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1. nedeľa v období cez rok

Krst Krista Pána

Resp.: Pán požehná svoj ľud pokojom.
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EŽIŠ SA STAVIA do radu hrieš-
nikov. Otec ho nazýva
svojím milovaným

Synom. Duch spočíva
na ňom, Boží Duch,
ktorý ho bude viesť na
púšť, do Galiley, do
Jeruzalema a hore na
Golgotu. Ježiš musí a
chce splniť „všetko, čo
je spravodlivé“, celú
Božiu vôľu. Preto sa
stavia do radu medzi
hriešnikov a prijatím
krstu pokánia nastu-
puje cestu zmierujú-
ceho utrpenia.

Otec vydáva o ňom svedectvo. Je-
ho slová sú zhrnutím všetkého, čo
už predtým povedal ústami prorokov,
predovšetkým ústami proroka Izaiá-
ša: „Hľa, môj služobník, priviniem si
ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbe-
nie. Svojho Ducha som vložil na ne-
ho, prinesie právo národom. Nebude
kričať ani hlučne volať, nedá na ulici
počuť svoj hlas. Podľa pravdy bude
vynášať právo.“ On bude zmluvou pre
ľud. On bude svetlom národov. On
otvorí oči slepým. On oslobodí člove-
ka z temnoty hriechu. On, milovaný
Boží Syn, poslaný pre spásu ľudí.

V Kristovi sa uskutočnilo
Božie zjavenie, mocou

svojho Božstva robil
dobre. Spoznal som
Krista, predstavil mi ho
Otec. Kristus prišiel pre
mňa, pre mňa krstí
v Jordáne. Jeho zás-
luhou viem, čo je Božia
dobrota a milosrden-
stvo. Kristus mi bol
predstavený, aby som
v ňom našiel cestu
k Otcovi, aby som skrze
neho dosiahol milosť
spásy.  – jg –

NAK poliatia
vodou – krst
patrí k naj-

jednoduchším úko-
nom. Ale jeho svia-
tostný význam a dô-
sledky pre nás
kresťanov sú nes-
mierne. Krst zna-
mená ponorenie
alebo umytie, také
je odvodenie z gréc-
keho slova baptis-
mos. Slovenské slovo „krst“ etymolo-
gický súvisí so slovom „Kristus“.

Symbol obmytia vodou je veľmi častý
v dejinách náboženstva. V Starom záko-
ne sa v mnohých prípadoch nečistoty
predpisuje rituálne umývanie (Nm 19, 2-
10; Dt 23,10n); Proroci zvestujú vyliatie,
ktoré očistí od hriechu (Zach 13,1).

Jánov krst začleňuje do pravého po-
tomstva Abrahámovho a očakáva prí-
chod Mesiáša. Ján predkladá krst celé-
mu židovskému ľudu, nielen hriešni-

Ježiš si žiadal prijať Jánov krst,
aby nám dal príklad veľkej

pokory, lebo sa týmto obradom
postavil medzi hriešnikov,

ktorých hriechy vzal na seba.

kom a prozelytom. Tento krst sa udeľuje
na púšti a zameriava sa na vyznanie,
ľútosť a odpustenie. Ján prizvukuje
mravnú čistotu; ani od mýtnikov, ani od
vojakov nežiada, aby opustili svoje
funkcie.

Jánov krst je len prípravným: je to
krst vody, ktorý pripravuje na me-
siášsky krst Duchom Svätým a ohňom;
je to najvyššie očistenie (por. Ž 51), ktoré
ohlasuje a otvára nový svet. Keď Ježiš
prichádza k Jánovi, aby prijal jeho krst,
podriaďuje sa vôli svojho Otca a po-
korne sa zaraďuje medzi hriešnikov.

On je Baránok Boží, ktorý berie na
seba hriech sveta. Pokrstenie Ježiša
v Jordáne otvára jeho verejný život,
ktorý bude zavŕšený smrťou na kríži,
keď z Ježišovho prebodnutého boku
vytečie krv a voda.

