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Pán, Boh, Spasiteľ, Mesiáš, Kráľ,
Kňaz, Prorok. Je veľa titulov, ktoré dávame
Ježišovi Kristovi: Zvláštnym je pomenovanie
baránok.

Baránok – nie jen to výnimočné
zvieratko. Nie sú silné, ani šikovné, ani rýchle.
Zdalo by sa, že iné zvieratá majú väčšiu cenu.

Pre evanjelistu Jána je toto pomeno-
vanie – Baránok, podstatné. 

Prečo práve baránok?
V staroveko Izraeli sa baránok spájal

s obetou – tak chcel človek osláviť Boha.. Prvý
záznam o tom je hneď v úvode Biblie (Kniha
Genezis), keď Ábel obetuje Bohu najkrajšieho
baránka.
„Po istom čase priniesol Kain Pánovi obetu

z poľných plodín. Aj Ábel obetoval z prvotín
svojho stáda, z tých najtučnejších.“ 

(Gn 4,3-4) 

Hľa, Boží Baránok

Starovekí Izraeliti obetovali zvieratá
z viacerých dôvodov:

Bolo to uznanie, že Bohu patrí celá
zem. Človek to priznal tým, že Bohu vrátil, čo pa-
trilo aj tak Bohu. Čiže obeta bola oslavou Boha,
od ktorého pochádza každé požehnanie.

Obeta bola aj prejavom vďaky. Človek
dostal život ako dar. Ako sa však môže za to Bohu
odvďačiť? No len tak, že dá dačo z toho, čo sám
dostal.

Obeta bola aj prejavom zriekania sa
hriechu a vyjadrením ľútosti. Človek, ktorý
prinášal obetu, uznal, že za hriech si zaslúži smrť,
preto namiesto svojho života ponúkol život
zvieraťa.

Tou najväčšou obetou v Starom

zákone, v dejinách Izraela, bola Pascha – ži-
dovská Veľká noc, keď Izraeliti odchádzali
z Egypta. Boh prikázal, aby si každá rodina zaob-
starala baránka. Aby ho zabili a jeho krvou potreli
veraje dverí. Baránka potom upiekli a zjedli. Ak tak
urobili, nič prvorodené v dome nezahynulo.
Obetný baránok zomrel ako výkupné za všetko pr-
vorodené.

Pán potom prikázal Izraelitom, aby si
Paschu pripomínali a slávili ju.

Okolo roku 960 pred Kristom postavili
Židia v Jeruzaleme chrám . Odvtedy Všemo-
húcemu každý deň prinášali obety. Kňazi obeto-
vali každý deň dva baránky:  ráno jedného,
druhého večer, aby odčinili hriechy národa.

Keď prichádzali sviatky židovskej
Veľkej noci, schádzalo sa veľké množstvo pút-
nikov do Jeruzalema. Židovský historik Jozef
Flávius v diele Židovské vojny, píše: kňazi obe-
tovali na oltári chrámu viac ako štvrť milióna
baránkov (bolo to v roku 70. Po Kristovi, mesiac
predtým, ako rímske vojská zničili chrám)

Keď si predstavíme tie obrovské počty
baránkov, ktoré zažil Jeruzalemský chrám, a keď
potom počujeme v Jánovom evanjeliu, ako oz-
načil Ján Krstiteľ Ježiša, ktorý prechádzal okolo,
tak zbadáme, že označenie Baránok Boží nie je
niečo všedné.

Ján Krstiteľ ukázal na Ježiša a akoby
povedal o ňom: Si predstavte, koľko baránkov
už zomrelo, aby zmierili Boha s ľuďmi. No toto
je jediný, pravý, skutočný Boží Baránok, ktorý
sníma hriech sveta.

Skúsme s takou vierou hľadieť na
Hostiu v rukách kňaza, keď v omši vysloví tie
Jánove slová: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma
hriechy sveta.
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„Pomoc bratom a sestrám v núdzi“

Cirkev je spojená ako univerzálny organizmus a má mať účasť
na radostiach a bolestiach tých druhých. silné zemetrasenie v nedeľu
30. októbra 2016 o 7.40 h ráno spôsobilo veľkú ranu a jazvu v srd-
ciach talianskych veriacich. Zábery zničenej baziliky svätého
Benedikta, ale aj Konkatedrály Santa Maria Argentea v Norcii obleteli
celý svet, vrátane Slovenska. 

