
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ani sme sa nenazdali a ocitli sme 

sa v druhej polovici adventu. Na 

adventnom venci nám horia tri sviece. 

Čas do príchodu Ježiša Krista, čas do 

Vianoc sa kráti. Cítime a uvedomujeme si 

to? Je advent viditeľný aj v našom 

každodennom živote? Darí sa nám stíšiť 

na „púšti“ alebo sme sa nechali uniesť 

zhonom a všetkým tým materiálnym, čo 

sa na nás valí z každej strany?  

Čas sa priblížil . . . 

 

Od nás kresťanov sa práve 

v tomto období adventu, kedy sa máme 

pripraviť na príchod nášho Mesiáša 

očakáva, že budeme pre svoje okolie 

príkladom, obohatením, prínosom 

a požehnaním. Ježiš Kristus totiž 

očakáva od každého z nás, že splníme 

svoje poslanie na tejto zemi. Že sa 

staneme znamením pre iných na ceste 

do Božieho kráľovstva. Podobne ako aj 

Ján splnil svoju úlohu, keď pripravil cestu 

Pánovi. Pretože „medzi tými, čo sa 

narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako 

Ján Krstiteľ“. Ján sa dočkal toho, „ktorý 

má prísť“. Dočkáme sa ho i my? Ešte 

stále máme čas, tak ho využime!  

V advente sa totiž k nám približuje 

Ježiš, ktorý v tichosti čaká, či sa mu 

vydáme v ústrety. Dovoľme teda 

Ježišovi, aby sa s láskou dotkol našich 

sŕdc, a tak vyliečil všetko, čo je 

zlomené a zničené hriechom.  

Nechajme sa dotknúť jeho 

liečivým dotykom pri sviatosti 

zmierenia a  náš život sa stane oveľa 

krajším a plnohodnotnejším, než bol 

kedykoľvek predtým. Pretože On je 

pravé Svetlo, ktoré chce zasvietiť 

v tme nášho života. Nebojme sa 

pripraviť na sviatky narodenia nášho 

Spasiteľa tak, ako to už dávno alebo 

ešte nikdy v našom živote nebolo. Len 

vtedy budeme môcť prežívať plnú 

radosť z narodenia nášho Mesiáša.  

Ešte stále máme čas...  

 

Anna Vozárová 
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Správne používanie slova „krst“ 
Vyhlásenie subkomisie pre náuku viery KBS 

 

Všetky kresťanské denominácie na Slovensku pokladajú krst za prvú a vysoko 
cenenú sviatosť či obrad. Avšak tento originálny náboženský výraz „krst“ a „krstiť“ je 
často používaný v nesprávnom zmysle slova, čo sa niektorých veriacich bolestivo 
dotýka.  

Slovník slovenského jazyka, okrem toho, že v prvom rade uznáva, že „krst“ je 
„kresťanský obrad prijatia dieťaťa alebo dospelého do cirkvi“, opisuje aj jeho 
druhoradé, ba až nevhodné významy. Ako druhoradé sa javia výrazy „krst ohňom“ či 
„krst bojom“, kde ide o istý obraz „vylepšenia“ v zmysle zocelenia sa, či posilnenia sa 
nejakého človeka.  

Slovník berie na vedomie aj ďalšie, pre citlivých veriacich už nevhodné, 
významy tohto slova. Najmä ten, že ide o slávnostné „uvedenie“ alebo „odovzdanie“ 
nejakej veci do prevádzky či predaja (napr. krst lode alebo krst knihy). Slovník pozná aj 
ironizujúce hovorové „krstenie“ (teda riedenie či znehodnocovanie) nejakej cennej 
tekutiny, napr. vína či mlieka. A spomína aj expresívne vyjadrenia „krstenia“ v zmysle 
„napomínať, hrešiť, karhať“, napr. „otec vykrstil malého nezbedníka“.  

