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KRST JE DAR 
Nový rok 2020 má za sebou už niekoľko dní. Keď si v závere vianočného obdobia pripomíname krst Pána Ježiša, 
stretávame sa s Jánom Krstiteľom, podľa ktorého si nemáme dať iba pár predsavzatí, ale pozýva nás k novému 
životu. Ján sa pýta tých, ktorí chcú prijať krst pokánia, či Boh je skutočne stredobodom ich života. Záleží mu 
na tom, aby človek nemal dôveru v pozemské skutočnosti, ale v Boha, aby si vážil blížneho a konal spravodlivo. 
Krst je pre Jána vonkajším znakom životného prelomu. Ježiš sa dáva Jánovi pokrstiť, ale on nepotrebuje životný 
prelom. Preto to Ján najprv odmieta, ako hovorí evanjelista Matúš: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty 
prichádzaš ku mne?“ (Mt 3,14). A predsa Jánov krst má pre Ježiša veľký význam. Je to začiatok jeho verejného 
účinkovania, ktoré potvrdzuje Duch Svätý a Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn“. Odvtedy začína Ježiš kázať 
a zhromažďovať učeníkov. Na konci svojho vykupiteľského poslania dáva svojim učeníkom príkaz krstiť. A v 
čom spočíva podstatný rozdiel medzi Jánovým krstom a krstom, ktorý prikázal Ježiš? Pri Jánovom krste je 
vonkajším znakom obrátenie vlastnými silami. Ježišov krst je naproti tomu v prvom rade znakom toho, čo Boh 
robí pre nás – že nás považuje za svoje deti: „Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, teba som si 
vyvolil.“ Toto Otcovo slovo platí aj pre nás, lebo sme Ježišovi bratia a sestry. Kazateľ Haderstorfer sa v jednej 
svojej kázni priznáva, ako sa mu snívalo, že opäť je žiakom a má skladať skúšku. Ale o oblasti, z ktorej mal byť 
skúšaný, nemal ani najmenšie tušenie. Keď už vôbec nevedel, čo má robiť, prišiel učiteľ a potichu mu povedal: 
„Nemusíš mať strach, sadnem si k tebe.“ Trvalo celé minúty, kým sa úplne 
spotený zobudil a uvedomil si, že má študentské roky dávno za sebou a že 
už nemusí skladať žiadne takéto skúšky. Pravda, nie je to celkom tak. Pred 
nami je ešte jedna veľká skúška – skúška nášho života. Rozhoduje sa v nej o 
všetkom. Musíme vydať zo seba všetko, aby sme ju zložili. Ale vieme, že iba 
vlastnými silami to nedokážeme. Náš strach je oprávnený, môžeme sa však 
k tomu postaviť podobne ako v spomínanom sne: rozhodujúce slovo povie 
Kristus, ktorý sníma hriechy sveta aj naše nedokonalosti a vinu, ba vidí aj 
našu ochotu byť verní svojmu krstu. Je to predsavzatie na celý život, ktoré si 
chceme pri príležitosti Ježišovho krstu znova obnoviť – „žiť život s Kristom“. 
HLBOKÉ KORENE                                        
Novinár sa rozprával s roľníkom o vplyve nepriaznivého počasia na jeho 
úrodu. Po bohatých dažďoch sa zber kukurice a sóje ukazovali veľmi dobré. 
No roľník hovorí: „V tejto chvíli je moja úroda najviac ohrozená“. Novinár 
bol udivený, lebo mal zámer napísať článok o dobrej úrode a zlepšení situácie 
regiónu. „Dokonca aj krátke obdobie sucha veľmi pozitívne vplýva na úrodu,“ 
pokračoval roľník. „Ako to?“ spýtal sa novinár. Roľník mu vysvetľoval, že hoci sú 
dažde považované za užitočné, ale v takých obdobiach rastliny nezapúšťajú korene 
tak hlboko, ako keď počas krátkeho sucha hľadajú vodu. Korene rastú plytko, takže 
rastliny nie sú pripravené na to, aby odolali dlhšiemu suchu a silnému vetru. Aj kvôli 
plytkému zakoreneniu rastlín môže silný vietor zmietnuť všetko z poľa počas niekoľkých minút. Aké je to 
výstižné pre náš duchovný život. Tak veľmi chceme, aby náš život bol pokojný, aby mu nič nechýbalo, aby na 
nás Boh zosielal len „oživujúce dažde“ požehnania. Bojíme sa období „sucha“ a ťažkostí, no pritom zabúdame, 
že vďaka nim môžeme zapustiť hlbšie korene viery a viac hľadať Boha. Niektorí tvrdia, že verili v Boha, ale teraz 
v ťažkej situácii, ktorú na nich Boh dopustil, už v neho neveria a odvracajú sa od neho. Prečo? Lebo korene ich 
viery boli veľmi plytké. Kým život bol pokojný a vyvíjal sa podľa ich predstáv boli ochotní veriť. No takáto viera 
je povrchná, závislá viac od mienky ľudí ako od skutočnej obety, modlitby a života podľa Božieho slova. Iba 
hlboké zakorenenie našej viery v Bohu nám dovolí vydržať ťažké časy. Ešte dnes zapusťme svoje korene hlbšie. 
Venujme čas Pánovi. Apoštol Pavol píše: „Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: v ňom zakorenení 
a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili a vynikajte vo vzdávaní vďaky? (Kol 2,6)   texty: V. Judák 
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EKUMENICKÉ  BOHOSLUŽBY  V  PREŠOVE 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára 2020 

„Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.“ Sk 28,2 

Pondelok 20.1.2020 18:00 Františkánsky kostol sv. Jozefa (rím. kat.) príhovor: M. Jurčo 

Utorok 21.1.2020 17:30 Katedrála sv. Jána Krstiteľa (gr. kat.) príhovor: O. Koč 

Streda 22.1.2020 18:00 Modlitebňa Cirkvi bratskej príhovor: J. Dronzek 

Štvrtok 23.1.2020 18:00 Chrám sv. Trojice (evanj. a. v.) príhovor: J. Babjak SJ – arc. 
 

1. Vianočné obdobie končí 12.1. nedeľou Krstu Krista Pána. Stromčeky a vianočná výzdoba môžu ostať až 
do 2.2. – sviatku Obetovania Pána. To platí aj pre Betlehemy v kostoloch, ak sú v bočných miestnostiach.  

2. Milodar od jasličiek z 1. vianočného dňa – 340 eur sme odoslali na účet Arcibiskupského úradu (ABÚ). 
3. Zbierka pre poškodených výbuchom plynu: v našom kostole sa vyzberalo spolu 18 715 eur. Ďakujeme.  
4. Zbierka na podporu pastorácie mládeže v arcidiecéze bude v nedeľu 19.1.2020 po každej svätej omši.  
5. Pre snúbencov: najbližší Kurz prípravy na manželstvo začne v utorok 28.1.2020 o 18:30 na našej fare. 

Je potrebné čím skôr sa nahlásiť u manželov Zacharovcov na čísle 0907 459 236. Arcidiecézne centrum 
pre rodinu ponúka víkendové kurzy s ubytovaním v termínoch: 6. – 8.3.2020 Augustineum, Bardejovské 
kúpele a 8. – 10.5.2020 Kláštor Minoritov, Brehov. Prihlasovanie na stránke www.rodina.rimkat.sk. 

6. Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí pokračujú aj v mesiaci január podľa dohodnutých termínov.  
7. Sv. omše „Za šírenie kultúry života na Slovensku, za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny 

v našej krajine“ sú slúžené denne na rôznych miestach. V našom kostole bude v pondelok 13.1. o 18:00. 
8. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie v utorok 21.1.2020 

o 17:00 v Katolíckom kruhu, Jarkova 77. Téma: "Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať 
celým svojím srdcom." Jer 29, 13 Stretnutie povedie o. Martin Rečlo – Arcidiecézne centrum pre rodinu.  

9. Najbližšia predkrstná náuka bude v piatok 24.1. vo farskej knižnici. Záujemcovia nech sa hlásia na fare.  
10. Stretnutia birmovancov na fare začínajú od 14.1.2020 po večerných sv. omšiach. Dve skupiny budú mať 

stretnutie v utorok (sv. omša o 18:00), jedna v stredu (sv. omša o 17:00) a ďalšia vo štvrtok (sv. omša o 
18:00). Birmovanci sú už rozdelení do jednotlivých dní. V deň stretnutia nech prichádzajú aj na sv. omšu.   

11. Teologická fakulta v Košiciach ponúka študijné programy: bakalársky, magisterský a doktorandský. 
Zároveň pozýva na Deň otvorených dverí 4.2.2020. Všetky informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk  

12. Cirkev v núdzi ACN: finančným milodarom môžete podporiť prenasledovaných kresťanov vo svete aj 
cez farský úrad podobne, ako prispievate na Rádio Lumen a TV Lux. 