Práve tento kraj dal svetu nádherné vzory kresťanstva, akými
sú svätci Benedikt a Školastika, ale aj svätý František a svätá Klára, či
svätá Rita a mnoho ďalších, možno menej známych, svätcov. Svätý
apoštol Pavol vo svojom druhom liste Korinťanom  (2Kor 8,1-9) píše
o zaslaní pomoci pre
Cirkev v Jeruzaleme
práve od tých, od ktorých
sa to vôbec nečakalo. 

P a v o l
chváli Cirkev v Macedón-
sku za ich štedrosť, že
pomohli, hoci sami mali
toho asi najmenej. 

Našich bratov
a sestry v tejto oblasti
čaká náročné obdobie ob-
novy, ktoré bude tiež
dlhým obdobím čakania
a neistoty, a ktoré potrvá možno aj desaťročia.       A nie všetkým sa
dostane potrebnej pomoci, aby mohli znova začať svoj každodenný
život. Známe mestá a pamiatky dostanú iste aj štátnu, či cirkevnú
pomoc, tiež podporu od Európskej únie, alebo  ľahšie nájdu sponzorov.
sú však aj farnosti, ktoré majú len niekoľko desiatok rodín a nie
sú schopné samostatne obnoviť svoje kostolíky. A práve kostoly sú
miestom večnej nádeje, sú stredobodom každej komunity. Z týchto cen-
tier by mala prúdiť sila a požehnanie do každodenných starostí  rodín,
detí a mládeže. Možno si dáme otázku: ako sa to dotýka nás, ľudí na
slovensku, ba ešte viac v našej farnosti? Nuž veľmi konkrétne, lebo
v danej oblasti pôsobia aj kňazi z našej arcidiecézy, ktorí tam pomáhajú
v pastorácii. A práve oni, spolu s veriacimi z arcidiecézy Spoleto-Norcia
v Umbrii v Taliansku, sa na nás obracajú s prosbami o duchovnú i ma-
teriálnu pomoc. Konajú to s nádejou, že môžeme hoci len symbolickou
kvapkou dať príklad a pomoc tým, ktorí to sami nezvládnu. 

Preto nás prosia o finančnú pomoc vo forme mimoriadnej arci-
diecéznej zbierky, aby mohli obnoviť aspoň jeden kostolík a tak dať
ľuďom nielen symbolicky, ale aj konkrétne pocítiť znak jednoty Cirkvi
po celom svete. Ukážme preto budúcu nedeľu, že máme široké srdcia
a že vieme mať účasť na radostiach, ale i bolestiach bratov a sestier
vo viere. Vďaka.

Vychádza týždenne vždy k nedeli.Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.Vaše
pripomienky, návrhy čakáme na email adrese: casopispoverello@gmail.com; Príspevok na vy-
dávanie: 0,10€

Resp: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej

nedeli prosíme rodiny Kapustovu,

Kľučarovu a Urigovu. Zároveň vyslovujeme

vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol

k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby daroval Bohu známy

50,- € a  Bohu známa rodina 50,- €. Pán Boh

zaplať za milodary.

3. Na filiálke Vranovské dlhé bude v stredu

svätá omša za účasti detí.

4. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude

zbierKa na Pomoc KresŤanom Po

zemetrasení v taLiansKU. Z dôvodu sil-

ného zemetrasenia, ktoré 30.10.2016 postihlo

Taliansko s epicentrom v meste Norcia, sa na

našu arcidiecézu obrátil s prosbou o pomoc

náš kňaz Daniel Jancusko pôsobiaci v tejto

oblasti. 