Pre nás, katolíkov, je krst prvá sviatosť, ktorou začína kresťanský život 
človeka. Krst so sviatosťou birmovania a Eucharistiou tvorí sviatosti „vstupu“ (iniciácie) 
do celého kresťanského života. Slovo krst je staroslovanského pôvodu. Výraz „kristiť“ 
znamená „pokristiť sa“, teda špeciálnym spôsobom – osobne, duchovne a navždy – sa 
začleniť do Krista. Preto sa zdá, že slovo „krst“ lepšie vyjadruje krstné tajomstvo, ako 
staršie grécke slovo „baptizein“ (ponoriť, vstúpiť); teda najprv fyzicky vstúpiť do vody, v 
ktorej sa krstilo ponorením a následne – mocou tohto obradu – duchovne vstúpiť do 
kresťanského života a ponoriť svoj osobný životný príbeh do prúdu Božej lásky (por. 
Youcat 200). Latinský výraz „baptismus“ významovo kopíruje grécke slovo.  
  Keď si my, veriaci, pripomenieme Ježišove slová (Jn 3, 3): „Veru, veru, 
hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“ a apoštolskú 
tradíciu (Sk 2, 38): „Peter im povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť 
v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha“, 
uvedomíme si, čo mimoriadne krst predstavuje a čo veľké pre nás znamená. „Krst“ je 
ovocím Ježišovej vykupiteľskej lásky a „krst“ v nás spôsobuje „odpustenie hriechov a 
dar Svätého Ducha“, krstom sa stávame Božími deťmi.  

Z náboženskej úcty k Ježišovej vykupiteľskej láske, ktorá nás krstom 
pripodobňuje vtelenému Bohočlovekovi, nepoužívajme výrazy „krst“ a „krstiť“ 
nesprávne. Najmä ich nevzťahujme na „veci“ (lode, autá, knihy, platne...) či zvieratá, 
ktoré sa nikdy nemôžu vnútorne „pokristiť“, lebo nie sú osoby. Tu sa viac hodia slová 
„uviesť“, „predstaviť“, „predostrieť“, „podať“, „dať do pozornosti“ či „ponúknuť“.  

Pravdaže, každé používanie slova má svoju genézu a históriu, my sa však 
zamerajme na budúcnosť. Ako veriaci používajme slovo krst na správnom mieste a 
vhodne. Šírme nový a úctivejší spôsob používania tohto prekrásneho a hlbokého 
slova.   
                                                                                                  

Mons. Marián Chovanec, predseda Subkomisie KBS pre náuku viery 
zdroj: www.kbs.sk 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

16. 12. 

ADV. FÉRIA 

Nm 24,2-7.15-17d;Ž 25; Mt 21,23-27 

6.30 
Poďakovanie za 50 rokov 
života a ZBP pre Martina 

18.00 + Michal, Anna, Michal 

Ut 

17. 12. 

ADV. FÉRIA 

Gn 49,1-2.8-10; Ž 72; Mt 1,1-17 

6.30 Za + členov BSR 

18.00 + Michal, Helena, Michal 

St 

18. 12. 

ADV. FÉRIA 

Jer 23,5-8; Ž 72; Mt 1,18-24 

6.30 Za živých členov BSR 

18.00 + Anna, Jozef, Mária     /deti/ 

Št 

19. 12. 

ADV. FÉRIA 

Sdc 13,2-7.24-25a; Ž 71; Lk 1,5-25 

6.30 ZBP pre Annu a Mareka  

18.00 + Andrej, Anna 

Pi 

20. 12. 

ADV. FÉRIA 

Iz 7,10-14; Ž 24; Lk 1, 26-38 

6.30 + Jozef 

18.00 + František              /mládež/ 

So 

21. 12. 

ADV. FÉRIA 

Pies 2,18-14; Ž 33; Lk 1,39-45 

7.00 ZBP pre Oľgu 

18.00 + Mária, Jozef 

Ne 

22. 12. 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
 
 

Iz 7,10-14; Ž 24; Rim 1,1-7; 
Mt 1,18-24 

8.00 + Ľubomír 

9.30 ZBP pre Bernadetu 

11.00 + Štefan Šanta, kňaz 

18.30 + Jozefína, Emil 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  22. 12. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sabolová 