Pokrstenie Ježiša Jánom je koruno-
vané zostúpením Ducha Svätého v po-
dobe holubice a hlasom z neba, ktorým
nebeský Otec vyhlasuje Ježišovo Božie
synovstvo. Zostúpenie Ducha na Ježiša
značí uvedenie do úradu, a to sa zhodu-
je s proroctvami. Súčasne sa tým zves-
tujú Turíce, ktoré nastolia krst v Duchu
pre Cirkev. Keď Otec pri krste zjavuje
Ježiša ako Syna, tým sa zvestuje aj
adoptívne synovstvo veriacich, ktoré je
účasťou na Ježišovom synovstve a dôs-
ledkom daru Ducha (Gal 4, 6).

Krst v mene Ježiša Krista značí, že
pokrstený patrí Kristovi, že je s ním
vnútorne spojený. Tento základný úči-
nok sa podrobne opisuje rozličnými for-
mami: pokrstený si oblieka Krista, je
jedno s ním; všetci čo prijímajú krst, sú
tiež spojení navzájom v jednote toho
istého Krista a jeho osláveného Tela;
odteraz sú už iba jeden duch s Kristom.

Dôležité pre nás je, že po odpustení
hriechov aj my vstávame k novému ži-
votu, že sa krstom pripodobňujeme Je-
žišovi Kristovi.

– bl –

„V tých dňoch prišiel Ježiš
galilejského Nazareta a Ján
ho pokrstil v Jordáne. Vtom,

ako vystupoval z vo-dy,
videl otvorené nebo a

Ducha, ktorý ako holubica
zostupoval na neho. A z

neba zaznel hlas: „Ty si môj
milovaný Syn, v tebe mám

zaľúbenie“  (Mk 9-11).

KRST PÁNA



SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00 – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

Kasárne Ne o 11.00

K
a

n
ce

lá
ri

a
 f

a
rs

ké
h

o 
ú

ra
d

u
: 

 d
op

ol
u

d
n

ia
 P

o 
– 

P
i

9
.0

0
 –

 1
0
.3

0
, 

 p
op

ol
u

d
n

í 
P
o 

– 
S
t 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.0

0
, 

Š
t

–
P
i 

1
5
.0

0
 –

 1
6
.3

0
V

 p
rv

op
ia

tk
ov

om
 t

ýž
d

n
i p

op
ol

u
d
ň

a
jš

ia
 s

lu
žb

a
 v

 k
a

n
ce

lá
ri

i n
ie

 je
!  

 K
rs

tn
á 

ná
uk

a:
pi

at
ok

 o
 1

6
.0

0
  

S
ob

á
šn

a
 n

á
u

ka
:

so
bo

ta
 o

 9
.0

0

ÈÍTANIA NA NEDE¼U 19. 1. 2003

OZNAMY

1. Od soboty 18. 1. do 25. 1. 2003 je
oktáva modlitieb za jednotu
kresťanov.

2. V nedeľu 19.1.2003 o 15.00 hod. v
kostole bude akadémia o sv.
Pavlovi pustovníkovi.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Hilára, bs. uč. 6.45
Hebr 1,1-6; Ž 97; Mk 1,14-20 11.30

Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi. 17.00
Hebr 2,5-12; Ž 8; Mk 1,21-28 6.45

11.30

17.00

6.45
Hebr 2,14-18; Ž 105; Mk 1,29-39 11.30

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. 17.00
Hebr 3,7-14; Ž 95; Mk 1,40-45 6.45

11.30 + adorácia

18.00 + záver adorácie

Sv. Antona, op. 6.45
Hebr 4,1-5.11; Ž 78; Mk 2,1-12 11.30

Nezabúdajme na Božie diela. 18.00
Hebr 4,12-16; Ž 19; Mk 2,13-17 6.40

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. 18.00

7.30

9.00

10.30
15.00 akadémia

18.00

Po     
13. 1.

Ut     
14. 1.

St    
15. 1.

Št    
16. 1.