 

Usmernenie diecézneho biskupa ohľadne prípravy na sviatosť birmovania: 
Sviatosti – krst, birmovanie a Eucharistia sú navzájom tak zviazané, že sa vyžadujú pre plné uvedenie do 
kresťanského života. Je nevyhnutné urobiť všetko pre to, aby každý pokrstený bol aj pobirmovaný a cez túto 
sviatosť obohatený darom Ducha Svätého, a tak sa stal svedkom Krista. Vhodnou formou sú stretnutia v 
malých skupinách vedené animátormi z radu kňazov, rehoľníkov, katechétov a osvedčených veriacich. 
V príprave je mimoriadne dôležitá evanjelizácia, pretože prax ukazuje, že birmovanci sú často formálne 
katolíkmi, ale živá viera im chýba. Vedomostná príprava je len jednou časťou prípravy. Pre evanjelizáciu 
birmovancov je vhodné použiť u nás existujúce kurzy napr: Alfa, Filip, Objav Krista ... Pre vedomostnú prípravu 
je vhodný Katechizmus pre mladých – Youcat alebo publikácia Tweetuj s Bohom. Školské vyučovanie 
náboženstva má byť len podporením katechézy vo farnosti a nie ťažiskom prípravy na sviatosť birmovania. 
Príprava má byť pre birmovancov stretnutím s Cirkvou ako láskavou Matkou a má viesť k tomu, aby 
pobirmovaní aktívne žili kresťanskú vieru. Časová dĺžka prípravy na sviatosť birmovania je v našej arcidiecéze 
zvyčajne jeden rok (resp. jeden školský rok) s frekvenciou stretania približne raz do týždňa. Je možné predĺžiť 
prípravu aj na dva roky, avšak iba s vedomím diecézneho biskupa. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 
stanovila vek na prijatie birmovania od 13 rokov. Pastoračná skúsenosť odporúča prijatie birmovania po 
ukončení základnej školy. Do prípravy je vhodné zapojiť spoločenstvá vo farnosti či v diecéze napr: 
Arcidiecézne centrum mládeže (ACM), Univerzitné pastoračné centrá (UPC), Pastoračné centrum bl. Anny 
Kolesárovej. Ak o sviatosť birmovania žiadajú starší veriaci, ich prípravu treba prispôsobiť. Ak sa 
nepobirmovaný katolík nachádza v nebezpečenstve smrti, hociktorý kňaz má splnomocnenie vysluhovať 
sviatosť birmovania. Takéto situácie sa môžu vyskytnúť pri návšteve vážne chorého v nemocnici alebo aj 
v prípade, že veriaci je pred vážnym lekárskym zákrokom. Postačí základná vedomosť o tejto sviatosti. Ak 
o prijatie manželstva žiada katolík, ktorý ešte neprijal sviatosť birmovania, má ju pred uzavretím manželstva 
prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti. Snúbencom treba ponúknuť možnosť prijatia sviatosti birmovania 
a tiež individuálnej prípravy, ale absencia sviatosti birmovania nie je kánonickou prekážkou pre sobáš. 



  

13.1. PONDELOK        

6:15 + Bartolomej 

8:00 + Pavlína 

18:00 + Milan, Marta, Štefan, Mária, Mikuláš 

14.1. UTOROK        

6:15  pohrebná   + Anna (pohreb 16.12.) 

8:00 + Michal, Anna, Jozef, Eva, Pavol 

18:00 + Tomáš, Mária, Margita, Jozef, Emil, Bernard 

15.1. STREDA     

6:15  pohrebná   + Slavomír 

8:00 + Jozef, Helena, Ladislav, Jarmila, Jozef 

17:00 PRE DETI:   + Ivan, Eva 

16.1. ŠTVRTOK      

6:15  pohrebná   + Dušan (pohreb 13.12.) 

8:00 + Hedviga 

18:00 + Mária, Štefan, Helena, Jozef 

17.1. PIATOK                                              sv. Anton, opát           
6:15 + Júlia, Vojtech, Ondrej 

8:00 + Anna, Ondrej a + z rodiny 

18:00 + Ľubomír 

18.1. SOBOTA       Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

7:00 ZBP Dalibor, Jozef s rodinami 

18:00 + Anna, Mária, Helena, Ján, Peter 

19.1. 2. NEDEĽA CEZ ROK 
6:00 + Filoména 

7:15 + František (1. výročie)  
ZBIERKA 

na pastoráciu 
mládeže 

8:30 ZBP Veronika 

  10:00 + Eduard, Kornélia 

11:30 ZBP Michaela 

18:00 ZBP Ján, Veronika, Marta 
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 z pohrebu + Bartolomej Petruška – 250 € 

z pohrebu + Ján Kovaľ – 200 € 
z pohrebu + František Slaninka – 130 € 
z pohrebu + Stanislav Nálepka – 100 € 

z pohrebu + Martiny – 100 € 
z pohrebu + Anna – 50 € 

z pohrebu + Dušan – 50 € 
z pohrebu + Viktor Kuľa – 20 € 
z pohrebu + Jozef Tekeľ – 15 € 

