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Zjaviť Pána

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov

sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v
tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je
aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v
Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo
25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi
chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn
mudrcom od východu a cez nich vlastne
všetkým národom, keďže mudrci neboli
židovského pôvodu, boli pohania. Okrem
tohto zjavenia sa pripomínajú v tento deň
ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst, keď sa
Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad
Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o
Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie
vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom
evanjelista Ján píše, že Ježiš „zjavil svoju
slávu. A jeho učeníci uverili v neho“ (Jn 2,1-
11). O tom všetkom sa trošku čítalo práve
teraz na túto slávnosť, ktorú sme mali pred
pár dňami. Môžeme krásne sledovať, ako sa
Ježiš zjavuje vždy inej skupine ľudí. Cez troch
mudrcov sa zjavuje pohanom. Cez svoj krst v
rieke Jordán sa zjavuje židom, ktorí chodili
za Jánom Krstiteľom dať sa pokrstiť krstom
pokánia. No a pri premenení vody na víno sa
zjavuje prakticky hlavne svojim učeníkom,
lebo hostia na svadbe veľmi neriešili, že ako

to, že stále majú vína, keďže prakticky
nepostrehli žiadny nedostatok. Samozrejme,
okrem sluhov, ktorí nalievali vodu do nádob
a potom načierali z nich už pravé víno. Je
zaujímavé sledovať ako sa Ježiš vždy “zjaví”
iným spôsobom rozdielnym skupinám. Je to
veľmi inšpiratívne pre nás. Na začiatku tohto
nového roka, možno aj času, kedy sme si už
stihli dať nejaké novoročné predsavzatia, je
namieste rozmýšľať aj o tom, ako chceme
zjavovať Ježiša vo svojom živote a ako v
živote iných. Vo svojom živote preto, lebo
Ježiš nám nikdy nechce zle a teda je
rozumné rozmýšľať nad tým, ako nás vedie,
aký má zámer s nami, čo je jeho vôľa s
našimi životmi a aj životmi našich
najbližších. A v živote iných preto, lebo je
veľmi pravdivá myšlienka, ktorú povedal S.
Kierkegaard, že ”milovať človeka znamená:
pomôcť mu milovať Boha." Boh nás totiž
nikdy nevedie zle a ani našich blízkych. A tak
ako Ježiš zvolil individuálny prístup k
zjaveniu samého seba voči rôznym
skupinám ľudí, tá istá výzva je pred nami,
aby sme individuálnym prístupom, čo
najviac plným pochopenia, trpezlivosti,
láskavosti a pokoja vnášali Boha do sŕdc ľudí
okolo nás, pretože neexistuje väčší dar pre
iných, ako keď im s Bohom darujeme pokoj
a radosť ich vnútru. 

(Marek Kunder)
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Láska vyučuje
„A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem,
nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich
svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš
sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste,

či budeš ležať alebo stáť.“ (Dt 6, 6-7)

Čo všetko by sa mal človek naučiť skôr, než

dospeje, aby sa to nemusel učiť až za behu?
Napríklad, ako si zriadiť účet v banke, ako
opraviť auto, ako čítať Bibliu, ako si nájsť
dobrých priateľov... Koľkým trápnym
situáciám by sme sa mohli vyhnúť, keby sme
vedeli, ako sa správať na pracovnom
pohovore, ako dobre pripraviť jedlo, ako
neminúť všetky úspory? Kráčať životom
okrem iného znamená vedieť zvládať
problémy, posúdiť dôležitosť a zložitosť
situácie, múdro ju riešiť a vyťažiť z nej niečo
pozitívne. Ak vás nik neusmerní, nepripraví a
nenaučí základné zručnosti, začínate doslova
od nuly. Naslepo. Vymýšľate veci za pochodu.
A toto je úloha pre milujúcich otcov a mamy.
Láska chápe rodičovstvo ako praktické
cvičenie. Miesto, kde sa deti neustále školia
pre život, kde bok po boku postupne
prežívajú malé dobrodružstvá. Od viazania
šnúrok na topánkach cez jazdu na bicykli až
po pozdĺžne parkovanie či vyžehlenie košele.
S láskou hovoríme: „Poď sem, niečo ti
ukážem.“ „Pozri, čo sa stane, keď spravíš
toto.“ „Neurob takú hlúposť, že...“ Ak k svojim
každodenným povinnostiam prizvete
mladších pozorovateľov a venujete im trochu
času, aby ste im ukázali, ako sa to robí, alebo
im dokonca zveríte úlohu do vlastných rúk,
budujete nielen váš vzájomný vzťah, ale
zároveň aj ich zručnosti a schopnosti. Keď
svojim deťom dovolíte, aby sa na vás pozerali,