5. V rámci týždňa modlitieb za jednotu

kresťanov sa na budúcu nedeľu o 15.00

uskutoční ekumenická modlitbová pobožnosť

kresťanských cirkví, ktoré pôsobia v našom

meste. Táto pobožnosť bude v evanjelickom

kostole. Všetkých vás srdečne pozývame na

túto pobožnosť. (Téma je z 2Kor 5,14-20:

Zmierenie – ženie nás Kristova láska)

ssLovoLovo KK eeKUmÉneKUmÉne
Bratia a sestry. Každoročne, v čase

od 18. do 25. januára sa kresťania  po celom

svete stretávajú pri modlitbách za jednotu

medzi sebou. Prvotný impulz tejto myšlienky

vychádza z Večeradla. Ježiš sa tam modlil za

to „aby všetci boli jedno“. Tým najsilnejším

motívom jednoty  je, aby „svet poznal, že si

ma Ty poslal“, hovorí Kristus v tzv.

Veľkňazskej modlitbe.

Dejiny Kristovej cirkvi, poznačené vi-

acerými rozdeleniami kresťanov ukazujú, že

táto Ježišova výzva bola a zostáva stále ak-

tuálna. Aj preto sa v spolupráci Pápežskej rady

pre napomáhanie jednoty kresťanov a Sve-

tovej rady cirkví koná každý rok Týždeň mod-

litieb za jednotu kresťanov. Termín týchto

modlitieb nie je náhodný. Nachádza sa medzi

sviatkami  Katedry sv. Petra a Obrátenia sv.

Pavla, čo je  hlboko symbolické. Má to okrem

iného zdôrazniť túžbu a snahu po zjednotení

všetkých, ktorí veria v Ježiša Krista a zároveň

uvedomenie si, že táto túžba musí vychádzať

v prvom rade zo snahy každého kresťana

o vlastnú obnovu a obrátenie života.

Nielen vo svete, ale aj na Slovensku preží-

vame realitu spolužitia rôznych kresťanských

denominácií. Najviac je nás katolíkov oboch

obradov, ale svoju vieru tu prežívajú aj

pravoslávni a protestantské cirkvi. Okrem do-

brého spolunažívania na ľudskej rovine nás

Cirkev vedie k tomu, aby sme k sebe hľadali

cesty aj v oblasti duchovného života, keďže

všetkých nás spája jedna viera a jeden krst.

Nech budú teda aj nasledujúce dni modlitieb

za jednotu kresťanov v našom meste

požehnaním pre každého z nás, ale aj

svedectvom pre tých, ktorí ešte nenašli

v živote Ježiša.
Štefan Albičuk, dekan

Liturgický program na 2. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

Na Vŕšku 18.00 9.30

Rodinná
Oblasť

11.00

deň LitUrGicKÝ  KaLendár čas úmYsLY

Po
16.1.

FÉria

(Hebr 5,1-10; Ž 110; Mk 2,18-22)

6.30

18.00

ZBP a obrátenie 
Martina a Byron

ZBP Emília

Ut

17.1.

sv. antona, oPáta

(spomienka)
(Hebr 6,10-20; Ž 111; Mk 2,23-28)

6.30

18.00

ZBP Jozef a Valéria s rodinou

Poďakovanie za 70.rokov 
života a ZBP Mária, Ján

st

18.1.

FÉria

(Hebr 7,1-3;  Ž 110; Mk 3,1-6)

6.30

18.00

Za živých členov BSR

+ Mária, Štefan, Michal

Št

19.1.
FÉria

(Hebr 7,25-8,6; Ž 40; Mk 3,7-12)

6.30

18.00

ZBP Mária s rodinou

ZBP Irena – 70. r. života

Pi

20.1.

FÉria

(Hebr 8,6-13; Ž 85; Mk 3,13-19)

6.30

18.00

ZBP a obrátenie Juraja

ZBP Lucia

so

21.1.

sv. aGnesY, PannY a mUčenice

(spomienka) 

(Hebr 9,2-3.11-14; Ž 47; Mk 9,20-21)

7.00

18.00

+ Michal, Mária

ZBP Simonka

ne

22.1.

tretia nedeľa cez roK

(Iz 49,3.5-6; Ž 40; 1Kor 1,1-3; 
Jn 1,29-34)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Emília

+ Ľubomír, František, Jozef

Vlastný úmysel

+ Dominik, Anna

nedeľa     
22.1.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

kurátori

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:

SviatoSť manželStva
Si chcú vySlúžiť:

Miroslav Dlhý a Mária Štefaňáková

ohlasujú sa druhý krát

Zahŕňte týchto mladých 

do svojich modlitieb !




