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 Dieťa našli iba dve kategórie ľudí: pas� eri a mudrci, pros�  a učení; 
� , čo vedeli, že nevedia nič, a � , čo vedeli, že nevedia všetko. Nikdy ho 
nenájde človek, ktorý prečítal iba jednu knihu, a myslí si, že čosi vie. 
Mikrokozmos jasličiek odrážal, podobne ako atóm, makrokozmos kríža 
na Golgote. Betlehem spojil nebo so zemou, Boh a človek sa tu stretli a 
pozreli si do očí. Otec ľudské telo pripravil, Duch Svätý mu dal formu a 
Syn ho prijal. Ten, ktorý bol od večnos�  splodený v lone Otca, bol teraz 
splodený v čase. V pohybe jeho rúk bola Božia všemohúcnosť, v každom 
údere jeho ľudského srdca sídlila nekonečná Láska a jeho pohľad bol 
preniknutý bezhraničným súcitom Boha s hriešnikom. 
 Podľa náboženskej koncepcie tej doby pohania a ženy boli bytos�  
najviac vzdialené od Boha. Napriek tomu sú tými, ktorí ho spoznávajú a 
prijímajú. Vstupujú do domu, padajú na zem, klaňajú sa. Uznávajú Ježiša 
nielen ako Kráľa, ale aj ako Božieho syna, uznávajú jeho Božskosť. Dary 
mudrcov sú symbolické a vyjadrujú, že je koniec myšlienke exkluzívnos� , 
zvláštnej vyvolenos� , výhradného privilégia, ktoré doteraz patrilo Izraelu, 
ale možnosť otvorená celému ľudstvu.
 Darmi sú zlato, kadidlo a myrha. Zlato bolo symbolom kráľovského 
stavu. A tak aj pohania budú súčasťou nie Izraelského kráľovstva, ktoré 
nepovstane znovu k životu, ale Božieho kráľovstva bez hraníc, pretože 
univerzálna Božia láska nepozná hranice. Aj pohania sa teda stávajú 
plnoprávnou súčasťou kráľovstva.
 Kadidlo bolo výlučným nástrojom kňazov pri obetovaní v chráme. Aj 
táto výsada - byť národom kňazov. Ľudstvo sa stáva kňazským národom, 
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čiže ľudom, ktorý môže vstúpiť do priameho vzťahu s Bohom, bez 
sprostredkovateľov. 
 A nakoniec myrha. Myrha je vôňa nevesty pre svojho ženícha, píše 
sa o tom v knihe Pieseň piesní. Izrael bol považovaný za ľud - Božiu nevestu, 
Pán bol ženíchom a Izrael nevestou.
 Aj toto privilégium nie je viac výlučnou výsadou Izraela, ale vzťahuje 
sa na celé ľudstvo. Toto je posolstvo sviatku Zjavenia Pána, univerzálna 
láska pre celé ľudstvo, nikto sa nesmie cí�ť vylúčený z tejto lásky.

