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TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - KRST KRISTA PÁNA

KRST PÁNA
Sviatok Krstu Pána je predovšetkým
epifániou, zjavením Kristovej osoby.
Dnešný sviatok je zakončením
vianočneho obdobia. Prirodzene
nám však musí napadnúť otázka, ako
súvisí krst s tajomstvom narodenia.
Súvislosť je veľmi jednoduchá: v oboch
prípadoch sa jedná o zjavenie. Syn
Boží sa vtelil, a tak ukázal (zviditeľnil,
učinil prístupným našim očiam) svoju
slávu, dôstojnosť (Jn 1,14: “A Slovo sa
stalo telom a prebývalo mezi nami.
Videli sme jeho slávu, slávu, akú má
od Otca jednorodený Syn.”). Ježišova
sláva (dôstojnosť) sa zjavila i trom
mudrcom, svadobčanom v Káne,
Jánovi Krstiteľovi po krste v Jordáne
(Otcove slová a zostupujúci Duch
zjavujú, kto Ježiš skutočne je – človek
obdarený dôstojnosťou Božieho Syna
- Darca života). Jasne teda vidíme,
že všetky tieto udalosti vianočného
okruhu majú ako spoločného
menovateľa zjavenie slávy. A tou
slávou môžeme rozumieť vyžarovanie
Božieho charakteru, identity. V týchto
udalostiach poznávame, kto Boh je –
on sa nám zjavuje a dáva v Synovi.
Ďalší paprsok epifánie k nám
prichádza z rozhovoru s Jánom
Krstiteľom. Ježiš jasne hovorí, prečo
prichádza k vodám Jordánu: nie z
pokory, ani z túžby sa zjaviť druhým
ako prisľúbený Zachránca, ale z lásky
k Otcovi, “aby splnil Otcov zámer”
(Mt 3,15). Inými slovami prichádza
kvôli Otcovi, nie kvôli sebe a svojej
realizácii. Vidíme teda Krista, ktorý
žije predovšetkým pre Otca a má oči

uprené k nebu: a práve toto nebo sa po
krste otvorí na znamenie toho, že tiež
Otec se pozerá na Syna, má oči uprené
na neho. Otvorené nebo symbolicky
naznačuje, že Otec se skláňa k Synovi,
otvára mu svoju náruč: nenechá ho
teda samého v následnej náročnej
službe.
Kristus prejavuje svoju oddanosť
Otcovi i cez cenu pokorenia: postaví
sa totiž medzi hriešnikov a prijíma
obyčajný krst Janov, ktorý neprinášal
milosť ospravedlnenia (na rozdiel od
krstu apoštolov). Na túto oddanosť
a lásku Otec odpovedá láskou:
slávnostným vyznaním potvrdzuje,
že Kristus je jeho milovaný Syn. A
tieto slová sú vyliate do srdca skrze
Ducha Svätého, ktorý zostupuje ako
holubica. Tak Ježiš môže počuť a
zakúsiť Otcovo zaľúbenie.
Po krste v Jordáne je Kristus uistený o
tom, že Otec je na jeho strane. A toto
uistenie potrebuje o to viac vo chvíli,
ktorá bezprostredne predchádza
službe: Boží služobník potrebuje
povzbudenie a istotu, že Otec je pri
ňom, pri jeho činnosti. Kristus teda
nebude konať zázraky a mocné činy
zo seba, ale z Otca, z daru jeho Ducha.
Syn je totiž vyvolený Otcom a ním
poslaný.
Otcovo uistenie nie je však určené iba
Kristovi, ale aj ďalším ľuďom (preto
se jedná o zjavenie). Viem o tom, že
Otec si ma vyvolil?
Upravené z www.pastorace.cz
(Angelo Scarano)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Ján, Barbora

Po
13.1.

Sv. Hilára, biskupa a
učiteľa Cirkvi,
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Michal, Margita
7:00 + Helena, pohrebná
12:00 + Jozef, Ján, František, Margita
18:00 + Imrich, Mária, Jozef
5:45 + Peter, Mária

Ut
14.1.

Utorok 1. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Anna, Imrich
7:00 ZBP Katarína
12:00 ZBP Patrik, Helena, Peter
18:00 ZBP Ladislav, Bernardína
5:45 ZBP Ondrej s rod.

Str
15.1.

