
Karibskí kresťania mnohých rôznych tradícií 
dnes vidia v ukončení zotročenia zásah Bo-
žej ruky. Je to zjednocujúca skúsenosť Bo-
žej záchrany, ktorá prináša slobodu. Z tohto 
dôvodu považujú pieseň Mojžiša a  Mirjam 
(Exodus 15, 1 – 21) za najvhodnejšiu voľbu pre 
tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťa-
nov 2018. Je to pieseň víťazstva nad útlakom. 
Jej téma 8 bola použitá v piesni s názvom 
Pravica Božia, ktorú zložili v auguste 1981 na 
workshope Karibskej konferencie cirkví. Pie-
seň sa stala „hymnou“ ekumenického hnutia 
v  tejto oblasti a  bola preložená do mno-
hých rozličných jazykov. Podobne ako Izra-
eliti, ľudia z Karibiku majú pieseň víťazstva 
a slobody, ktorú spievajú, a táto pieseň ich 
zjednocuje. Súčasné výzvy však opäť hrozia 
zotročovaním a ohrozujú dôstojnosť človeka 
stvoreného na obraz a podobu Božiu. Hoci 
ľudská dôstojnosť je neodcudziteľná, často 
je zahalená či už osobným hriechom alebo 
hriechom v sociálnych štruktúrach. V našom 
padnutom svete vzťahom v spoločnosti prí-
liš často chýba spravodlivosť a súcit, ktoré 
si ctia ľudskú dôstojnosť. Chudoba, násilie, 
nespravodlivosť, drogová závislosť a porno-
grafia, a bolesť, zármutok a úzkosť, ktoré za 
nimi nasledujú, sú skúsenosti, ktoré defor-
mujú ľudskú dôstojnosť. 

Biblicko-pastorálna úvaha na základe textu 
(Exodus 15, 1 – 21) 
Kniha Exodus – Druhá Mojžišova kniha nás 
prevádza tromi obdobiami: životom Izraeli-
tov v Egypte (1, 1 – 15, 21); putovaním Izraela 
cez púšť (15, 22 – 18,27); a skúsenosťou na 
Sinaji (19 – 40). Pasáž, ktorá bola vybraná 
– „Pieseň pri [Červenom] mori“, ktorú pred-
spevovali Mojžiš a Mirjam, podrobne opisu-

je udalosti, ktoré viedli k vykúpeniu Božieho 
ľudu z otroctva. Uzatvára prvé z období.

„On je môj Boh, velebím ho“ (15) 
Verše 1 – 3 z 15. kapitoly zdôrazňujú chválu 
Boha: „Moja sila a pieseň je Hospodin, on sa 
mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho; 
Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať.“ (15, 
2). Uvedomujú si, že Boží plán a zámer oslo-
bodiť ľud nemožno prekaziť ani zahatať. Žia-
dne sily, dokonca ani faraónove bojové vozy, 
armáda a  vycvičená vojenská sila nemôžu 
zmariť Božiu vôľu, aby bol jeho ľud slobodný. 
V  tomto radostnom volaní na chválu kres-
ťania z  mnohých 9 rôznych tradícií rozpo-
znávajú, že Boh je Spasiteľom všetkých nás. 
Tešíme sa, že splnil svoje sľuby a neustále 
nám prináša svoju spásu skrze Svätého Du-
cha. V záchrane, ktorú prináša, rozpoznáva-
me, že on je naším Bohom a my sme všetci 
jeho ľudom.

„Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ 
(Exodus 15, 6) 
Oslobodenie a  záchrana Božieho ľudu sa 
uskutočňujú Božou mocou. Božiu pravicu 
možno rozumieť ako Božie isté víťazstvo 
nad jeho protivníkmi a  zároveň ako jeho 
spoľahlivú ochranu svojho ľudu, ktorá nikdy 
nezlyhá. Napriek faraónovmu rozhodnutiu, 
Boh počul nárek svojho ľudu a  nedá ľudu 
zahynúť, lebo Boh je Bohom života. Ovlád-
nutím vetra a mora ukazuje Boh svoju vôľu 
zachovať život a  zničiť násilie (Exodus 15, 
10). Cieľom tohto vykúpenia bolo vytvoriť 
z  Izraelitov ľud chvály, ktorý rozoznáva Bo-
žiu nezlomnú lásku. Oslobodenie prinieslo 
nádej a zasľúbenie pre ľud. Nádej, lebo svi-
tol nový deň, v ktorom bude ľud môcť slo-
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TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 2018
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila na internetovej stránky www.kbs.sk v pdf-formá-
te materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.januára). Jeho téma znie:
„Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená.“ Ex 15,6