neskôr vám pomáhali a nakoniec si to pod
vaším dohľadom vyskúšali, môžete ich naučiť
takmer všetko, čo viete. Máte ich však naučiť
oveľa viac, než len manuálne zručnosti a
domáce práce. Láska vás pozýva, aby ste
deťom rozširovali obzory a učili ich rozvíjať
vzťahy, vštepovali im do sŕdc morálne zásady
a múdro formovali ich pohľad na svet. Vedia
vaše deti, čo najviac obdivujete na ľuďoch,
ktorých si vážite? Povedali ste im niekedy, ako
ste sa poučili zo svojich najväčších chýb?
Porozprávali ste sa s deťmi o filmoch, aké
hodnoty propagovali, ako postavy konali, aké
skutky by sa mohli preniesť do reálneho
života a ktorým sa radšej vyhnúť? Keď sa váš
domov stane školou života, nezabudnite
deťom odhaľovať duchovné tajomstvá. Keď
srdečne prijmete hostí s vedomím, že tým
oslavujete Boha, vydávate svedectvo, že život
s Bohom nie je čosi vzdialené od bežného
života. Alebo keď vyrábate spolu s deťmi
projekt do školy. Alebo keď hráte futbal pred
domom. Láska má jednoducho učiteľské
srdce. Vie, že „múdrosť je cennejšia ako
koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké
drahocennosti.“ (Prís, 8, 11). Láska dokáže
servírovať lekcie života tak, aby ich deti
dokázali prijať. To, čo sa naučia, ich bude
sprevádzať dlhé roky. To isté robil Ježiš svojim
učeníkom. Využíval každú príležitosť, aby ich
učil: „Pozrite na nebeské vtáky... váš Nebeský
Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?
... prečo ste takí ustarostení...?“ (porov. Mt 6,
26 – 31). Chcete, aby boli v živote vaše deti
úspešné? Aby vedeli správe využívať čas? Aby
sa naučili rozrobenú prácu dokončiť? Túžite
po tom, aby mali šťastné manželstvo a
rodinu?... Využívajte potom každú príležitosť.
Čo vám možno dnes zaberie dvojnásobok
času, to ich v budúcnosti môže uchrániť pred
dvojnásobným množstvom problémov. Čo by
láska mohla vaše deti naučiť práve dnes? 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Iz 42, 1-4. 6-7
Žalm: Ž 29, 1a+2. 3ac-4. 3b+9c-10
Ant.: Pán požehná svoj ľud pokojom.
2. čítanie: Sk 10, 34-38
Evanjelium: Lk 3, 15-16. 21-22

Krátke zamyslenie na evanjelium: Ľudia si často kladú
otázku, či Ježiš bol hriešny ako iní ľudia, keď musel
prijať krst. Avšak rozprávanie evanjelií jasne ukazuje,
že aj sám Ján Krstiteľ si uvedomuje rozdiel. Ježiš tu symbolicky berie na seba hriechy, ktoré
tu iní zanechali, a nesie ich na "oltár kríža". Význam celej udalosti budú učeníci schopní
pochopiť až po Veľkej noci. Avšak to nekladie žiadne prekážky Pánovi, ktorý už teraz začal
cestu záchrany každého človeka, teda aj nás. Nie je to len Ježiš, ktorý by zachránil svet. Celá
Najsvätejšej Trojica sa podieľa na záchrane. Je to Otcova vôľa a je to Duch Svätý, ktorý
sprevádza Ježiša pri jeho ohlasovania. Práve v tejto slávnosti môžeme teda objaviť veľkosť
lásky Nebeského Otca k človeku.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

večné svetlo - svieca nad bohostánkom

Vmesiaci január 2016 sviecu nad bohostánkom darovali títo veriaci:

3.1.-9.1. = p. Liberková
10.1.-16.1. = p. Melegová
17.1.-23.1. = p. Križaneková
24.1.-31.1. = p. A. Demčáková

Pán Boh zaplať za Váš milodar.
Na začiatku nového mesiaca znova
uverejníme rozpis na celý mesiac. 
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Na sto percent

Môžu platiť meradlá vernosti a

spoľahlivosti, ktoré očakávate v iných
oblastiach života, aj pre vzťah človeka s
Bohom?

