
JÁN KRSTITEĽ patrí evidentne do skupiny naj-
viac uctievaných svätých. Svedčia o tom kresby 
v katakombách, liturgické texty, sviatky, množ-
stvo jemu zasvätených chrámov. Ján žil na púšti 
v samote, živil sa lesným medom, korienkami 
rastlín a nosil odev z ťavej kože. Je symbolom 
radikálneho života s Bohom. Keď mal 30 rokov 

– okolo r. 27 – opustil púšť, aby na brehu rieky 
Jordán hlásal príchod Mesiáša, vyzýval na po-
kánie a krstil ľudí.
 Ján Krstiteľ vystupuje ako posledný sta-
rozákonný prorok, predchodca Mesiáša. Sám 
Kristus sa o  ňom vyjadril ako o  najväčšom 
medzi narodenými zo ženy. Jeho rodičia, teda 
Zachariáš a  Alžbeta, boli spravodliví pred Bo-
hom a  žili bezúhonne podľa všetkých Božích 
príkazov. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola 
neplodná a obidvaja už boli v pokročilom veku. 
Neplodnosť u matky bola považovaná za Boží 
trest. Preto život neplodnej Alžbety a jej man-
žela nebol ľahký. Židia vedeli, že Boh je dar-
com nového života, preto každé dieťa prijímali 
s nadšením ako znak Božieho požehnania. Keď 
zaznieva Božie Slovo k Zachariášovi, ktorý je 
vzdelaný a pozná prisľúbenia dané prorokom, 

nie je schopný uveriť. Svoju pochybnosť vyjad-
ruje slovami: „Podľa čoho to poznám? Veď ja 
som starec a moja manželka je v pokročilom 
veku.“ Zachariáš vyšiel nemý zo svätyne, lebo 
neuveril Bohu. Počas dlhého mlčania mohol 
rozjímať o  svojom postoji k  Bohu a  teraz na-
novo uveril, že nie je nič dôležitejšie, múdrej-
šie a lepšie ako to, čo hovorí Boh. Predtým, keď 
sa mu zjavil Pánov anjel a zvestoval mu naro-
denie syna, neuveril, pretože žiadal znamenie. 
Tak ako Boh prehovoril cez archanjela Gabriela 
k Zachariášovi, ticho hovorí aj k nám. Dnes sme 
si technicky veľmi blízko, ale duchovne sme od 
seba veľmi ďaleko. Niežeby sme sa nepoču-
li, ale nerozumieme si. Často to cítime v spolo-
čenskom živote aj v medziľudských vzťahoch. 
Prečo je to tak? Prečo si nerozumieme? Odpo-
veď hľadajme v evanjeliu. Napriek tomu, že Bo-
žie slovo hovorí o Zachariášovej spravodlivosti 
pred Bohom a jeho zachovávaní všetkých Pá-
nových prikázaní, aj on potreboval obrátenie 
a zakúsiť Božiu moc vo svojom živote. Boh aj 
každého z nás pozýva k obráteniu, aby sme sa 
stíšili pred Bohom a uznali majestát jeho Slova – 
Ježiša Krista v našom živote.
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JÁN 
KRSTITEĽ



SRDCE JEŽIŠOVO

JEDEN V TROCH OSOBÁCH

V  MNOHÝCH KULTÚRACH symbolizuje srdce 
živé centrum osoby, miesto, kde komplex-
ne splývajú myšlienkové, citové a  existenč-
né prejavy človeka. Pretože kresťanstvo ako 
také nepredstavuje iba doktrínu, ale je sku-
točným stretnutím s  Ježišom Kristom, Srdce 
Ježišovo v  ňom symbolizuje prameň našej 
viery, z  ktorého vytryskujú city, pôsobenie, 
kríž. Ježišova láska nie je iba symbolická, ani 
odlúčená, ale vrelá, nežná. Ježišovo Srdce 
skutočne zažilo pocity radosti, obdivu, pria-
teľstva, bolesti, trpkosti, najmä však milosr-
denstva. Dnes úcta k  Božskému Srdcu, tak 
ako mnohé iné praktiky ľudovej zbožnosti, 
je na ústupe. Je to snáď zapríčinené citovým 
prejavom príliš označeným duchom pokánia. 

VŠETKY VEĽKÉ KRESŤANSKÉ sviatky – Viano-
ce, Veľká noc alebo Turíce – stoja na nejakej 
udalosti, vychádzajú z  príbehu. Predmetom 
dnešnej slávnosti je však definovaná pravda 
viery. Žiaden človek zo zeme by v nijakej dobe 
nemohol prísť na myšlienku, že Boh je síce iba 
jeden, no sú v ňom tri osoby. Túto zvesť nám 
priniesol človek, ktorý bol od večnosti z neba 

– Boží Syn, ktorého svet dnes pozná pod me-
nom Ježiš Kristus. On svojím zmŕtvychvstaním 
potvrdil to, čo o sebe tvrdil, že totiž Jahve, kto-
rý stvoril svet a kedysi mocnou rukou vyvie-
dol izraelský ľud cez Červené more z Egypta, 
je jeho Otec, ktorého pozná, pretože je s ním 
úplne jedno. A keďže vlastní takú istú moc ako 
Boh Otec, poslal Boží Syn ľuďom Ducha Svä-
tého, ktorý je s ním a s Otcom takisto Bohom 
v  rovnakej miere. A  tak Boh koná svoje die-
lo nielen na počiatku dejín pri stvorení sve-
ta, lež smrťou svojho jednorodeného Syna aj 
pri vykúpení človeka zotročeného hriechom, 
ako aj pri stvárňovaní súčasného sveta kres-

