
KRST PÁNA
Evanjelista Matúš nás v  dnešnú nedeľu pri-
vádza k rieke Jordán, kde na najnižšie prírod-
ne položené miesto našej planéty, prichádza 
Ježiš za Jánom Krstiteľom, aby ho pokrstil. 
Ježiš prichádza k  Jánovi, aby prijal krst ako 
znamenie pokánia a  obrátenia. Aj keď po-
krstenie Ježiša Jánom uvádzajú všetci evan-
jelisti, len Matúšov príbeh obsahuje zvláštny 
postoj Jána Krstiteľa, ktorý sa pokúša odho-
voriť od tohto úkonu Božieho Syna. Ján sa 
zdráha, ale Ježiš chce uskutočniť všetko, čo 
je spravodlivé. „Len to nechaj, lebo sa pa-
trí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ 
(Mt 3,15) Akú spravodlivosť? Čo je spravod-
livé? Je spravodlivé, aby sa bezhriešny ne-
chal pokrstiť na znak obrátenia? Potreboval 
On obrátenie? Nie. Ježiš tu vlastne poukazuje 
na svoj spôsob života, na naplnenie Zákona, 
ktorý prišiel naplniť a nie zrušiť. Ježiš si je ve-
domý nadradenosti jeho krstu nad Jánovým, 
napriek tomu sa podriaďuje, pričom napĺňa 
spravodlivosť. Spravodlivosť však spočíva 
v  inom. V  tom, že my potrebujeme obráte-
nie. Ale sami od seba nie sme toho schopní, 
lebo nám ani nenapadne, aby sme chyby hľa-
dali v sebe. Nemáme vo zvyku robiť kritickú 
sebareflexiu. Nakoniec prečo by sme sa mali 
obmedzovať nejakými zákazmi a  príkazmi. 
Veď robím len to, čo je dobré pre mňa.
 Je však spravodlivé, že Boh sa stotožňu-
je so mnou, s človekom, aby som sa ja videl 
v jeho svetle. Len tak môžem uvidieť svoju 
pravú tvár. Lebo iba v pohľade na Ježiša mô-
žeme vidieť konkrétne vlastnú nedokonalosť. 
A obrátiť sa – zmeniť zmýšľanie. 
 To, čo sa začalo v  onej betlehemskej 
noci, sa dnes dovŕši: Boh je naozaj s nami. 
Emanuel je nielen pravý Boh a pravý človek, 
ale ide ďalej a stotožňuje sa s hriešnym, ne-

dokonalým človekom. Neizoluje sa od nás. 
Nediskriminuje ani teba ani mňa, práve na-
opak. Hoci je bez hriechu, neštíti sa posta-
viť k tebe, ku mne, k nám. Postavil sa medzi 
mýtnikov, farizejov, vojakov, prostitútky.
 Úplne sa zaradil do našej všednosti. Vy-
tvoril s nami vzťah rovnosti. A toto je dôvod 
nanovo vstúpiť do jeho blízkosti. Celý tento 
akt vrcholí prítomnosťou Najsvätejšej Tro-
jice, keď Boží Duch zostupuje v  podobne 
holubice a  Boh Otec odhaľuje Ježišovu to-
tožnosť ako „milovaného Syna“ (MT 3,17). 
Tu nastáva významný zlom v dejinách, keď 
končia proroctvá Starého zákona a začína sa 
verejné účinkovanie Ježiša. 
 Premýšľajme aj my nad Ježišovým krs-
tom, nad jeho pokorou a spravodlivosťou, 
ale aj nad naším krstom. Ako hovoril Gre-
gor Naziánsky: „Celkom sa očistite a dajte sa 
očistiť. Boh sa z ničoho tak neteší, ako z ob-
rátenia a spásy človeka…“ 
 Tak ako si Vianoce vyžadujú úprimné 
srdce, stíšenie a  otvorenie sa tomu, kto-
rý prichádza, tak záver vianočného obdo-
bia, krst Pána, si vyžaduje moje pristúpenie 
k Ježišovi. A vo svetle jeho života zhodnotiť 
vlastný život. Iba takto dôjde k zmene, k ob-
ráteniu. Iba takto budem naozaj ponorený 
do nového života.
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V cene je zahrnuté: letenka Lisabon – Viedeň, 
servisné poplatky 119,- €, lux bus, 4 x hotelo-
vé ubytovanie*** s polpenziou, 1 x pútnicky 
dom, duchovný doprovod, sprievodca, kom-
plexné cestovné poistenie 16,- €, príplatok 
Senné – letisko Viedeň a späť 50,- €
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa –  platí 
sa na mieste. Pútnicky program je spojený 
s každodennou svätou omšou!

Program púte:
1. deň: odchod v  ranných hodinách, nočná 
jazda cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.

2. deň: príchod do La Salette, jedného z naj-
malebnejších pútnických miest. Nachád-
za sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila 
Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. 
Náboženský program – návšteva Baziliky 
Panny Márie, svätá omša, možnosť súkrom-
nej modlitby. Osobné voľno, eventuálne vý-
stup na horu Gargas. Ubytovanie.

3. deň: ráno odchod do Lúrd. Tu sa v  roku 
1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľa-
vému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. 
Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 
1862. Postupne na miesto zjavení začali pri-
chádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných 
veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie. Po 
večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni 
Zjavení a sviečkový sprievod.

4. deň: po raňajkách pokračovanie v nábo-
ženskom programe v Lurdoch. Prehliadka 

areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika 
Pia X. Pešia prehliadka po stopách sv. Ber-
nadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené 
so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy 
– rodný dom a farský kostol, v ktorom bola 
pokrstená. Individuálna možnosť návštevy 
bazénov s  lurdskou vodou dopoludnia, prí-
padne popoludní. Slovenská Krížová cesta, 
osobné modlitby, voľný program. Neskoro 
večer odchod nočnou jazdou do Garabandal 
a Santiago de  Compostela.