Svojho Syna si ustanovil za vládcu 

nad dielami svojich rúk.

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas 

a nezatvrdzovali si srdcia.

2. nedeľa v období cez rok

So     
18. 1.

Ne   
19. 1.

Pi    
17. 1.

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 18.00 18.00 18.00 6.45 9.00

Z.Hradište 18.00 10.30

19.1.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie M. Ščerbej J. Hudáček M. Sakáčová M. Žiaranová

2. čítanie A. Zapotoková D. Gajdošová J. Karniš J. Kucharčík

prosby M. Čierna B. Šimková N. Tomková

Vo Vojčiciach v nedeľu 19. 1. budú o 14.00 hod. vešpery.

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
14. JANUÁR – SV. FÉLIX Z NOLY
(† 260?)

SV. FÉLIX (po slov. šťastný) po-
chádzal z mesta Noly v Kam-
pánii, asi 2 km od Neapola.
Jeho otec Hermias slúžil vo

vojsku. Mal dvoch synov. Jeden sa
dal na vojenskú dráhu, druhý, Félix,
povahou tichý a zbožný, rozhodol sa
slúžiť Bohu.

Už ako mladík zastával v cirkevnej
obci funkciu lektora, pri Božích služ-
bách čítal zo Svätého písma a opat-
roval sväté knihy. Staručký biskup
Maximus ho vysvätil za kňaza, a tak
stal sa jeho pomocníkom pri správe
biskupstva.

V r. 250 za cisára Décia vypuklo
prenasledovanie kresťanov. Na radu
Félixa ušiel staručký biskup z mes-
ta, no predtým zveril Félixovi správu
Cirkvi. Rozzúrení pohania chytili Fé-
lixa a rozličným mučením ho nútili
obetovať bohom a prezradiť Maximov
úkryt. Félix neohrozene vytrval vo
svojej viere a svojho biskupa nevy-
zradil. Po skončení prenasledovania
sa Félix vrátil do Noly, vyučoval ve-
riacich, vysluhoval im sviatosti. Po-
koj bol len dočasný. Pohania znova
hľadali Félixa, ale bez úspechu. Šesť
mesiacov sa ukrýval v starej studni,
iba stará ženička mu každú noc no-
sila kúsok chleba, no nevedela, že je
to kňaz Félix. Keď nastali pokojnej-
šie časy, po smrti biskupa Maxima,
sa mal stať jeho nástupcom Félix.
Ponuku neprijal a zostal slúžiť Pánu
Bohu ako jednoduchý kňaz.

Po prenasledovaní mu zostal po
rodičoch domček so záhradkou. Pre-
najal si niekoľko pozemkov a živil sa
prácou svojich rúk. Čo mu zostalo,
dával chudobným.

Zomrel okolo r. 260 nie ako muče-
ník, aj keď ho menujú mučeníkom
pre útrapy, ktoré musel znášať.

– rm –

MALÁ ŠTMALÁ ŠTMALÁ ŠTMALÁ ŠTMALÁ ŠTAAAAATISTIKA FTISTIKA FTISTIKA FTISTIKA FTISTIKA FARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTIARNOSTI
ZA ROK 2002ZA ROK 2002ZA ROK 2002ZA ROK 2002ZA ROK 2002

Krsty 54: ch 25/d 29
Sobáše 28; Pohreby 76: m 34/ž 42;

zaopatr. 55/nezaop. 21

HOSPODÁRENIE
Zostatok z r. 2001 91.494,-

PRÍJMY: Spolu  1.461.901,-

VÝDAVKY:
Bohoslužobné 252.533,-
mzdy a odvody 76.427,-
energia 240.968,-
opravy 516.675,-
odoslané zbierky 131.334,-
ostatné 59.925,-

Spolu: 1.277.864,-
Zostatok za r. 2002 275.531,-

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V nedeľu 29. 12. 2002 svia-
tosť krstu prijal Peter
Dandaš. Vítame ho v našom

spoločenstve. Nech je rodičom na
radosť a svetu na osoh.


