
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 V posledných rokoch sa vynakladá 

veľké úsilie na ozdravenie života na zemi. Už 
aj malé deti v školách sa učia o ekologickom 
spôsobe života. Stačí to na záchranu sveta? 
Ján Krstiteľ vie, že to nestačí. Vie, že okrem 
škodlivín sa svet musí zbaviť najväčšieho 
nebezpečenstva - hriechu. Preto keď k nemu 
prichádza Ježiš, s nadšením oznamuje: „Hľa, 
Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.” Pre 
Židov bol baránok symbolom záchrany pred 
nešťastím a smrťou. Lebo práve baránkova 
krv, ktorou boli v Egypte pomazané veraje 
dverí, ich zachránila pred otroctvom, a teda aj 
pred smrťou. Jeho mäsom sa posilňovali 
počas cesty do zasľúbenej krajiny. A potom si 
doma každý rok pripomínali túto udalosť 
obetovaním baránka. Ročného baránka 
obetovali aj vtedy, keď prinášali svojich 
novorodencov do chrámu. 

Len ekologické úsilie nestačí 

Podľa Jánovho svedectva Ježiš nie 
je obyčajným baránkom, ktorý sa obetuje za 
niekoľkých ľudí. On sa obetuje za hriechy 
všetkých ľudí na svete. Lebo on, Syn Boží, je 
jediný zo všetkých ľudí nevinný, svätý a bez 
hriechu. Iba jeho obeta na kríži mohla priniesť 
Bohu Otcovi zadosťučinenie za hriechy sveta. 
Človek mohol Boha iba uraziť, ale aby ho 
mohol poprosiť o odpustenie, na to bola 
potrebná smrť Božieho Baránka. Musíme byť 
vďační Jánovi Krstiteľovi za jeho svedectvo. 
Po všetkých námahách, ktoré vynaložil, aby 
pripravil ľudí na Ježišov príchod, dokázal 
jedinečne definovať zmysel jeho poslania. 

Mali by sme zatúžiť stať sa 
Ježišovými spolupracovníkmi pri záchrane 
sveta pred hriechom. Nikto z nás si nemôže 

povedať, že to je jeho vec, či hreší, alebo 
nehreší. Azda by sme si to mohli povedať 
vtedy, keby sme žili sami na svete. My sme 
však navzájom pospájaní jeden s druhým. 
Preto hriech jedného človeka sa dotýka 
celého prostredia, v ktorom žije. A takisto 
čnosť jedného je osohom pre všetkých. 
Dalo by sa to prirovnať ku komínom v 
meste. Ak dymí tridsať komínov, tak je 
ovzdušie presýtené špinou a v meste sa 
nedá normálne žiť. Ak dymí len desať 
komínov, už sa tam ľahšie dýcha. A keby 
nedymil ani jeden komín, vznikol by ideálny 
stav. Podobne je to aj s našimi hriechmi. 
Ak v meste či v dedine hrešia všetci ľudia, 
potom je tam vzájomný život neznesiteľný. 
Ak však polovica odmieta hriech, tak už aj 
medzi dymom vidieť slnko. A keby nikto 
nehrešil, vieme si predstaviť, ako by sa 
nám žilo? Nezachránime svet, ak si 
nedokážeme poradiť s hriechom. Lebo aj 
za zničenými lesmi, znečistenými vodami a 
otráveným ovzduším stojí iba človek so 
svojimi hriechmi. 

p. kaplán Michal 
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Resp.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. 
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Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
 

Preukázali nám neobyčajnú láskavosť. (Sk 28, 2) 

 

Slávime tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. januára – 25. 

januára 2020. Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú 

láskavosť“ (Sk 28, 2). 

Tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického 

spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu 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 

katedry sv. Petra a obrátenia apoštola Pavla, čo im dodalo symbolický význam. 

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov na rok 2020 pripravili 

kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Kresťania spolu na Malte - 

Christians Together in Malta). Každý rok 10. februára slávia mnohí kresťania na 

Malte Pamiatku stroskotania sv. Pavla. Týmto sviatkom si pripomínajú príchod 

kresťanskej viery na ich ostrovy a ďakujú zaň. 

Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň 

modlitieb, je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento 

sviatok. Pohostinnosť je veľmi potrebná cnosť v našom úsilí o kresťanskú jednotu. 

Je to konanie, ktoré nás volá k väčšej štedrosti voči tým, ktorí sú v núdzi. Ľudia, 

ktorí preukázali Pavlovi a jeho spoločníkom neobyčajnú láskavosť, ešte nepoznali 

Krista, a predsa bola to ich neobyčajná láskavosť, ktorá pritiahla rozdelených ľudí 

z lode bližšie jedných k druhým. Našu vlastnú kresťanskú jednotu objavíme, nielen 

keď budeme navzájom prívetiví a pohostinní jedni k druhým, akokoľvek je to 

dôležité, ale tiež v láskou naplnených stretnutiach s tými, ktorí nemajú ten istý 

jazyk, kultúru alebo vieru ako my. 

Naše modlitby a zamyslenia počas tohtoročného Týždňa modlitieb za 

jednotu kresťanov, sa sústreďujú na pohostinnosť, ktorú ostrovania prejavili voči 

tým, ktorí práve stroskotali: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (porov. Sk 28, 

2). 

Ekumenická bohoslužba na území nášho mesta sa uskutoční v nedeľu 26. januára 

2020 o 15.00 h v Evanjelickom chráme Ducha Sv. vo Vranove nad Topľou. 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

20.1. 

Féria 

1Sam 15,16-23; Ž 50; Mk 2,18-22 

6.30 ZBP a Božiu pomoc Ján 

18.00 ZBP a obrátenie Peter 

Ut 

21.1. 