*********************************** 
novomanželia Rosoľankovci – 200 € 

bohuznámy Jozef – 100 € 
z krstu Daniely – 50 € 

ďalší bohuznámi 105, 100, 100, 50, 50, 20 € 
na Rádio Lumen a TV Lux – 15, 10, 5 € 

  

 

 

 

 

20.1. PONDELOK     

6:15 + Eduard, Juraj, Mária, Jozef, Ján 

8:00 + Jaroslav, Helena, Patrik 

18:00 ZBP Irena a rodina 

21.1. UTOROK                      sv. Agnesa, panna a mučenica 

6:15 + František, Ladislav, Roman 

8:00 + Agnesa (1.výročie) 

18:00 + Mária 

22.1. STREDA   

6:15  pohrebná   + Anton (pohreb 13.1.) 

8:00 + Mária, Matej 

17:00 PRE DETI:   + Helena (1. výročie) 

23.1. ŠTVRTOK                

6:15  pohrebná 

8:00 + Roman 

18:00 + Mária, Jozef, Mária, Alena 

24.1. PIATOK       sv. František Saleský, biskup a učiteľ C.  
6:15 + Anna, Ladislav 

8:00 + Mária, Ondrej, Anna, Jozef, Alžbeta, Štefan 

18:00 + Ján (1. výročie) 

25.1. SOBOTA                         Obrátenie sv. Pavla, apoštola 

7:00 ZBP Janka – životné jubileum 

18:00 + Marta 

26.1. 3. NEDEĽA CEZ ROK 
6:00 ZBP Ján s rodinou 

7:15 + Oľga a + z rodiny 

 

8:30 + Jozef, Mária 

10:00 + Jozef 

11:30 ZBP Cecília s rodinou 

18:00 + Eugen, Alžbeta, Štefan, Anna, Emil  

 
 
 
 
 
 

JUBILEÁ A VÝROČIA V ROKU 2020  

farské 
25. výročia 

Vznik farnosti Kráľovnej pokoja 
Požehnanie nášho kostola 

diecézne 
25. výročia 

Svätorečenie Košických mučeníkov 
Povýšenie diecézy na arcidiecézu 

celosvetové 
Rok Božieho slova 
Jubilejný loretánsky rok 

iné 
25. výročie 

Dobrá novina – prvá na Vianoce 1995 
            koledovanie detí z eRka 

  

 

                             

    

 

Jubilejný loretánsky rok schválil pápež František od 8.12.2019 do 10.12.2020 pri príležitosti 100. výročia 
vyhlásenia Panny Márie za patrónku letectva. Motto roka: „Leťme k výšinám“. Loretánske jubileum bude 
príležitosťou k znovuobjaveniu úcty k Panne Márii z Loreta. Svätý dom z Nazareta je náboženským prvkom, 
pretože je miestom, kde sa narodila a kde vyrastala Panna Mária, kde žila Svätá rodina. ... Veteráni Prvej svetovej 
vojny žiadali pápeža o schválenie osobitnej ochrany Panny Márie. Prvé lietadlá sa v tej dobe nazývali „lietajúcimi 
domami“ a tak myšlienky išli k Svätému domu v Lorete, ktorý podľa tradície priletel do Loreta z Nazareta. Zveriť 
Márii všetkých tých, čo používali lietadlo, bolo teda úplne prirodzené. Pápež František 7.10.2019 rozhodol, že sa 
každoročne môže sláviť ľubovoľná spomienka Panny Márie z Loreta 10. decembra. To pomáha napodobňovať 
cnosti dokonalej učeníčky Evanjelia, Panenskej Matky Márie. V Lorete majú pôvod mariánske Loretánske litánie.  

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. 
              Staré sa pominulo a nastalo nové.   2 Kor 5, 17 



  
 

 

* BEZMOCNOSŤ *  
 BLCHA * BORIEVKA * 

BYVOL * CYKLOKROS * 
HOTEL * DVOJNÍČKA * 
GULIAR * HLASIVKY *  
HRDLO * CHIRURG * 

KOMNATA * KRÁDEŽ * 
LIEVANEC * MAJITEĽ * 
MAŠINA * ODZNAK * 
SAUNA * SEMENO * 
SÚDOK * SÝKORKA * 
ŠPIÓN * TEMNOTA *  
VÝROČIE * VZDUCH * 
ZÁTREPKA * ZÁZNAM 

* UKAZOVÁK * 
Vyškrtaj slová a zvyšné 

písmena tvoria vetu.  
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Opíš udalosť 
na obrázku. 

Obrázok 
si vymaľuj. 
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