vďaka ubytovaniu v rodinách zažijú
mladí ľudia aj každodenný život domácich
obyvateľov.  V stredu 23. januára priletí do
krajiny pápež František. Jeho program potrvá do
nedele. 
Bližšie informácie je možné nájsť na stránke
svetovednimladeze.sk
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)

Turecko povolilo stavbu
kresťanského chrámu na predmestí
Istanbulu

Turecko 10. januára (RV) Na

predmestí Istanbulu vyrastie do dvoch
rokov kresťanský chrám pre veriacich
Sýrskej pravoslávnej cirkvi. Ako
informovala agentúra Fides, pôjde o
vôbec prvý novopostavený kostol na
území Turecka od roku 1923.
So stavbou chrámu v istanbulskej
štvrti Bakirkoy sa začne od februára.
Oficiálne to oznámil 8. januára
miestny starosta Bulent Kerimoglu po
stretnutí s metropolitom Sýrskej
pravoslávnej cirkvi v Turecku Yusufom
Cetinom.
Naprojektovaný chrám pojme vyše
700 veriacich. Lokalita sa nachádza
neďaleko medzinárodného letiska
Ataturk. O pláne stavby kresťanského
chrámu hovoril už v roku 2015 turecký
predseda vlády pri stretnutí so
zástupcami nemoslimských menšín.
V Turecku žije v súčasnosti okolo 25
tisíc sýrskych pravoslávnych a
sústreďujú sa najmä na predmestiach
Istanbulu.
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 20.1. - 26.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Magdaléna Diľová.    

Cezročné obdobie: Dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína sa Cezročné
obdobie pred Pôstnym obdobím. 

Zbierka „Tretia nedeľa“: Na budúcu nedeľu je tretia nedeľa v mesiaci a zbierka na interiérové
doplnky kostola (svietniky, sväteničky) a na dostavbu dvora.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Každoročne od 18. do 25. januára trvá tento
modlitbový týždeň. Do spoločných aj súkromných úmyslov modlitieb pripojme úmysel za
jednotu kresťanov.

Sánkovačka: Ak to počasie dovolí, v sobotu 19.1. by sme mohli vyraziť na

sánkovačkolyžovačku do Zámutova. Autobus bude čakať pri farskom kostole o 900. Pozvané
sú deti s rodičovským dozorom i dospelí jednotlivci.

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole 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:
2. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - p. Kavuličová, p. Gedorová; 10.00 hod. - rod.
onderkova, p. Lengvarská.
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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.
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Združenie veriacich PRo NoBIS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNDELoKoNDELoK 14.01.201914.01.2019 Sv. omša: 1800 ZBP Jozef, Ján, Ľubomír 

Poklona Sv. Olt.: 1845

uu ToRoKToRoK 15.01.201915.01.2019 Sv. omša: 800 + Jozef Jevčák 

SS TREDaTREDa 16.01.201916.01.2019 Sv. omša: 1800 + Júlia (nedožitých 100 rokov), 
(detská) Mikuláš, Margita a Ján

ŠŠ TVRToKTVRToK 17.01.201917.01.2019
Sv. Antona, opáta (spomienka)

Poklona Sv. Olt.: 1700

Sv. omša: 1800 + Mária Čapová (1. výročie) 

PP IaToKIaToK 18.01.201918.01.2019 Sv. omša: 1800 ZBP Helena s rodinou 
(mládežnícka)

SS oBoTaoBoTa 19.01.201919.01.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Mária Demčáková 

Sv. omša (Jaa): 1800 za farnosť  

NN EDEľaEDEľa 20.01.201920.01.2019

2. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 + Alexej, Peter, František, Anna   

Sv. omša: 1000 ZBP Ján a Marta 
(40 rokov manželstva)

Sv. ruženec     1430

LITuRGICKýLITuRGICKý PRoGRaMPRoGRaM oDoD 14.01.2018 14.01.2018 DoDo 20.01.201920.01.2019

„Aj púť dlhá tisíc míľ musí začať jediným krokom.“ (Lao-C΄)


