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12. 1. 20207 
ÚPLNE SA ODDAŤ PÁNOVI

Ľudská sloboda je teda až taká veľká - môže posúvať Boha z miesta 
na miesto, zo srdca von na perifériu Babylonu a opačne. Takto sa oddať 
dokáže iba Boh. Je to božský skutok. Toto nedokážu ani najvyšší poli�ci, 
ani generálni riaditelia, ani manažéri. Chcelo by to vrá�ť Bohu toto jeho 
vydanie sa nám. Aj keď človek je voči Bohu niečo ako horčičné zrnko voči 
vesmíru, ale predsa. Vrá�ť Bohu jeho totálne oddanie svojim totálnym 
oddaním sa jemu. 

Tento pokus sme už začali práve svojim krstom. Podpísali sme 
zmluvu s Bohom, že to chceme urobiť. Často si však môžeme položiť 
otázku: „Ako?“ Čo to znamená úplne sa oddať Pánovi. Nie je to iba starý 
slogan, fráza, ktorú zopárkrát od�aľ počujeme? Takže, úplne sa oddať 
Pánovi znamená položiť sa mu do dlaní, zabudnúť na skutky, po ktorých si 
môžeme povedať, že si vydobýjame svätosť sami, pretože to Boh nás robí 
svätými, nie sami sa nimi stávame. 

Ďalej - modliť sa - hľadať Pánovu vôľu a pretláčať ju namiesto svojej. 
A ďalej - prijímať ľudí ako svojich bratov, lebo Stvoriteľ sveta žobre o hrnček 
mlieka aj dnes - vo Ferovi, ktorý sedí vedľa v lavici, v kolegovi pri vedľajšom 
sústruhu, v predavačke v potravinách na Hlavnej a v šies�ch miliardách 
ďalších ses�er a bratov. Je to ťažké. Nie je to ako vykopať jamu, ktorá je za 
pol dňa hotová. Ide o proces odteraz až do konca tohto nášho zemského 
„pochodu.“

Toto je skutočne jediný program života. Iný program neexistuje. Je 
to ťažké, zdá sa až neuskutočniteľné, ale netreba sa báť, Boh to „vybaví“ za 
nás prostredníctvom toho, ktorý zostúpil na Ježiša v podobe holubice.

Váš duchovný otec



Z HOMÍLIE PÁPEŽA BENEDIKTA
Ježiš prišiel z Galiley k rieke Jordán, aby sa nechal pokrs�ť Jánom. 

V tom čase ľudia z celej Pales�ny prichádzali počúvať kázanie tohoto 
veľkého proroka, jeho ohlasovanie príchodu Božieho kráľovstva a aby prijali 
krst, teda podrobili sa tomuto znaku pokánia, ktorý vyzýval k obráteniu 
sa od hriechu. Aj keď sa nazýval krstom, nemal sviatostnú hodnotu 
obradu, ktorý dnes slávime. Ako dobre viete, bolo to až Ježišovou smrťou 
a vzkriesením, keď ustanovil sviatos� a dal zrodiť sa Cirkvi. Krst, ktorý 
vysluhoval Ján, bol skôr kajúcim aktom, gestom, ktoré vyzývalo k pokore 
pred Bohom a do nového začiatku: ponorením sa do vody kajúcnik uznával 
že zhrešil, vyprosoval si od Boha očistenie od vlastných vín a bol poslaný 
zmeniť pomýlené správanie.

Preto keď Ján Krs�teľ videl Ježiša ako v rade spolu s hriešnikmi 
prichádzal dať sa pokrs�ť, zostal v rozpakoch. Tým, že v ňom spoznal 

Mesiáša, Božieho Svätého, 
toho, ktorý je bez hriechu, Ján 
prejavuje svoje rozpaky: veď on 
sám, krs�teľ, by sa mal nechať 
pokrs�ť od Ježiša. No Ježiš ho 
povzbudzuje, aby nekládol odpor, 
aby prijal a vykonal tento úkon, 
aby urobil to, čo je potrebné, aby 
sa „naplnila spravodlivosť.“ 

Týmto výrazom Ježiš dáva 
najavo, že prišiel na svet preto, aby 
plnil vôľu toho, ktorý ho poslal, 
aby splnil všetko, čo Otec od neho 
žiada. Veď to bolo z poslušnos� 
k Otcovi, že prijal aby sa stal 
človekom. Toto gesto nám zjavuje 
predovšetkým to, kým je Ježiš: je 
Božím Synom, pravý Boh ako Otec, 
je to ten, ktorý „sa znížil“ aby sa 
stal jedným z nás; ten, ktorý sa stal 
človekom a prijal poníženie až po 
smrť na kríži.     



