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KRST PÁNA 

Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom. 
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musí neustále obnovovať a prejavovať 

v reálnom živote. A na to je potrebné 

lepšie pochopiť, čo je to sviatosť krstu. 

Cirkev vyzýva čo najširšie okolie 

pripraviť sa na krst. Pri káve ktosi zapol 

televízor. Redakcia spravodajstva 

ukázala „krst” lode s biblickým názvom. 

Použité bolo, samozrejme, šampanské. 

Nasledujúca správa zasa predstavila 

filmovú hviezdu, ktorá sa stala „krstnou 

matkou” vzácneho hrocha. Všetci sme 

sa mimovoľne pozreli na pokrstené 

spiace dieťa. Éterom sa nieslo 

nevypovedané: Krst?! V mysliach hostí 

rezonovali slová krstiaceho kňaza: 

„Súhlasíte, že sme svedkami nielen 

devalvácie ľudského slova, ale aj 

posvätných tajomstiev, Božích 

darov...?” Je potrebné znova a znova 

evanjelizovať, konať katechézu, a to 

počnúc krstom. Krst je sviatosť nového 

života. Vtláča do duše nezmazateľný 

znak, že celkom patríme Kristovi. 

Krstná voda nemôže zamrznúť ani sa 

vysušiť... Rodičia majú právo 

rozhodnúť o krste svojho dieťaťa práve 

tak, ako za neho do určitej miery 

rozhodujú v iných podstatných 

životných momentoch. Krst. Jedno 

slovo? Viac slov? Rozmanité reakcie. 

Zamyslime sa, aké by boli tie naše...  

                   kaplán Peter 

Počas slávnostného obeda, 

bezprostredne po sviatosti krstu, padol 

medzi prítomnými návrh aspoň piatimi 

vetami povedať niečo o krste. Ako to 

dopadlo? Prvý oslovený uvažoval: 

„Slovo krst vyvoláva spomienku na 

krátku udalosť v kostole, kde kňaz 

vysluhoval sviatosť a my sme v tichu 

stáli a sledovali obrad. Jednorazová 

tradičná udalosť. 

Krst – jedno slovo? 

Koľko sa pripravujeme na narodenie 

dieťaťa a koľko na krst? Všade 

uvádzame deň narodenia. Vieme však 

dátum, kedy sme sa stali Božími deťmi? 

Stáva sa, že so svedectvom o krste 

prichádzame do styku až vtedy, keď má 

dieťa ísť na prvé sväté prijímanie, na 

birmovku a neskôr na sobáš.” 

Dospelá slečna sa pri tej príležitosti 

spýtala svojej matky: „Kto sú moji krstní 

rodičia?” Pán, v rodine známy ako pravá 

ruka kňaza, poznamenal: „Dnes 

ďakujem kňazovi, že sa so mnou pred 

krstom môjho syna porozprával a 

navrhol mi odložiť ho. Pozval ma na 

stretnutie s inými, kde som spoznal 

vieru v praxi.” Rozhovor pokračoval. 

