
Aj na Slovensku sa uskutoční  

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov  

    Katolícka cirkev bude tento mesiac sláviť tradičný Týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov. 

    Táto tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického 

spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. 

decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval 

ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za 

hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile. 

    Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej 

pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby 

modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla 

(Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári 

prázdniny, preto tam cirkvi často slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad 

v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a 

poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Každoročne na tento 

týždeň pripravujú texty – príručku ako pomoc pre ekumenické liturgické slávenia. 

    Tohtoročná téma týždňa znie "Len o spravodlivosť sa budeš usilovať" 

(Deuteronómium 16, 18 – 20). Materiály spoločne pripravili a publikovali Pápežská 

rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady 

cirkví. Z anglického originálu Justice and only justice you shall pursue 

(Deuteronómium 2, 9) ich do slovenčiny preložila Mária Spišiaková.  

    Na Slovensku sa pri príležitosti tohto týždňa koná viacero ekumenických 

bohoslužieb. U nás vo Vranove sa uskutoční Ekumenické modlitbové stretnutie na 

budúcu nedeľu 27. januára o 15.00 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie. 

       zdroj: www.tkkbs.sk 

  

Dnešné Jánovo evanjelium bližšie 
neuvádza o akú svadbu išlo. Hovorí 
len, že v Káne Galilejskej bola svadba. 
Ale pozvali na ňu aj Ježiša s matkou. 
Zrejme to bola nejaká príbuzná rodina 
a Ježiša mohli pozvať aj kvôli tomu, že 
len pred pár dňami verejne vystúpil. A 
mať významného človeka na svadbe, 
vždy zvýši prestíž ženícha.  

 

Význam a úloha rodiny 
i manželstva v dnešnej dobe 

  

Panna Mária si všíma, že nemajú 
vína. Zaujímavá je aj Ježišova reakcia 
na Máriino konštatovanie – Čo mňa a 
teba do toho, žena? Ešte neprišla 
moja hodina. Mária však zachováva 
chladnú hlavu a povie posluhujúcim, 
aby urobili všetko, čo im povie. Ježiš 
káže naplniť 6 kamenných nádob s 
vodou a premieňa ich na víno. Každá 
mala 2 – 3 siahy, čo je okolo 120 litrov. 
Teda spolu toho bolo asi 720 litrov 
vína.  Na dnešné časy dosť. A vtedy, 
keď vykonal tento zázrak, mnohí uverili 
v neho. Treba povedať, že tu Ježiš 
urobil vôbec prvý zázrak. A tento 
zázrak mal takú vážnosť, že ho pápež 
Ján Pavol II. zaradil ako tajomstvo do 
ruženca svetla. Celý príbeh z evanjelia 
poukazuje na MANŽELSTVO -  
sviatosť, ktorá je dnes snáď najviac 

napádaná. Útočí sa na ňu zo všetkých 
strán – musíme priznať, že niekedy aj 
zo strany nás veriacich. Vernosť až do 
konca je dnes veľkým problémom. 
Manželstvo však  ustanovil Boh už v 
Starom zákone. Nie je dobre človeku 
samému, hovorí. Je preto prirodzené, 
že človek túži po tom druhom. „Preto 
muž opustí svojho otca i matku a 
prilipne k svojej manželke a budú 
jedným telom“ (Gn 2,24). Budú jedným 
telom znamená, že si budú obaja rovní 
vo vzájomnej dôstojnosti a prácach.  
Keďže sa rozhodli žiť spolu, majú si 
pomáhať podľa toho, čo patrí k náplni 
každého. Navzájom sa tolerovať, 
podporovať a spolu niesť i svoje kríže. 

A tak manželstvo sa pretvára na 
rodinu, miesto, od ktorého sa odvíja 
budúcnosť sveta, pretože každé 
novonarodené dieťa je symbolom toho, 
že Boh neprestáva milovať tento svet. 

            Mária Štefanková 
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Oznamy Liturgický program na 2. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

21. 1. 

SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE 

spomienka 

Hebr 5, 1-10; Ž 110; Mk 2, 18-22 

6.30   + Juraj, Helena  

18.00   + Mária Miltáková, 1. výr. smrti 

Ut 

22. 1. 

FÉRIA 

Hebr 6, 10-20; Ž 111; Mk 2, 23-28 

6.30   Za zosnulých členov BSR   

18.00   + Michal 

St 

23. 1. 