Sv. Agnesa, panna a mučenica 

spomienka 

1Sam 16,1-13; Ž 89; Mk 2,23-28 

6.30 Za živých členov BSR 

18.00 
Poďakovanie za 
požehnanie a zdravie 
bohuznámych manželov 

St 

22.1. 

Féria 

1Sam 17,32-33.37.40-51;  

Ž 144; Mk 3,1-6 

6.30 ZBP Ladislav 

18.00 + Michal 

Št 

23.1. 

Féria 

1Sam 18,6-9;19,1-7; Ž 56; Mk 3,7-12 

6.30 + členovia BSR 

18.00 + Miroslav 

Pi 

24.1. 

Sv. František Saleský, biskup 

a učiteľ Cirkvi - spomienka 

1Sam 24,3-21; Ž 57; Mk 3,13-19 

6.30 Za žijúcich členov BSR 

18.00 + Mária a Pavol 

So 

25.1. 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola 

sviatok 

Sk 22,3-16; Ž 117; Mk 16,15-18 

7.00 + Štefan a Anna 

18.00 ZBP Patrik 

Ne 

26.1. 

TRETIA NEDEĽA 
V CEZROĆNOM OBDOBÍ 

 
 

Iz 8,23b-9,3; Ž 27; 
1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

8.00 
Za obrátenie Michala, 
Ladislava, Ľubomíra a 
Márie 

9.30 
ZBP Michal, Anna a 
Miriam 

11.00 Za farnosť 

18.30 
ZBP a dary DS pre sestry 
z rádu Kláry Fey 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   
18.00  

(s deťmi) 
 18.00  9.30 

Rod. 
oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  26. 1. 2020: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sabolová 

Ivanko, 
Ivanková 

Babej, 
Babejová 

Vavrek, 
Vavreková 

Klapák, 
Klapáková 

 

 

1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Kačmárovú, Zamborskú a Dzurkovú. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej 
nedeli. 

2. Na kostolné potreby darovali 
bohuznámi 50,-€, 30,-€ a 20,-€. 
Úprimné Pán Boh zaplať. 

3. Pozývame deti na utorkové detské 
stretnutia v katechetickej miestnosti, 
ktoré sa začínajú o 15:30. Tešia sa na 
vás animátori. 

4. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie na fare. 

5. Vo štvrtok o 16.00 hod. bude 
stretnutie miništrantov. 

6. Od piatku do nedele budú v našom 
farskom kostole pravidelné štvrťročné 
spoločné modlitby Modlitieb matiek. 
Pozývame všetky matky, terajšie, ako 
aj tie budúce, ktoré sa na úlohu matiek 
ešte len pripravujú. 

7. Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. sa 
uskutoční spoločná Ekumenická 
pobožnosť všetkých cirkví z nášho 
mesta. Modliť sa budeme na úmysel 
za jednotu kresťanov. Pobožnosť bude 
v evanjelickom chráme Ducha Sv. 

8. Aj počas týchto fašiangov, 
konkrétne v sobotu 22. Februára,  
budeme organizovať Farský ples. 
Vstupné je 20,-€. Miesto plesu – ZŠ 
Lúčna. Kto má záujem zúčastniť sa, 
môže si kúpiť lístok v sakristii.  

9. Od piatku do soboty – 24.1. – 
25.1.2020 sa uskutoční duchovná 
obnova žiakov 6 ročníka základných 
škôl z našej farnosti. Deti, ktoré sa jej 
chcú zúčastniť, si môžu zobrať 
prihlášku na vyplnenie. Prihlášky sú 
vzadu na stolíku. Vyplnené prihlášky 
prineste do stredy. 

Svätý Timotej a Títus, biskupi 

Pôvod mena z gréčtiny : Timotheos – 

uctievajúci (bojazlivý) Boha.  

Timotej pochádzal z Lystry v Malej 

Ázii. Pôvodom bol pohan, ktorý sa po 

prijatí viery stal nerozlučným 

spoločníkom apoštola Pavla. Pavol mu 

adresoval dva listy, v ktorých vyzdvihuje 

jeho čnosti, ale mu aj pripomína, čo je 

jeho úloha. Po Pavlovej smrti podľa 

tradície účinkoval v Efeze a tam zastával 

úrad biskupa. Zomrel okolo roku 97. 

V ikonografii je Timotej zobrazený 

ako biskup s kyjom a kameňmi, 

nástrojmi jeho mučeníctva. 

Z Pavlových listov vieme, 

že Títus bol pohan, ktorý konvertoval na 

kresťanstvo. Krst prijal od Pavla alebo 

Barnabáša na ich spoločnej misijnej 

ceste alebo ho pokrstil Pavol v Antiochii. 

Títus sprevádzal Pavla na apoštolský 

snem v Jeruzaleme, kde apoštoli 

rozhodovali o otázke, či majú nežidovskí 

kresťania dodržiavať židovské zákony, 

hlavne obriezku. Títus, pravdepodobne 

jediný prítomný nežid, nebol obrezaný, 

ako to vyžadoval židovský zákon. 

Napriek veľkému tlaku ostatných 

apoštolov Pavol a Títus neustúpili 

a členovia snemu sa nakoniec podvolili. 

Po prepustení z väzenia Pavol pobudol 

nejaký čas na Kréte. Tam Pavol 

ustanovil Títa za biskupa. Neskôr Pavol 

napísal Títovi list, kde ho žiadal, aby 

„usporiadal, čo ešte treba, a po mestách 

ustanovil starších“. Títus strávil zvyšok 

života na Kréte. 

V ikonografii je Títus zobrazený 

s tvárou prežiarenou svetelnými 

paprskami, v pozadí je horiaci pohanský 

chrám. 

Lucia Horná 

 

Liturgický program na 2. týždeň v období cez rok 
Oznamy 