Prítomní sa zhodli na tom, že Cirkvi nie 

je nič také vlastné ako viera. Nestačí 

však iba raz vysloviť „verím”. Viera sa 

Keď sa v tejto neskorej hodine svojho 
života obzriem späť na desaťročia, 
ktoré som prežil, v prvom rade vidím, 
koľko mám dôvodov ďakovať. V prvom 
rade ďakujem samotnému Bohu, 
darcovi každého dobrého daru, ktorý mi 
daroval život a viedol ma v rôznych 
chvíľach zmätku; vždy ma zdvihol, keď 
som sa začal šmýkať, a stále mi znovu 
daroval svetlo svojej tváre. Spätne 
vidím a chápem, že aj temné a náročné 
úseky tejto cesty boli pre moju spásu a 
že práve v nich ma dobre viedol. 
Ďakujem svojim rodičom, ktorí mi dali 
život v ťažkých časoch a ktorí mi za 
cenu veľkých obetí svojou láskou 
pripravili nádherný domov, ktorý až 
dodnes osvetľuje všetky moje dni ako 
jasné svetlo. Otcova jasná viera naučila 
nás súrodencov veriť a ako smerovník 
vždy stála pevne uprostred všetkého 
môjho vedeckého poznávania. Hlboká 
zbožnosť a veľká dobrota mojej matky 
zostávajú dedičstvom, za ktoré jej 
nemôžem dostatočne poďakovať. Moja 
sestra mi celé desaťročia nezištne a s 
láskavou starostlivosťou slúžila; môj 
brat mi vždy dláždil cestu jasnosťou 
svojich úsudkov, ráznym odhodlaním a 
pokojom srdca; bez tohto  jeho 
nepretržitého predchádzania a 
sprevádzania by som nedokázal nájsť 
správnu cestu. Zo srdca ďakujem Bohu 
za mnohých priateľov, mužov a ženy, 
ktorých mi On vždy postavil po boku; za 
spolupracovníkov vo všetkých etapách 
mojej cesty; za učiteľov a študentov, 
ktorých mi dal. Všetkých ich vďačne 
zverujem jeho dobrote. A chcem 
poďakovať Pánovi za moju krásnu 
domovinu na úpätí bavorských Álp, v 
ktorej som stále videl žiariť nádheru 
samotného Stvoriteľa. Ďakujem ľuďom 
vo svojej vlasti, pretože v nich som 
mohol stále znovu a znovu zažíval 
krásu viery. Modlím sa, aby naša 
krajina zostala krajinou viery, a prosím 

vás, drahí krajania: Nenechajte sa 
odvrátiť od viery. A nakoniec ďakujem 
Bohu za všetku krásu, ktorú som mohol 
zažiť vo všetkých etapách svojej cesty, 
ale najmä v Ríme a v Taliansku, ktoré sa 
stalo mojou druhou vlasťou. Všetkých, 
ktorým som nejakým spôsobom ublížil, 
prosím z celého srdca o odpustenie. To, 
čo som predtým povedal svojim 
krajanom, teraz hovorím všetkým, ktorí 
sú v Cirkvi zverení do mojej služby: 
Zostaňte pevní vo viere! Nenechajte sa 
zmiasť! Často sa zdá, akoby veda - 
prírodné vedy na jednej strane a na 
strane druhej historický výskum 
(osobitne exegéza Svätého písma) - 
dokázali ponúknuť nezvratné výsledky, 
ktoré protirečia katolíckej viere. 
Dávnejšie som zažil premeny prírodných 
vied a mohol som skonštatovať, ako sa, 
naopak, rozplývali zdanlivé istoty proti 
viere, ktoré sa ukázali, že nie sú vedou, 
ale filozofickými interpretáciami, ktoré sa 
len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako aj 
viera v dialógu s prírodnými vedami sa 
naučila lepšie chápať hranice rozsahu 
svojich tvrdení, a teda svoju 
špecifickosť. Už je to šesťdesiat rokov, 
čo sprevádzam cestu teológie, osobitne 
biblických vied, a s postupným 
striedaním rôznych generácií som videl, 
ako sa zdanlivo neotrasiteľné tézy zrútili 
a ukázali sa len ako hypotézy: liberálna 
generácia (Harnack, Jülicher atď.), 
existencialistická generácia (Bultmann 
atď.), marxistická generácia. Videl som a 
vidím, ako sa zo spleti hypotéz vynorila 
a nanovo vynára rozumnosť viery. Ježiš 
Kristus je skutočne cesta, pravda a život 
- a Cirkev so všetkými svojimi 
nedostatkami je skutočne Jeho telom. 
Nakoniec vás pokorne prosím: modlite 
sa za mňa, aby ma Pán napriek všetkým 
mojim hriechom a nedostatkom prijal do 
večných príbytkov. Deň čo deň sa 
úprimne modlím za všetkých, ktorí sú mi 
zverení.   Benedikt XVI., em. pápež 

Benedikt XVI. – Duchovný testament 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

09.01. 
Féria  

6.30 + Helena, Mikuláš 

18.00 + Ján Lelič 

Ut 

10.01. 
Féria  

6.30 + Ján, Mária, Pavol 

18.00 + Helena, Alžbeta 

St 

11.01. 
Féria  

6.15! + Vladimír 

18.00 ZBP Peter, Vladimír (deti) 

Št 

12.01. 
Féria  

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Dušan 

Pi 

13.01. 
Féria  

6.30 + členov BSR 

18.00 ZBP Marika (birmovanci) 

So 

14.01. 
Féria  

07.00 + Alžbeta, Pavol, Katarína, Ján 

18.00 ZBP pre Dávida s rod. 

Ne 

15.01. 

