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DRUHÁ NEDEĽA  
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svojho vykúpeného ľudu, keď s nimi 

uzavrie novú zmluvu: „Svojho ducha 

vložím do vášho vnútra a spôsobím, že 

budete kráčať podľa mojich nariadení“ (Ez 

36:27). Podobne Boh hovorí skrze 

proroka Joela: „vylejem svojho ducha na 

každé telo. Vaši synovia a dcéry budú 

prorokovať, vaši starci budú snívať sny.... 

V tých dňoch vylejem svojho ducha.“ (Joel 

3:1-2) Výraz „vyliať ducha“ je spôsob 

odvolávania sa na budúcu rozmanitosť 

požehnania. 

Medzi požehnania spojené s vyliatím 

Ducha patrí nasledovné: zmierenie s 

Bohom (Iz 44,3-5); očistenie od hriechov 

a znovuzrodenie v Bohu (Ez 36:25-27); 

stvorenie poslušných sŕdc, ktoré sú 

vnímavé a schopné lásky i prosebnej 

modlitby (Ez 36:26-27); hlboké vnútorné 

poznanie Boha a jeho učenia (Jer 31:31-

34); a charizmatické dary, ako je proroctvo 

(Joel 3:1-2). Keď sa tento sľub splnil pri 

Ježišovej smrti a vzkriesení, zjavila sa 

osobná prítomnosť Ducha Svätého vo 

vnútri samotných veriacich, ktorý ich 

osvecuje, zmocňuje sa ich a dáva im 

radosť. 

Ježiš je pomazaný Duchom Svätým a je 

schopný i chce vylievať toho istého 

Ducha Svätého na celé ľudstvo. Potom, 

čo videl Ducha zostupovať a prebývať na 

Ježišovi, Krstiteľ svedčil o Ježišovej 

skutočnej realite: On je Boží Syn. 
o. Ladislav 

Ján Krstiteľ v dnešnom evanjeliu 

poukazuje na Ježišovu božskú dôstojnosť: 

„Po mne prichádza muž, ktorý je predo 

mnou, lebo bol prv, ako ja.“ Tieto slová 

pripomínajú prológ. Božské Slovo 

existovalo večne s Bohom Otcom, ešte 

pred stvorením. Preexistencia Slova je 

dôvod, prečo Krstiteľ vydáva toto 

svedectvo. 

Spočinutie Ducha Svätého 

Krstiteľ uznáva, že nepoznal Ježiša, aj 

keď jeho povolaním bolo, aby bol 

spoznaný Ten, ktorý má prísť pre Izrael. 

Keď Ježiša pokrstil, videl zostupovať 

Ducha, ktorý spočinul na Ježišovi 

a zároveň mu pripomenul Božie slová: „Na 

koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť 

na ňom ...“. Zostúpením Ducha Svätého 

na Ježiša a prebývaním v ňom sa napĺňa 

Boží sľub z Izaiáša o ideálnom budúcom 

kráľovi: „Duch Pána spočinie na ňom.“ 

Skrze tohto zasľúbeného kráľa „bude zem 

plná poznania Pána“ (Iz 11,9). Ten, na 

kom Boží Duch spočíva prinesie pokoj a 

všetkých ľudí naplní poznaním Pána, 

pretože on bude krstiť Duchom Svätým. 
To znamená, že Ježiš pošle Božieho 
Ducha, aby v jeho ľude – Cirkvi - prebýval 

a očisťoval si svoj ľud. Čo Boh na konci 

časov sľúbil vykonať ústami prorokov. 

Mnohí biblickí proroci učia, že Božím 

definitívnym konaním spasenia na konci 

časov je vyliate Ducha. Ezechiel hovorí, že 

Boh vloží svojho vlastného Ducha do 

V predchádzajúcich dňoch Vatikán 
oznámil v oficiálnej správe, aké 
najdôležitejšie udalosti by mali  
„hýbať“ životom univerzálnej Cirkvi 
v tomto roku. V prvom rade je to 
pokračovanie synodálneho procesu 
o synodalite, vrátane zhromaždenia 
Biskupskej synody vo Vatikáne, 
Svetové dni mládeže v Lisabone, či 
cesta pápeža Františka do Afriky. 
 
V rámci riadneho generálneho 
zhromaždenia Biskupskej synody, 
ktoré v októbri 2021 inicioval pápež 
František s témou „Za synodálnu 
Cirkev: spoločenstvo, participácia a 
misia“, bude teraz po diecéznej a 
národnej fáze nasledovať fáza 
kontinentálna a globálna. Oproti 
pôvodným plánom sa synoda 
neskončí v roku 2023, ale v roku 
2024. Napriek tomu sa však biskupi 
univerzálnej Cirkvi zídu vo Vatikáne 
od 4. do 29. októbra, aby okrem 
iných dokumentov zo siedmich 
kontinentálnych zhromaždení, 
diskutovali o aktuálnom stave 
synodálnych prác. Na európskej 
úrovni sa zástupcovia Katolíckej 
cirkvi stretnú v Prahe od 5. do 12. 
februára.  
 