Ak vaše auto naštartuje z troch pokusov len
raz, je spoľahlivé?

Ak váš doručovateľ vynechá váš dom
dvakrát alebo trikrát v týždni, je
dôveryhodný?

Ak jeden z vašich rodičov nenastúpi do
práce raz alebo dvakrát do mesiaca len
preto, že sa mu akosi nechce, môže sa na
neho jeho zamestnávateľ spoľahnúť?

Ak vaša chladnička sem-tam prestane na
deň alebo dva fungovať, dokážete napriek
tomu povedať: „Nevadí, veď väčšinou
predsa funguje?“

Ak si pustíte teplú vodu a chcete sa
osprchovať, ale tečie stále len ľadová, je váš
bojler spoľahlivý?

Ak váš otec alebo mama občas nedostane
výplatu, môže zamestnávateľ povedať: „Keď
sa to stane dvakrát do roka, to hádam nie je
až také zlé...?“

Ak si sem-tam poviete, že vám na Bohu a
jeho láske či hodnotách až tak nezáleží,
myslíte si, že vás Boh môže nazvať vernými
priateľmi?

Od vecí, ktoré máme, a od ľudí, s ktorými sa
stretávame, očakávame, že budú na 100 %
verní a spoľahliví. Nečaká azda to isté Boh
od nás? Aj keď nás nenúti, čaká, že mu
budeme denne jeho lásku opätovať.

Jediným spoľahlivým dôkazom, že sme

pravými kresťanmi, je náš život. James

Tri dôležité veci

Keď sa raz Henry James starý americký

románopisec, lúčil so svojím synovcom,
povedal mu niečo, čo tento chlapec nikdy
nezabudol. Zo všetkých čudných,
zamotaných a podivných vecí, ktoré tento
zvláštny a neraz ťažko pochopiteľný starý
spisovateľ povedal, mu zostali v pamäti tieto
veľmi jednoduché slová:

„Willie, sú tri veci, ktoré sú v živote človeka

veľmi dôležité: Po prvé, buď láskavý. Po

druhé, buď láskavý. Po tretie, buď láskavý.“

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý
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Prvá a druhá časť

fatimského tajomstva

Tretie zjavenie 13. júla si Panna Mária

zvolila k tomu, aby deťom odovzdala
tajomstvo o udalostiach, ktoré čakajú tento
svet. Toto je rozdelené do troch častí. A
podľa Lucie ho treba aj takto chápať.
Existuje len jedno tajomstvo, pozostávajúce
z troch častí. Priamo pri zjavení Panna Mária
prízvukovala, že o tomto tajomstve deti
nesmú nikomu povedať, okrem Františka,
lebo ten opäť Pannu Máriu videl, ale nič
nepočul. Ľudia síce poznali z výrazu tvárí
detí, že to, čo im bolo zverené, je veľmi
vážne, ale vôbec netušili o čo ide. Hoci sa z
detí snažili získať viac informácií, deti
tajomstvo verne zachovávali. Dnes už
vieme, že druhá časť tajomstva sa týkala
komunistického teroru, rozšíreného z Ruska
a zvlášť 2. svetovej vojny. Lucia na príkaz
biskupa spísala toto tajomstvo až o vyše dve
desaťročia neskôr. Prvá a druhá časť boli
zverejnené 31. augusta 1941, tretia časť
bola zverejnená až 13. mája 2000 vo Fatime. 
V prvej časti tajomstva Panna Mária ukazuje
deťom peklo. Lucia to popisuje takto:
"Panna Mária roztiahla ruky a z jej prstov
vytryskla žiara, ktorá akoby prerazila hlbiny
zeme a uvideli sme niečo ako ohnivé more.
V ňom boli ponorení démoni a duše akoby
to boli prehľadné uhlíky, čiernej alebo
bronzovej farby v ľudskej podobe. Plávali v
ohni, boli poháňané plameňmi, ktoré z nich
šľahali a vytvárali oblak dymu. A padali späť
na všetky strany ako iskry pri veľkých
požiaroch, bez tiaže alebo rovnováhy, za