Ježišovo gesto je už predzvesťou kríža, plného prija�a smr� za 
hriechy človeka. Tento akt poníženia, ktorým sa chce Ježiš plne zjedno�ť 
s Otcovým plánom spásy, predstavuje plný súlad vôle a úmyslov, ktorá tu 
bola medzi tromi osobami Najsvätejšej Trojice. Pri takomto akte lásky sa 
Duch Svätý zjavuje ako holubica, ktorá sa nad ním objavuje a v tej chvíli 
všetkým, čo sú účastní na krste, hlasom z neba, ktorý všetci počujú, vydáva 
svedectvo tej láske, ktorá spája Ježiša s Otcom. Otec otvorene zjavuje ľuďom 
hlboké spoločenstvo, ktoré ho spája so Synom: hlas, ktorý zaznieva z hora 
dosvedčuje, že Ježiš je vo všetkom poslušný Otcovi a že táto poslušnosť je 
vyjadrením lásky, ktorá ich navzájom spája. Preto má Otec v Ježišovi svoje 
zaľúbenie, lebo v Ježišovom konaní spoznáva jeho túžbu vo všetkom plniť 
Otcovu vôľu.

Tým, že nám Pán dal vieru, dal nám to, čo je v živote najcennejšie - 
najpravdivejší a najkrajší dôvod, prečo žiť. Je to vďaka milos�, že sme uverili 
Bohu, že sme spoznali jeho lásku, ktorou nás chce spasiť a zbaviť od zlého. 

Preto, keď si uvedomujeme veľkosť daru krstu, o ktorý sa od prvých 
storočí veriaci starajú, aby boli pokrstené ich de� len čo sa narodili. Iste, 
príde potreba slobodného a vedomého rozhodnu�a sa pre tento život 
viery a lásky. No práve preto je potrebné, aby boli po krste vychovávané 
vo viere, vyučené podľa múdros� Svätého písma a náuky Cirkvi, aby tak 
v nich mohlo rásť semienko viery, ktorú prijímajú a mohli dosiahnuť plnú 
kresťanskú zrelosť. Cirkev, ktorá ich prijíma medzi svoje de�, sa musí spolu 
s rodičmi a krstnými rodičmi usilovať sprevádzať ich na tejto ceste rastu. 
Spolupráca medzi kresťanským spoločenstvom a rodinou je ešte dôležitejšia 
v súčasnom spoločenskom kontexte, keď je inš�túcia rodiny ohrozovaná 
z mnohých strán a vo svojom poslaní vychovávať vo viere musí čeliť nemálo 
ťažkos�am.           
 Vytrácaním sa stálych kultúrnych opôr a rýchlou transformáciou, 
ktorej je spoločnosť neustále vystavená, sa výchovné úsilie stáva skutočne 
ťažkým. Preto je nevyhnutné, aby sa farnos� čoraz viac pričiňovali o podporu 
rodín, malých domácich cirkví, v ich úlohe odovzdávania viery.

„Kto prijal od Boha vznešený dar krstu, nemusí sa báť nijakého zla.“

„Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako 
proces postupného premieňania sa ukrižovaného a vzkrieseného Krista.“

Ján XXIII.

Ján Pavol II.



1. cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
13. 1.                            
 Féria

17.30
za členov SSV

Utorok
14. 1.
Féria

10.30
† Katarína, Eduard, Mária

Streda
15. 1.
Féria

7.30
† Margita, Jozef

16.30
úmysel kňaza

Štvrtok
16. 1.
Féria

18.30
† Ján Cirner (1. výr.)                

Piatok
17. 1.

Sv. Antona, opáta

17.30
za uzdravenie manželstva

Sobota
18. 1.
Féria

7.30
† Ľudmila (1. výr.)

Nedeľa
19. 1.

2. nedeľa 
v období cez rok

8.00
za farnosť
11.00

ZBP Andrej s rod.

9.30 
† Imrich (ned. 80 r.)                   

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Na budúci štvrtok 16. 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 17. 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.  
 Od 18. 1. 2020 začína týždeň modli�eb za jednotu kresťanov.    
 Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnos� bude 10. 5. 2020 o 10. 30 hod. a 
slávnosť Birmovania 11. 10. 2020 o 9.00 hod.       
 Snúbenci sa môžu hlásiť na prija�e sviatos� manželstva počas úradných 
hodín na farskom úrade.