Na druhej strane Božské Srdce nás posmeľuje 
priblížiť sa k Božiemu milosrdenstvu v akej-
koľvek životnej situácii. Predovšetkým nám 
môže pomôcť opäť získať osobnú tvár Boha, 
modlitbu ako dialóg, zrelý vzťah k  nemu, 
ktorý prevyšuje obraz viery ako súhrn mo-
rálnych noriem, ktoré sa majú rešpektovať 
a  modlitbu ako súhrn formúl, ktoré treba 
odriekať. Kult Božského Srdca nám pomáha 
usporiadať naše aktivity pripomínajúc, že je-
dine Boh nám môže pomôcť žiť a opravdivo 
milovať nášho blížneho, ktorý nie je vždy ten 
najvľúdnejší. Dôvernosť, ktorá sa rodí z mod-
litby, nám pripomína, že naše skutky sú síce 
dôležité, ale to, čo nás spasí, je Božia láska, 
jedine Božia láska k nám.

ťanmi naplnenými Duchom evanjelia. Do akej 
ústrednej myšlienky alebo vety by sa dalo 
zhrnúť toto ústredné tajomstvo kresťanskej 
viery? Aké je posolstvo dnešnej oslavy troj-
jediného Boha pre rozmanité osoby zjedno-
tené do jedného ľudstva? Boh tak miloval 
svet, že pre jeho dobro mu dal všetko zo 
seba, celého seba, využil všetky svoje neko-
nečné možnosti. Aby nám pomohol, vypra-
coval plán na záchranu človeka zamotaného 
do zla, v starozákonných dejinách spásy po-
stupne cez Desatoro viedol ľudské vedomie 
príkazmi lásky, spravodlivosti, odpúšťania, 
úcty, v plnosti času vydal do našich rúk svoj-
ho jednorodeného Syna, aby nám drastickým 
spôsobom dokázal svoju lásku a  na zavŕše-
nie svojej misie nám posiela svojho Ducha, 
aby nás v tomto svete poznačenom neve-
rou, pochybnosťami, nenávisťou, pomstou, 
podvodmi, neistotou, zúfalstvom, egoizmom 
vyzbrojil silou k viere, láske, odpúšťaniu, poc-
tivosti, dôvere, nádeji, obetavosti.



12. jún – 18. jún 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
12. 6.

Po 1800 Bracovce + Juraj Džugan

13. 6.
Ut

Sv. Antona Paduán-
skeho, kňaza 

a učiteľa Cirkvi
spomienka

1800 Ložín + Anton Bunčík

14. 6.
St

Najsvätejšieho Kris-
tovho Tela a Krvi
Vigília slávnosti

Prikázaný sviatok

700 Moravany + Helena Kinčovská

1700 Bracovce Za farnosť

1800 Lučkovce Zdr., BP Lucia Hrešková s rod.

15. 6.
Št

Najsvätejšieho Kris-
tovho Tela a Krvi

slávnosť

Prikázaný sviatok

1700 Bánovce n/Ond. + Ján Varhola

1800 Ložín + Andrej Bodnár
Eucharistický sprievod

1700 Moravany Zdr., BP Vierka Veselinyová

1800 Trhovište + Jozef Gojdič
Eucharistický sprievod

16. 6.
Pi

1800 Lučkovce
spoveď 1700 Zdr., BP rod. Bačovčinová

1800 Trhovište + Mária Krivá

17. 6.
So

800 Bánovce n/Ond. + Pavel Popovič
1800 Moravany + Alexander Hlavatý

18. 6.
Ne

  JEDENÁSTA CEZROČ-
NÁ NEDEĽA 

800 Bracovce Paulína Petríčková
900 Ložín Za farnosť

1030 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Nelka Horňáková 
s rodičmi

730 Moravany Gréckokatolícka liturgia
900 Trhovište + Ján Varga
1030 Lučkovce Odpustová slávnosť

1400 Trhovište Ekumenická bohoslužba 
obecné slávnosti
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19. jún – 25. jún 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
19. 6.

Po 1800 Bracovce + Anna Dubrovčáková

20. 6.
Ut

1800 Bánovce n/Ond. + Ján, Jaroslav, Zdenka Šipošoví
1800 Ložín + Anna Ďurčáková

21. 6.
St

Sv. Alojza Gonzágu, 
rehoľníka

spomienka

700 Moravany + Jozef a Paulína Lakyoví

1800 Trhovište
spoveď 1630 + Ľudmila Kačanovská

22. 6.
Št 800 Lučkovce Za členov ruž. bratstva

23. 6.
Pi

Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho
Slávnosť

Odprosujúca 
pobožnosť

1700 Ložín + Pavol a Katarína Ďurčákoví
1830 Bánovce n/Ond. + Ján Dudáš
1700 Moravany + Irena
1830 Trhovište + Marián Hurčík

24. 6.
So

Narodenie sv. Jána 
Krstiteľa
Slávnosť

800 Ložín + Anna Soľanková
900 Bánovce n/Ond. + Juraj a Mária
800 Moravany + Ján Širochman
900 Trhovište + Anton, Anna, Mária Hurčíkoví

25. 6.
Ne

DVANÁSTA 
CEZROČNÁ 

NEDEĽA

930 Trhovište 
Večeradlo

Pripravuje ružencové 
bratstvo Trhovište
Radostný ruženec

1030 Trhovište
Slávnostná sv. omša

Za farnosť
Zdr., BP Jozefom

OSEMSMEROVKA