spracoval Váš duchovný otec

 Tri gestá mudrcov orientujú našu cestu smerom 
k stretnu�u sa s Pánom, ktorý sa dnes zjavuje ako svetlo a spása 
pre všetky národy. Mudrci vidia hviezdu, putujú a prinášajú dary.
Vidieť hviezdu. Toto je východiskový bod. Môžeme sa však pýtať, prečo videli 
hviezdu len mudrci? Možno preto, že len málokto pozdvihol oči k nebu. 
Častokrát sa to�ž v živote uspokojujeme s pohľadom upretým k zemi: 
postačuje nám zdravie, nejaké �e peniaze a trocha zábavy. Vieme my ešte 
pozdvihnúť pohľad k nebu? Vieme ešte snívať, túžiť po Bohu, očakávať jeho 
novosť, alebo sa nechávame unášať životom ako suchá haluz vo vetre?   
 Mudrci sa neuspokojili so živorením, nenechali sa unášať prúdom. 
Tušili, že k opravdivému životu je treba vysoký cieľ a preto treba upierať 
pohľad smerom hore.
 Prečo z tých, ktorí dvíhali pohľad k nebu, mnohí ďalší nenasledovali 
hviezdu - tú «jeho hviezdu»? Možno preto, že to nebola do očí bijúca 
hviezda, jagajúca sa viac než �e ostatné. Ako hovorí Evanjelium, bola 
to hviezda, ktorú mudrci videli vychádzať. Ježišova hviezda neoslepuje, 
neomamuje, ale jemne pozýva.
 Existujú oslnivé hviezdy vyvolávajúce silné emócie, ktoré však 
neudávajú smer cesty. Tak je to s úspechom, peniazmi, kariérou, poctami 
či potešeniami vyhľadávanými ako cieľ existencie. Sú ako meteorit: 
chvíľku žiaria, no čoskoro sa roztrieš�a a ich ligot zmizne. Sú to padajúce 
hviezdy, ktoré zvádzajú na falošnú dráhu namiesto toho, aby udávali smer.
 Pánova hviezda naopak nie je vždy oslňujúca, avšak vždy je prítomná; 
je �chá: vezme ťa za ruku na ceste životom, sprevádza ťa. Nesľubuje 
materiálne odmeny, no garantuje pokoj a darúva, tak ako mudrcom, 
«nesmiernu radosť». Žiada však, aby sme kráčali.

pápež Fran�šek



PRE SNÚBENCOV
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva 

manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; 
takto milosť sviatos� zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich 
nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života. (KKC, 
1661)

Manželstvom v Cirkvi 
vzniká medzi mužom a ženou 
celoživotné spoločenstvo, ktoré je  
zamerané na dobro manželov, ako 
aj na plodenie a výchovu de�.                
      Manželstvo Kristus povýšil 
na sviatosť, preto každý pokrstený 
katolík vstupujúci do manželstva, 
je povinný uzatvoriť sviatostné 

manželstvo (teda v katolíckom obrade).
Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou 

spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná 
na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu de�, Kristus Pán povýšil 
medzi pokrstenými na hodnosť sviatos�.
 Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, 
ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatos� nadobúdajú osobitnú 
pevnosť.
 Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je 
svojou prirodzenosťou doživotný a výlučný; okrem toho sa v kresťanskom 
manželstve manželia na povinnos� a dôstojnosť svojho stavu osobitnou 
sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú.
 Obidvaja manželia majú rovnakú povinnosť a rovnaké právo vo 
všetkom, čo súvisí so spoločenstvom manželského života.
 Rodičia majú veľmi vážnu povinnosť a prvotné právo, aby sa podľa 
svojich síl starali tak o telesnú, spoločenskú a kultúrnu, ako aj mravnú a 
náboženskú výchovu de�.                                                                (CIC o manželstve)

Všetci snúbenci, ktorí chcú uzatvoriť sviatosť manželstva 
v našej farnosti v roku 2020, nech sa nahlásia počas úradných 
hodín v kancelárii farského úradu.



Vianočné obdobie myslava baška

Pondelok
6. 1.                                  

 Slávnosť Zjavenia Pána

8.00
za farnosť            
11.00               

ZBP Agnesa

9.30                  
† Jozef   

Utorok
7. 1.
Féria

10.30
† Margita Némethová

Streda
8. 1.
Féria

7.30                
úmysel ordinára

Štvrtok
9. 1.
Féria

18.30
† Ladislav, Katarína 

Šolcoví                   
Piatok
10. 1.
Féria

17.30
† Pavol Veles       

Sobota
11. 1.
Féria

7.30
† Martin, Mária

Nedeľa
12. 1.

Krst Krista Pána

8.00
za farnosť                    

 11.00
ZBP Štefan Müller (75 r.)       

s rod.

9.30                    
spoločný úmysel

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

V pondelok 6. 1. 2020 bude požehnanie domov v Myslave od 14.00 hod. 
Potrebné je sa zapísať v sakris�i kostola.

Na budúci štvrtok 9. 1. 2020 bude katechéza de� na fare so začiatkom 
o 17.30 hod. a po jej skončení bude svätá omša za účas� de�.

V piatok 10. 1. 2020 o 17.30 hod. je svätá omša za účas� birmovancov a po 
jej skončení katechéza na fare so začiatkom o 18.15 hod.  