5. deň: skoro ráno zastávka na odpočívadle, 
ranná toaleta, príchod do Garabandal. Dedin-
ka nazývaná aj španielske Lurdy leží vysoko 
v horách v provincii Santander. Je unikátna 
tým, že sa tu v  rokoch 1961 až 1965 Pan-
na Mária zjavila 4 dievčatám viac ako 2000 
krát. Odovzdala im posolstvo, týkajúce sa 
modlitby, obrátenia a pokánia. Pokračova-
nie do Santiago de Compostela, náboženský 
program. Návšteva Baziliky, kde sa nachád-
za hrob sv. Jakuba apoštola. Sv. omša, mod-
litby, osobné voľno. Ubytovanie a večera.

6. deň: pokračovanie do Fatimy, jedného 
z najznámejších pútnických miest v Európe. 
V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Pan-
na Mária. Deti dostali posolstvo známe ako 
Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri 
poslednom zjavení 13. októbra, presne pred 
100 rokmi, svedkom výnimočného fenomé-
nu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec sln-
ka“. Náboženský program – Kaplnka zjavení 
s  milostivou sochou Panny Márie, Bazilika 

LURDY – La Salette – Santiago de Compostela – Garabandal
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PREHĽAD SV. OMŠÍ OD 09. 01. 2016 DO 15. 01. 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

9. 1.
Po 1130 Bracovce + Anna, Ján, Anna Šoltesoví

10. 1.
Ut

1730 Ložín + Andrej Bodnár

1730 Bánovce n/Ond. + Pavol Bajužik

11. 1.
St  

700 Moravany + Alexander Čekľovský

1730 Trhovište + Michal Eštok
12. 1.

Št 800 Lučkovce + Jozef, Zuzana, Dušan

13. 1.
Pi

700 Moravany + Anna Šmidová

1730 Trhovište + Mária Krivá

14. 1.
So

1000 Bánovce n/Ond. krst
1100 Moravany krst
1730 Lučkovce + Ján a Milan Čintala

15. 1.
Ne

DRUHÁ CEZROČNÁ 
NEDEĽA

800 Bracovce Za farnosť

915 Ložín Poďakovanie za 50. rokov života, 
zdr., BP Ľudmila

1030 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Alžbeta Maťašová

745 Lučkovce Gréckokatolícka liturgia
915 Moravany + Michal, Helena, Ján
1030 Trhovište Zdr., BP Alexander a Alžbeta

s  hrobmi blahoslaveného Františka a  Hy-
acinty Marto a  tiež sestry Lucie. Po večeri 
medzinárodná modlitba ruženca a sviečko-
vá procesia, ubytovanie.

7. deň: po raňajkách pokračovanie nábo-
ženského programu vo Fatime. Prehliad-
ka moderného chrámu Najsvätejšej Trojice, 
osobné modlitby, individuálny program. Krí-

žová cesta s možnosťou návštevy rodného 
domu troch vizionárov Lucie Santos, Fran-
cisca Marto a  Hyacinty Marto v  Aljustreli. 
Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca 
a sviečková procesia, ubytovanie.

8. deň: skoro ráno svätá omša pri kaplnke 
zjavení, raňajky. Odlet do Viedne, po prílete 
transfer na Slovensko do Senného. 
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PREHĽAD SV. OMŠÍ OD 16. 01. DO 22. 01. 2017

KRST KRISTA PÁNA
DOPLŇ SLOVÁ:
Ježiš prišiel z Galiley k _____________ za ______________, aby sa mu dal __________. 
Ale Ján mu ______________ a hovoril: „Ja by som sa mal dať ____________ pokrstiť, a ty 
_________________ ku mne?“
Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili ___________, čo je 
spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš __________________, hneď vystúpil z _________________. Vtom sa mu 
__________ nebo a on videl Božieho __________________, ktorý ako ______________ 
zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba ___________________ hlas: „Toto je môj 
___________ Syn, v ktorom mám ___________________.“

holubica
otvorilo
zaľúbenie

Jánom
zaznel
Jordánu

tebe
všetko
milovaný

vody
pokrstiť
Ducha

odporoval
pokrstený
prichádzaš

Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
16. 1.
Po 1130 Bracovce + Anna, Mikuláš, Zuzana, Michal

17. 1.
Ut

Sv. Antona, opáta
spomienka

1000 Michalovce
1730 Ložín + Anton Bunčík
1730 Bánovce n/Ond. + Ján a Mária Pivarníkoví

18. 1.
St

700 Moravany + Maroš, Ladislav
1730 Trhovište + Michal Hlavatý

19. 1.
Št 800 Lučkovce + rod. Siváková

20. 1.
Pi

1730 Moravany + rodičia Mária a Ján, 
Anna a Pavol

1730 Trhovište + Mária a Ján Paľovčíkoví

21. 1.
So

Sv. Agnesy, panny 
a mučenice
spomienka

800 Bánovce n/Ond. + Viktor Galik

1730 Moravany Za farnosť

22. 1.
Ne

TRETIA CEZROČNÁ 
NEDEĽA

ZBIERKA 
NA POMOC 

KRESŤANOM 
PO ZEMETRASENÍ 

V TALIANSKU

800 Bracovce Zdr., BP, Dary DS rod. Virčíková
915 Ložín + rod. Ďurčáková
1030 Bánovce n/Ond. + Jaroslav a Zdenka Šipošoví

900 Moravany Gréckokatolícka liturgia
915 Lučkovce Zdr., BP rod. Siváková
1030 Trhovište + Štefan Kuchár