DRUHÁ NEDEĽA 
V OBDOBÍ CEZ ROK 

 

8.00 
O milosť obrátenia Michala, 

Ladislava, Ľubomíra a Denisy 

9.30 
Poď. za 70r. života a prosba 

o ZBP pre Helenu 

11.00 ZBP rod. Klapáková 

18.30 ZBP Mária, poď za 80r. života 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  
18.00  

(s deťmi) 
  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 14.01. – 15.01. 2023 

14.01. - 18.00 15.01. - 08.00 15.01. - 09.30 15.01. - 11.00 15.01. - 18.30 

Vaterka, 
Vaterková 

Vavrek, 
Vavreková 

Babej,  
Babejová 

Sztraka, 
Sztraková 

Klapák, 
Rusnáková 

 

 

 

Farské oznamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 1. týždeň Cez rok 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na kostolné potreby obetoval 

bohuznámy darca 20,-€ a bohuznáma 

rodina 50,-€. Pán Boh zaplať. 

3. Po sv. omši si môžete nabrať z 

požehnanej trojkráľovej vody domov. 

4. V nasledujúcom týždni budú opäť po 

prázdninách pokračovať sv. omše 

s deťmi v stredu a s birmovancami 

v piatok. 

 

5. Do pozornosti snúbencom dávame, 

že najbližší termín  manželských náuk 

bude koncom januára v dňoch 27.1 – 

28.1.2023 (piatok a sobota). Termín je 

určený zvlášť pre snúbencov, ktorí 

budú mať sobáš ešte pred koncom 

fašiangov, resp. po Veľkej noci. 

 

6. V sakristii farského kostola je ešte 

možné zakúpiť si lístky na Farský 

ples, ktorý bude 11.2.2023. Cena lístka 

je 30,-€ na osobu. Kto má záujem, 

prosíme o čo najskoršie zakúpenie, 

keďže bude potrebné potvrdiť počet ľudí. 

Zároveň ak by chcel niekto prispieť do 

tomboly na ples, budeme vďační za 

každý darček. 

 

 

 

Rozlúčka s Benediktom XVI. 

Cirkev i svet sa v piatok rozlúčili s 

emeritným pápežom Benediktom 

XVI. Na Námestí sv. Petra predsedal 

pápež František pohrebnej svätej 

omši za účasti mnohých kardinálov, 

biskupov, kňazov a asi 50-tisíc 

veriacich z celého sveta. Nechýbali 

ani početné ekumenické delegácie  a 

predstavitelia štátov. Zo Slovenska 

prišiel premiér Eduard Heger i viacerí 

biskupi. Pred svätou omšou sa 

veriaci spoločne modlili ruženec. Na 

jednoduchej drevenej rakve počas 

liturgie spočívalo otvorené 

evanjelium. Homíliu predniesol Svätý 

Otec. Reagoval v nej na posledné 

slová Ježiša na kríži z úryvku 

Evanjelia podľa Lukáša (23, 39-46), 

ktorý zaznel pri slávení: „Otče, do 

tvojich rúk porúčam svojho ducha“. 

Pápež hovoril o troch druhoch 

oddanosti duchovného pastiera: 

vďačnej oddanosti, modliacej sa 

oddanosti a oddanosti podporovanej 

útechou Ducha Svätého. „Nech ruky 

Milosrdenstva nájdu lampu 

Benedikta XVI. zapálenú olejom 

Evanjelia…“, povedal pápež: „Aj my, 

pevne spojení s poslednými 

Pánovými slovami a svedectvom, 

ktoré poznačilo jeho život, chceme 

ako cirkevné spoločenstvo kráčať v 

jeho šľapajach a zveriť nášho brata 

do Otcových rúk: nech tieto ruky 

milosrdenstva nájdu jeho lampu 

zapálenú olejom Evanjelia, ktoré šíril 

a ktoré dosvedčoval počas svojho 

života (porov. Mt 25,6-7).“  

„Ako ženy z evanjelia pri 

hrobe, aj my sme tu s vôňou 
vďačnosti a masťou nádeje, 