bolestného a zúfalého kriku a stonania,
ktoré vzbudzovali hrôzu a naháňali strach.
Práve vtedy som vykríkla „Ach, beda!“. Tieto
slová počuli všetci okolostojaci. Démoni boli
príšerného a odporného vzhľadu a vyzerali
ako neznáme hrôzostrašné zvieratá,
priesvitné a čierne. Boli sme takí vystrašení,
že sme pozdvihli oči k Panne Márii a prosili
ju o pomoc. Panna Mária nám s dobrotou a
smútkom povedala: „Videli ste peklo, kam
sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby
ich Boh zachránil, chce vo svete zaviesť úctu
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“
A tu už sa dostávame k druhej časti
tajomstva, ktoré hovorí práve o zasvätení
sveta Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu:
„Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší
sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku
koncu. Ale ak neprestanú urážať Boha,
vypukne za pontifikátu Pia XI. nová,
krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú
neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké
znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že
potrestá svet za jeho zločiny vojnou,
hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého
Otca. Aby sa tomu zabránilo, prišla som
požiadať o zasvätenie Ruska môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté
prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak
ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a
bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje
bludy po svete, spôsobí vojny a
prenasledovanie Cirkvi. Svätý Otec bude
musieť veľa trpieť a rôzne národy budú
zničené. Ale nakoniec moje Nepoškvrnené
Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to
sa obráti a na svete zavládne obdobie
mieru. Portugalsko si zachová svoju vieru.“
A to ako už vieme, na  prísľub
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Portugalsko napriek všetkým očakávaniam
2. svetová vojna nezasiahla.         (J. Jenčová)

Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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Stovky mladých prilákal silvestrovský
program Domu Anny Kolesárovej

Pavlovce nad Uhom 5. januára (TK KBS)

Počas piatich dní, od 28. decembra 2015 do 1.
januára 2016, sa v Pavlovciach nad Uhom
konalo Silvestrovské stretnutie, ktoré
organizoval Domček – Dom Anny Kolesárovej
vo Vysokej nad Uhom. Približne 350 mladých
sem prišlo zakončiť starý rok duchovnou
obnovou a ten nový začať v tichu adoráciou.
Program začal svätou omšou a prvým
stretnutím v skupinkách. Do Pavloviec zavítala
aj sr. Samuela Muchová, OFM. Interaktívnym
spôsobom priblížila tému akcie „Láska je
voľba“. Potom začal Večer milosrdnej lásky,
počas ktorého mladým sprostredkovali tému
milosrdného roka sestry Božieho
milosrdenstva. O svojom obrátení svedčil
Pavol z komunity Cenacolo a Martin Rusnák,
člen kapely Sion, ktorá ukončila deň chválami
a adoráciou. Účastníkov prednášal aj o.
Róbert Neupauer, absolvent Inštitútu Jána
Pavla II. v Ríme a putovalo sa aj k bráne
milosrdenstva do Sobraniec a k hrobu Božej
služobnice Anky Kolesárovej vo Vysokej nad
Uhom. Tým sa ukončil program duchovnej
obnovy a začalo samotné slávenie Silvestra.
Najskôr mal prednášku o. Pavol Hudák. Po nej
nasledovalo zdieľanie a práca v
silvestrovských skupinkách. Večer začala
ďakovná svätá omša za uplynulý rok a po nej
nasledovalo písanie listov vďaky. Pred
polnocou sa stíšili a uprostred noci ďakovali,
chválili a prosili Boha v adorácii o milosti do
ďalšieho roka. Po adorácii nasledovala
tanečná zábava do skorého rána.
TK KBS informovala Veronika Andrejková