FÉRIA 

Hebr 7, 1-3. 15-17; Ž 110; Mk 3, 1-6 

6.30   ZBP Ján a Mária s rodinou 

18.00 
Za žiakov, učiteľov a pracovníkov 
Cirkevnej školy     / detská 

Št 

24.1. 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, 

BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

spomienka 

Hebr 7, 25 – 8, 6; Ž 40; Mk 3, 7-12 

6.30  + Ladislav, Mária, Jozef 

18.00 
 Za pokoj v duši a dary Ducha 
Svätého Miroslav  

Pi 

25.1. 

OBRÁTENIE SVÄTÉHO PAVLA, 

APOŠTOLA 

sviatok 

Sk 22, 3-16; Ž 117; Mk 16, 15-18 

6.30  + Michal, Pavol, Helena  

18.00  Za duše v očistci   / birmovanci 

So 

26.1. 

SV. TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV 

spomienka 

2 Tim 1, 1-8; Ž 96; Lk 10, 1-9 

7.00  + Michal 

18.00  + Ján, Martin, Mária, Juraj 

Ne 

27.1. 

TRETIA NEDEĽA 
CEZ ROK  

 
 

Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Ž 19;  
1 Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4; 4, 14-21 

8.00  ZBP Vladimír, Viktor  

9.30  ZBP Agnesa, 70. rokov života 

11.00  Za farníkov  

18.30  + Pavol, Helena, Tibor 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 (s deťmi) + adorácia   18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  27.1.2018: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Josipčuk, 
Sabolová 

Harakaľová, 
Uriga 

Babej, 
Babejová 

Novák, 
Antolíková 

Kočiš,  
Chytra 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Kapustovú, 
Kľučárovú, Urigovú. Vďaka rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola darovali 
bohuznámi darcovia 150 € a 20 €. Na 
strechu darovala bohuznáma 100 €. 
Štedrým darcom vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať. 
3. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie v katechetickej 
miestnosti. 
4. Vo štvrtok bude miništrantské 
stretnutie o 15:30 hod.  
5. Pozývame všetkých žiakov 6. 
ročníka základných škôl na duchovnú 
obnovu, ktorá sa uskutoční dňa 25.1 – 
26.1.2019 (piatok – sobota) na CZŠ sv. 
Dominika Savia na Bernolákovej ulici.  
6. V rámci Týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov, sa uskutoční 
Ekumenické modlitbové stretnutie 
budúcu nedeľu 27. januára o 15.00 
hod. v Bazilike Narodenia Panny 
Márie. Pozývame vás na tieto modlitby. 
7. V sobotu 26. januára bude pre 
snúbencov, ktorí v tomto roku príjmu 
sviatosť manželstva o 9.00 h 
v katechetickej miestnosti stretnutie s 
psychologičkou. 
 

--------------------------------- 

Svätý Vincent,  
diakon a mučeník 

 

Pôvod mena z latinčiny : vincens – 

víťaziaci, premáhajúci. Svätý Vincent je 

prvým svätcom Španielska a jeho úcta je 

veľmi rozšírená po celom Španielsku, ale aj 

Portugalsku. Rovnako ako pri skoro všetkých 

ranokresťanských svätcoch máme málo 

historických správ. Všetky údaje pochádzajú 

z ústnej tradície a legiend, ktoré opisujú ich 

životy.    

Aj legenda o svätom Vincentovi hovorí, 

že bol arcidiakonom biskupa Valéria. Biskupa 

a diakona za čias prenasledovania cisára 

Diokleciána zatkli. Kým biskupa poslali do 

vyhnanstva, Vincenta podrobili krutému 

mučeniu. Po smrti jeho zašili do volskej kože 

a hodili do mora, ktoré jeho telesné 

pozostatky vyplavilo. Tie sa dnes nachádzajú 

okrem Zaragozy v Ríme, Paríži a iných 

mestách Francúzska.  

Jeho meno sa nachádza v najstarších 

martyrológiach, čo dostatočne dokumentuje 

opodstatnenosť jeho úcty. Deň svätého 

Vincenta je označovaný ako polovica zimy. 

Vinohradníci sa na tento deň veľmi tešia, 

nakoľko Vincentov paprsok prináša ovocie 

a dobré hrozno.  

Je patrónom Zaragozy, vinárov, 

námorníkov, pokrývačov, drevorubačov, 

výrobcov tehál, hrnčiarov. V ikonografii je 

zobrazený ako diakon s palmou, knihou, 

krížom a hroznom, niekedy s ražňom alebo 

kameňom ako nástrojmi mučenia. Inokedy je 

zobrazovaný s havranom, ktorý podľa 

legendy chránil jeho mŕtve telo pred divou 

zverou. 

                           Lucia Horná  

 

--------------------------------- 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Pavol UHRIN   a  

   Kristína KAŽÍKOVÁ     

  ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