Smolej, 
Smolejová 

Babej, 
Babejová 

Novák, 
Antolíková 

Josipčuk, 
Klapák 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, 
Lajčákovú a Rožovú. Zároveň 
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby darovali dvaja 
bohuznámi darcovia po 50,-€; 
bohuznámy darca 100,-€ a z krstín 
Dominiky Dudášovej darovali 100,-€. 
Štedrým darcom vyslovujeme Pán Boh 
zaplať. 
3. Výťažok z predaja perníkov od 
chlapcov z Charity činil spolu 379,24 €. 
Charita vyslovuje vďaku. 
4. V nasledujúcom týždni bude veľká 
vianočná sv. spoveď v celom našom 
dekanáte. Na filiálke Dlhé bude sv. 
spoveď v stredu od 16.30 do 17.30 
hod. Vo farskom kostole sv. Františka 
budeme spovedať v sobotu dopoludnia 
od 9.00 do 12.00 hod. a popoludní od 
14.30 do 17.00 hod. Program 
spovedania na ďalších miestach 
dekanátu si môžete pozrieť na výveske. 
Tiež upozorňujeme, že nakoľko budeme 
spovedať každý podvečer v iných 
farnostiach, nebudeme môcť spovedať 
pred večerným sv. omšami vo farskom 
chráme!  
5. Spovedanie a sv. prijímanie 
chorých pred Vianocami bude tento 
piatok dopoludnia. Chorých, ktorí sa 
chcú vyspovedať, ale nechodíme k nim 
každý mesiac, nahláste v sakristii do 
stredy.  
6. Aj počas tohto adventu môžeme 
prispieť na zbierku Vianočný dar pre 
núdzne rodiny našej farnosti. Krabička 
na dary je vzadu za lavicami. 
7. Betlehemské svetlo príde do 
Vranova v sobotu večer. V našich 
kostoloch (farskom i filiálnom) bude od 
budúcej nedele popoludnia, keď si ho 
môžete prísť zažať pre svoje domovy. 
8. Do vašej pozornosti dávame, že 

z rozhodnutia o. arcibiskupa Bernarda 
sa v nedeľu 29.12.2019, teda na 
sviatok Svätej Rodiny (o dva týždne) 
uskutoční zbierka na pomoc 
obyvateľom, ktorí boli postihnutí 
tragédiou výbuchu plynu v bytovke 
v Prešove. 

 

Svätý Peter Kanízius, učiteľ Cirkvi 

Narodil sa 8. mája 1521 v 
Holandsku. Mal titul „druhý apoštol 
Nemecka po svätom Bonifácovi“. Syn 
nimwegenského starostu bol prvým 
Nemcom, ktorý vstúpil do jezuitského rádu 
roku 1543. Do rehole ho prijímal sám 
zakladateľ Ignác z Loyoly. Slávnostné 
sľuby zložil v roku 1549.  
      Prvú jezuitskú komunitu v Kolíne 
spolu zakladal a budoval práve on. V 
jezuitskom ráde našiel vysoko učený 
doktor filozofie harmóniu vedy a 
apoštolského života. V rokoch po 
vystúpení Martina Luthera, keď drvivá 
väčšina Nemecka prijala protestantizmus, 
Peter začal misiu o udržanie a obnovu 
katolíckej viery v Nemecku, Rakúsku, 
Švajčiarsku a v Čechách. Bol pápežský 
teológ Tridentského koncilu (1545 – 1563), 
profesor teológie, katedrálny kazateľ. Jeho 
pôsobiskom bola kazateľnica. Pôsobil v 
dobe humanizmu. Myšlienky humanistov 
boli silne ovplyvnené pohanskými filozofmi 
a básnikmi, čo ešte viac prehlbovalo 
ľahostajnosť k viere. Napísal dielo 
Katechizmus, ktorý do jeho smrti vyšiel v 
dvesto vydaniach. 
      Známe sú aj jeho ďalšie dve diela 
Postila a Životy svätých, ktoré mali veľmi 
silný vplyv na rekatolizáciu obyvateľstva. 
Za svoju neúnavnú činnosť bol nazvaný aj 
„svetlom Katolíckej cirkvi“. Peter mal veľkú 
zásluhu na obnove Katolíckej cirkvi v 
Čechách, zvlášť v Prahe. Zomrel 21. 
decembra 1597 vo Freiburgu. Pius XI. ho 
vyhlásil za učiteľa Cirkvi a za svätého 21. 
mája 1925. V ikonografii je zobrazený v 
jezuitskom habite s atribútmi lebkou, 
krížom, Katechizmom a perom. 

Lucia Horná 

Liturgický program na 3. adventný týždeň 
Oznamy 