bodne uctievať svojho Boha a uskutočňovať 
svoj potenciál. Bolo to tiež zasľúbenie: ich 
Boh ich bude sprevádzať počas cesty a žiad-
na sila nebude môcť zničiť Boží zámer s nimi.

Používa Boh násilie, aby kládol odpor nási-
liu? Niektorí cirkevní otcovia vykladali toto 
rozprávanie ako metaforu pre duchovný ži-
vot. Napríklad Augustín stotožnil nepriateľa, 
ktorý je uvrhnutý do mora, nie s  Egypťan-
mi ale s hriechom. „Vidíš, všetky naše minu-
lé hriechy, ktoré na nás tlačili akoby zozadu, 
utopil a vymazal v krste. Na týchto našich 
tmavých veciach sa ako na koňoch vo-
zili nečistí duchovia, a  ako jazdci jazdili na 
nich kamkoľvek chceli. Preto ich apoštol na-
zýva „vládcovia tohto temného sveta“. My 
sme boli tohto všetkého zbavení skrze krst, 
[ktorým sme prešli] ako cez Červené more, 
ktoré sa tak nazýva pre posvätenie krvou 
ukrižovaného Pána ...“ (Kázeň 223E). Au-
gustín vnímal tento príbeh ako povzbudenie 
pre kresťanov k nádeji a k tomu, aby pri pre-
nasledovaní nepriateľom vytrvali a nezúfali. 
Pre Augustína bol krst kľúčovou základnou 
udalosťou pri vytváraní pravej identity ka-
ždého človeka ako súčasti Kristovho tela. 

Načrtáva paralelu medzi oslobodzujúcim 
prechodom Izraela cez Červené more a kres-
ťanským krstom. Obidve oslobodzujúce ces-
ty vedú k vzniku chváliaceho zhromaždenia. 
Izrael ako taký mohol slobodne chváliť za-
chraňujúcu Božiu ruku vo víťaznej piesni Mi-
rjam a Mojžiša. Ich vykúpenie vytvorilo zo 
zotročených Izraelitov členov jedného ľudu 
Božieho, zjednoteného v jednej piesni chvá-
ly, ktorú spievali.

Jednota 
Exodus 15 nám umožňuje vidieť, ako ces-
ta k jednote musí často prejsť cez spoločnú 
skúsenosť utrpenia. Oslobodenie Izraelitov 
z otroctva je základnou udalosťou pri vzniku 
tohto ľudu. Pre kresťanov tento proces na-
chádza svoje vyvrcholenie vo vtelení a Veľ-
konočnom tajomstve. Hoci je to Boh, ktorý 
koná pri oslobodení/záchrane, Boh pri usku-
točnení svojho zámeru a  plánu vykúpenia 
svojho ľudu zapája ľudí. Kresťania majú pro-
stredníctvom krstu podiel na Božej službe 
zmierenia. Naše vlastné rozdelenia sú však 
prekážkou nášmu svedectvu a  misii svetu, 
ktorý potrebuje Božie uzdravenie.



2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
DOPLŇ SLOVÁ:
Ján stál s dvoma zo svojich _______________. Keď videl ______________ ísť 
okolo, povedal: „Hľa, Boží _____________.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli 
za Ježišom. Ježiš sa ____________ a keď videl, že idú za ním, ______________ 
sa ich: „Čo ______________?“ Oni mu povedali: „___________ – čo v preklade 
znamená: ___________ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a ____________!“ 
Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. 
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol __________, brat 
Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata ______________ a povedal: „Ty si 
Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať ___________,“ čo v preklade znamená Peter.