Ďalšou dôležitou udalosťou bude už 
začiatkom tohto roku návšteva 
pápeža Františka v Afrike, ktorá 
bola naplánované už na predošlé 
obdobie. Svätý Otec navštívi 
Konžskú demokratickú republiku 
(KDR) a Južný Sudán. Najprv mu to 
nedovolili politické okolnosti, potom 
mu problém spôsobilo koleno. Táto 
pastoračná návšteva sa uskutoční 

v termíne od 31. januára do 5. 
februára. Na púti do Konga (31. 
januára - 3. februára) a Južného 
Sudánu (3. - 5. februára), ktorá má 
mierový charakter, bude pápeža 
okrem iných sprevádzať aj prímas 
Anglikánskej cirkvi Justin Welby. 

Významnou udalosťou roka 2023 
budú určite aj Svetové dni mládeže, 
ktoré sa uskutočnia od 1. do 6. 
augusta v Lisabone. Pápež 
František bol prvým účastníkom, 
ktorý sa zaregistroval online na toto 
celosvetové stretnutie, na ktorom sa 
očakáva účasť státisícov mladých 
ľudí z celého sveta. Doteraz sa 
zaregistrovalo viac ako 300 000 ľudí 
z celého sveta. Kvôli pandémii 
Covid-19 bola táto významná 
udalosť v Katolíckej cirkvi, ktorá sa 
zvyčajne koná každé dva až tri roky, 
odložená z roku 2022 na rok 2023. 

Nie je isté, či sa František vydá na 
ďalšie cesty do zahraničia, a závisí 
to od jeho zdravotného stavu. Pápež 
podmienil svoje rozhodnutie 
navštíviť ukrajinské hlavné mesto 
Kyjev stavom rokovaní s Moskvou. 
Podľa jeho vyjadrení k ničomu 
takému zatiaľ nedošlo.  

Pápež František bude sláviť aj 
desiate výročie svojho pontifikátu, 
ktoré vychádza na 13. marca. 
Očakáva sa tiež spomienka na 
desiate výročie historického 
oznámenia pápeža Benedikta XVI. o 
jeho odstúpení z pápežského úradu 
11. februára 2013.      Zdroj: tkkbs.sk 

Čo čaká Cirkev v roku 2023? 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

16.01. 
Féria  

6.30 
ZBP Ľubomír a Martin s 

rodinami 

18.00 + Anton, Helena 

Ut 

17.01. 
Sv. Antona, opáta 

spomienka 

6.30 Za obrátenie Antona 

18.00 + Andrej, Zuzana, Juraj 

St 

18.01. 
Féria  

6.15! + členov BSR 

18.00 + Andrej, Agnesa (deti) 

Št 

19.01. 
Féria  

6.30 + Michal, Mária 

18.00 Za + bohuznámych rodičov 

Pi 

20.01. 
Féria  

6.30 + Anna, Ján 

18.00 
+ Juraj, Katarína, Štefan 

(birmovanci) 

So 

21.01. 

Sv. Agnesy, panny 
a mučenice, 
 spomienka  

 7.00 + kňaz Vincent 

18.00 + Maroš 

Ne 

22.01. 

TRETIA NEDEĽA 
V OBDOBÍ CEZ ROK 

 

8.00 + Michal 

9.30 ZBP Tomáš 

11.00 ZBP Agnesa s rod. 

18.30 + Štefan 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   
18.00 

 (od 17.00 
adorácia) 

 18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 21.01. – 22.01. 2023 

21.01. - 18.00 22.01. - 08.00 22.01. - 09.30 22.01. - 11.00 22.01. - 18.30 

Smolej, 
Smolejová 

Klimčo, 
Sabolová 

Jenčo,  
Jenčová 

Kľučár, 
Kľučárová 

Vaterka, 
Vaterková 

 

 

 

Farské oznamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 2. týždeň Cez rok 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a 

Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na kostolné potreby obetovala 

bohuznáma rodina 50,-€, bohuznámy 

darca 40,-€ a bohuznáma rodina 20,-€. 

Pán Boh zaplať. 

3. Od 18. do 25. januára (teda od stredy 

nasledujúceho týždňa) je Týždeň 

modlitieb za jednotu kresťanov. Počas 

týchto dní budeme pri sv. omšiach 

používať aj formulár a prosby s týmto 

úmyslom. S Týždňom týchto modlitieb je 

spojená aj možnosť získať úplné 

odpustky, ak sa zúčastníme na 

bohoslužbe s formulárom za jednotu. 

4. Oznam pre snúbencov: Najbližší 

termín  manželských náuk bude o dva 

týždne v dňoch 27.1 – 28.1.2023 (piatok 

a sobota). Taktiež pripomíname, aby 

snúbenci, ktorí plánujú v našej farnosti 

sobáš v tomto roku, sa nahlásili 

v kancelárii fary do konca januára. 

5. Vedenie, zamestnanci, žiaci 

a rodičia Cirkevnej školy vyslovujú 

poďakovanie všetkým veriacim z našej 

farnosti, ktorí si pred Vianocami zakúpili 

perníky a tým pomohli našej škole aj 

týmto spôsobom. Pri predaji perníkov   

sa vyzbierala suma 172,98,-€.  

 

 

 

 

6. Nasledujúcu sobotu 22. januára 

bude v Katechetickej miestnosti 

našej fary mesačné Detské stretko. 

Začne sa o 14.00 hod. a potrvá do 

17.00 hod. Pozývame všetky deti 

z našej farnosti. 

7. 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. 

8. Dňa 25. februára (sobota) sa 

uskutoční ďalší ročník 

Charitatívneho hokejového turnaja 

kňazov a rehoľníkov zo Slovenska 

v STD Aréne u nás vo Vranove. 

Bližšie informácie nájdete na 

výveske.  

 

 

  
 

 