Sviatok Zjavenia Pána vo Vatikáne:
Misiou Cirkvi je odrážať svetlo
Krista

Vatikán 6. januára (RV) Na slávnosť

Zjavenia Pána slávil Svätý Otec František
v Bazilike sv. Petra koncelebrovanú
Eucharistiu za účasti členov Rímskej
kúrie, kardinálov, biskupov, kňazov,
rehoľníkov a početných veriacich. V
homílii sa sústredil na misiu Cirkvi,
spočívajúcu v odzrkadľovaní Kristovho
svetla. Citoval sv. Ambróza, že Cirkev
podobne ako mesiac odráža svetlo
slnka. Pokiaľ ide o poslanie Cirkvi,
pripomenul, že „byť misionárskou pre
Cirkev neznamená konať prozelytizmus.
Byť misionárskou pre Cirkev znamená
prejavovať svoju vlastnú prirodzenosť,
čiže byť osvetľovaná Bohom a odrážať
jeho svetlo.“ Cirkev má podľa slov
pápeža Františka za úlohu „rozpoznať a
nechať jasným spôsobom prejaviť túžbu
po Bohu, ktorú každý z nás nesie v
sebe.“ Vnútorný hlas, ktorý mudrcov
pobádal nasledovať svetlo hviezdy, bol
„hlasom Ducha Svätého, ktorý pracuje v
každom človeku,“ pripomenul Svätý
Otec. Boh ponúka každému malé svetlo,
ktoré je potrebné objaviť. Aj v našej
dobe je to výzva, „aby sme začali hľadať
znamenia, ktoré Boh ponúka, s
vedomím, že vyžadujú naše úsilie, aby
sme ich dešifrovali a pochopili tak jeho
vôľu.“ Je to pozvanie dospieť k „pravej
múdrosti, ktorá sa ukrýva v tvári
betlehemského Dieťaťa.“

(spracoval František Sokyra)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 17.1. – 23.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Anna Moskaľová. 

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes poobede pobožnosť sv. ruženca bude klasicky o 1430 v novom
kostole.
Nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu klasicky o 1330 v pastoračnom centre a zvlášť kvôli tomu, že v stredu
už bude detská sv. omša.
Relikvie sv. Terezky z Lisieux: Možnože ste zaregistrovali, že po Slovensku budú putovať
relikvie sv. Terezky Ježiškovej alebo oficiálne sv. Terézie z Lisieux. Budú aj u nás vo Vranove a

to v bazilike a na Lomnici v kláštore. Táto možnosť bude na budúcu sobotu 16.1. od 1300-

1930 v bazilike a potom od 2000- 730 rána druhého dňa v kláštore na Lomnici. Presný
program, ktorý bude prebiehať pri relikviách si môžete nájsť na nástenke, či už v bazilike
alebo na Lomnici. Veľmi odporúčam si na to nájsť čas, ak budete mať možnosť. 
Duchovná obnova pre rozvedených: Rehoľa saletínov ponúka víkendovú duch. obnovu pre
rozvedených manželov, ktorí žijú sami v termíne 22.-24.1. v Chrenovci - Brusne. Viac
informácií pre záujemcov je na nástenke. 
FPR: Všetkých členov Farskej pastoračnej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude v stredu

večer po detskej sv. omši o 1900. 
Milodar na kostolné potreby: Chcem vás na začiatku tohto kalendárneho roku opäť poprosiť
o váš milodar na kostolné potreby už v akej výške môžete. Lístočky sú vzadu na stolíku v
košíku, môžete si ich vyzdvihnúť a opäť vás chcem poprosiť o vypísanie svojej adresy, aby sme
to vedeli zaznamenať. Veľmi pekne ďakujem už vopred. O jednotlivých platbách z nich vás
budeme neskôr informovať.
Rozpis lektorov:
2. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Ľ. Gazdu, 10.00 hod. - rod. Hudákova, 18.30
hod. - rod. Baníkova - rod. Hrubovska. 

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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LiTURGiCKýLiTURGiCKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 11.01.2016 11.01.2016 DoDo 17.01.201617.01.2016

PPoNDELoKoNDELoK 11.01.201611.01.2016 Sv. omša: 1800 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UU ToRoKToRoK 12.01.201612.01.2016 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREDATREDA 13.01.201613.01.2016 Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ TVRToKTVRToK 14.01.201614.01.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T) 

PP iAToKiAToK 15.01.201615.01.2016 Sv. omša: 1800 (T) 

SS oBoTAoBoTA 16.01.201616.01.2016 Sv. omša: 1800 (T) 

NN EDEĽAEDEĽA 17.01.201617.01.2016

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (T) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

„Ak si kresťan, vedz, že na konci každého tvojho úsilia ťa čaká Ježiš Kristus.“
(MICHEL QUOIST)