Ježiša
uvidíte
Baránok

Mesiáša
hľadáte
Rabbi

obrátil
Učiteľ
Kéfas

Ondrej
Kristus
Šimona

učeníkov
zahľadel
opýtal

15. január – 21. január 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
15. 1.
Po 1730 Bracovce + Andrej, Tomáš, Tereza, Jozef

16. 1.
Ut

1730 Ložín + Štefan Hurčík
1730 Bánovce n/Ond. + Ján Ivan, pohrebná

17. 1.
St

Sv. Antona, opáta
spomienka

700 Moravany + Juraj a Mária Scirankoví
700 Trhovište + Marta Kapurová

18. 1.
Št 800 Lučkovce Zdr., BP Jaroslava Kudráčová

19. 1.
Pi

1730 Moravany + Anna Ilčíková, pohrebná

1730 Trhovište
+ Jozef Šupinský

Stretnutie rodičov 
a prvoprijímajúcich detí

20. 1.
So

800 Bánovce n/Ond. + Pavel Popovič, 
Marta Koribaničová

1730 Moravany + Michal Jacko

21. 1.
Ne

TRETIA NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

ZBIERKA 
PASTORÁCIA 

MLÁDEŽE 
ACM/UPC

800 Bracovce + Michal a Anna Štefankoví

900 Ložín
Poďakovanie Bohu za 80. 

rokov života, prosba o zdr., 
BP Anton Adamčík

1015 Bánovce n/Ond. Zdr., BP rod. Maťašová 
a Gajdošová

900 Moravany Gréckokatolícka liturgia

900 Lučkovce Za farnosť
1015 Trhovište + Anna, Anna, Mária
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22. január – 28. január 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
22. 1.

Po 800 Bracovce + Mária, Ján, Milan

23. 1.
Ut 1730 Ložín + Andrej Bodnár

24. 1.
St

Sv. Františka 
Saleského, biskupa 

a učiteľa Cirkvi
spomienka

700 Moravany + Veronika Hanuliaková

800 Trhovište + Anna Rudinská

25. 1.
Št

Obrátenie sv. Pavla, 
apoštola
sviatok

800 Lučkovce + Ján Magura, výročná

1730 Bánovce n/Ond. + rod. Ľochová

26. 1.
Pi

Sv. Timoteja a Títa, 
biskupov
spomienka

1730 Moravany + Helena Kinčovská

1730 Trhovište
+Ladislav Janovský
Stretnutie rodičov 

a prvoprijímajúcich detí

27. 1.
So

800 Ložín + Anton Bunčík
800 Bánovce n/Ond. + rod. Balogová

28. 1.
Ne

ŠTVRTÁ NEDEĽA 
V CEZROČNOM

OBDOBÍ

800 Bracovce Za farnosť

900 Ložín + Ján Jenčík

1015 Bánovce n/Ond.
Poďakovanie Bohu 
za 50. rokov života, 

prosba o zdr., BP Mária

800 Lučkovce + Imrich Janoško

900 Moravany + Štefan, Andrej, Alžbeta

1015 Trhovište Zdr., BP Oľga Kužmová

STRETNUTIE RODIČOV A PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
Po vianočných sviatkov pokračujú pravidelné stretnutia rodičov a prvoprijímajúcich detí. Ti-
eto stretnutia ako vyplýva z názvu sú rovnako pre deti ako aj pre rodičov, nie pre starých 
rodičov, alebo pre iných príbuzných. To znamená, že celá príprava je záväzná rovnako aj pre 
deti, ako aj pre rodičov. Niektorých rodičov som nevidel na žiadnom stretnutí. Príprava nie je 
ohraničená na čas, môže byť ročná, aj viacročná. 

SV. MANŽELSTVA V ROKU 2018
Prosíme snúbencov, ktorí chcú uzavrieť sv. manželstva v našej farnosti v roku 2018, aby sa 
do konca mesiaca január 2018 ohlásili na farskom úrade. Nahlásenie je potrebné kvôli prípra-
ve na sv. manželstva, ktorú predpisuje Kódex kanonického práva. 


