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1. 
R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
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Ročník II.

V prvý deň roka, Cirkev upriamila svoj zrak na nebeskú Božiu Matku, 
ktorá drží v náruči dieťa Ježiša, ktorý je prameňom každého požehnania. V 
Máriinom materinskom srdci zaznelo oslovenie anjelov v Betleheme, ktoré 
ju naplnilo úžasom: „Sláva Bohu na výsos�ach a na zemi pokoj ľuďom, 
ktorých on miluje.“ Evanjelium dodáva, že „Mária zachovávala všetky 
�eto slová vo svojom srdci.“ Ako ona, podobne aj Cirkev stráži a medituje 
Božie slovo, pričom ho konfrontuje s rozličnými meniacimi sa situáciami, s 
ktorými sa stretáva počas svojho dlhého putovania.

Z liturgického obdobia, ktoré práve slávime sa môžeme naučiť, 
že pre prija�e daru pokoja, musíme sa otvoriť pravde, ktorá sa zjavila v 
osobe Ježiša Krista. On nás naučil jednak obsahu a �ež metóde ktorá vedie 
k pokoju, to�ž láske. Boh, ktorý je v skutku dokonalou Láskou, sa zjavil v 
Ježišovi, zjedno�ac sa s našou ľudskou situáciou. Týmto spôsobom nám aj 
ukázal cestu k pokoju: dialóg, odpustenie, solidarita. Hľa, jediná cesta ktorá 
vedie k opravdivému pokoju.

Obráťme svoj zrak k najsvätejšej Márii, ktorá prvý deň roka žehná 
celému svetu, ukazujúc na svoje a Božie dieťa, ktoré je „kniežaťom pokoja.“ 
S dôverou prosme o jej mocný príhovor, aby celá ľudská rodina, otvoriac sa 
evanjeliovému posolstvu, mohla prežiť tento rok, ktorý začal, v bratskos� 
a v pokoji.



Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez 

neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol 
svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok 
vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol 
svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol 
na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho 
vlastného, a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili 
v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, 
ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli 
jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som 
hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak 
zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, 
ten o ňom priniesol zvesť.



Jánov Prológ je úvodný poe�cký text hovoriaci o druhej Božskej 
osobe, ktorú nazýva ako Slovo. Zjednodušene text predstavuje tri fázy. 
Slovo pred a počas stvorenia sveta, vzťah Slova so svetom a svedectvo 
o vstupe a činnos� Slova vo svete. 

Evanjelista Ján sa tak, na rozdiel od Matúša a Lukáša, nezameriava 
na začiatok Ježišovho pozemského života, ale predstavuje Syna už pred 
začiatkom času. Inšpiroval sa pritom minimálne dvoma dôležitými 
udalosťami z Tóry. Stvorenie sveta a uzavre�e zmluvy pri vrchu Sinaj.

Obsahom stvorenia sveta je výpoveď o tom, že Slovo je božské (má 
božskú podstatu), existovalo ešte pred počiatkom a malo ak�vnu účasť pri 
stvorení sveta. Uvedomenie si tejto skutočnos� robí pri tradičnom pohľade 
na dieťa v jasličkách dôležitý doplnok. Malý človiečik, ktorý ešte nič poriadne 
nevie urobiť, je maximálne zraniteľný a pre ľudské dejiny nepodstatný, je tá 
istá osoba, vďaka ktorej svet vôbec existuje. Príliš nasladlá a zosvetštená 
atmosféra Vianoc môže spôsobiť, že voči Ježiškovi zabudneme na základný 
postoj. On je Boh. A voči Bohu má človek vyjadrovať úctu a poklonu.

Židia vo svojej tradícii Zákon považovali za najväčší dar. Prológ 
však pro� tomu vedie polemiku, kde dar „milos� a pravdy“ v osobe Ježiša 
považuje za niečo ešte vzácnejšie. Zákon zjavil Božiu vôľu nejasne. Ježiš 
zjavuje Otca defini�vne.

Tabule zákona boli uložené do archy, ktorá sa nachádzala vo 
svätostánku a ten bol umiestnený uprostred tábora Izraelitov. Paralelu 
k tomu ponúka asi jedna z najslávnejších výpovedí v Prológu, že ,,Slovo sa 
stalo telom a prebývalo medzi nami.“ 

Po vianočnej adorácii Jezuliatka nám tak Prológ pripomína ďalšiu 
dôležitú vec. Boh, ktorý všetko stvoril, sa rozhodol žiť medzi nami. Chce 
nám dať dar. V živote Ježiš ukázať, aký v skutočnos� je.

Vďaka tomuto Dieťaťu sa všetci môžeme 

obrátiť na Boha s oslovením „Otec.“ 

Ono prišlo na svet práve preto, aby nám zjavilo tvár Otca. 

A tak, vďaka Dieťaťu, všetci sa môžeme nazývať a  byť bratmi.



Vianočné obdobie myslava baška

Pondelok
4. 1.
Féria

† Bartolomej ---

Utorok
5. 1.
Féria

† Matúš ---

Streda
6. 1.

Slávnosť Zjavenia Pána
za členov SSV ---

Štvrtok
7. 1.
Féria

† Ján, Katarína, Ján, 
Agnesa ---

Piatok
8. 1.
Féria

† Katarína, Juraj, Pavol ---

Sobota
9. 1.
Féria

† Margita, Jozef ---

Nedeľa
10. 1.

Sviatok 
krstu 

Krista Pána

† Štefan Sciranka ---

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Všetky úmysly svätých omší budú odslúžené 
bez účasti veriacich vo farskom kostole 

sv. Bartolomeja v Myslave.