Streda 1. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Irena, Imrich
7:00 + Anna
12:00 ZBP Anna, Imrich
18:00 ZBP Terézia
5:45 + Michal, Mária, Michal, Mária

Št
16.1.

Štvrtok 1. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia cca 18.45 hod.

6:15 ZBP Mária Gerlašinská
7:00 + Ladislav - pohrebná
12:00 + Alžbeta, Matej
18:00 ZBP Marek
5:45 Za duše v očistci

Pi
17.1.

Piatok 1. týždňa v Cezročnom
období

6:15 + Štefan, Imrich, Margita
7:00 + Anna (pohrebná), Viliam, Anna
12:00 + Irena, Štefan
18:00 + Gustáv, Anna

So
18.1.

Ne
19.1.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
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5:45 + Viktor, Anna, Ladislav
6.15 + Rudolf
18:00 + Cecília, Andrej, Alžbeta, Štefan

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK "A"
5.45 (+ Anna, František), 6.30 (ZBP Jozef), 7.45, 10.00 (+ Helena a Eliáš),
11.30 (+ František), 15.00 (+ Filoména), 18.00 (+ Gabriela), Surdok 9.00 (Za
uzdravenie Adama), Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1. Milodary: Na organ: Ružencové
bratstvo 300€. Na rádio Lumen:
Ružencové bratstvo 50€. Na TV
LUX: Ružencové bratstvo 50€
Zbierka - jasličky: Surdok 42,71€;
Jezuiti 276,65€.
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a z toho, čo sa udialo v našej
farnosti i v konkatedrále, prišli
povedať osobne alebo zaslali mail
na presov@rimkat.sk. Taktiež
prosíme o nové návrhy, týkajúce
sa našej práce a služby a taktiež,
ako a čím by ste vedeli poslúžiť v
tejto farnosti vy. Vaši kňazi.

2. V nedeľu 19.1.2020 pri sv.
omšiach budeme mať zbierku na
Pastoráciu mládeže ACM/UPC. 7. V stredu 15.1.2020 v kine Scala v
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Prešove o 18.00 hod sa uskutoční
evanjelizačný večer s názvom
3. V nedeľu 19.1.2020 vás pozývame
"Tajomstvo
nekonečného
na spievané vešpery cca o 16.00
života".
Hosťom
večera bude
hod. v konkatedrále.
o. Štefan Paločko, ktorý bude
4. V roku Božieho slova Vás srdečne
odpovedať na jednotlivé otázky,
pozývame na ďalšie stretnutie
ktoré budú popretkávané piesňami
v rámci Biblických večerov s
kapely Peter Milenky & band.
témou: Putovanie s Abrahámom.
Prednáška s modlitbou sa bude 8. Duchovno-formačný pobyt v
Taliansku. Pozývame chlapcov
konať v priestoroch Centra Márie
od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú
Wardovej - sestry Congregatio
o svojom ďalšom duchovnom
Jesu na Konštantínovej 2 v stredu
živote, na polročný duchovný
15.1.2020 o 19.00 hod. Doneste si
a formačný pobyt do komunity
so sebou vlastné Sväté písmo.
otcov rogacionistov v Taliansku,
5. Snúbenci, ktorí by chceli
aby sa rozhodli, či cesta
absolvovať
predmanželské
zasvätenia života je pre nich tá
náuky v mesiacoch február - jún
správna. Kongregácia sa venuje
2020, nech si všimnú termíny
mladým mužom, ktorí v sebe cítia
náuk, ktoré sú vyvesené na
vnú¬torný hlas pre kňazské alebo
nástenkách i na našej web stránke
rehoľné povolanie. Náklady na
presov.rimkat.sk. Prihlásiť sa
pobyt hradia otcovia rogacionisti.
je potrebné osobne v kancelárii
Za pomoci kňazov sa budeš môcť
farského úradu. Jednotlivé kurzy
rozhodnúť o svojom ďalšom
sú limitované max. počtom párov
duchovnom smerovaní. Zašli svoj
10 párov/kurz. Na predmanželské
životopis a následne ťa pozveme na
náuky sa môžete prihlasovať aj na
stretnutie: Centrum pre duchovné
www.centrumsigord.sk a www.
povolanie, RKFÚ sv. Mikulá¬ša,
domanzelstva.sk.
Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo
konkatedralapo@gmail.
6. Prosíme vás, aby ste svoje
com,
tel.
0911/487341.
pozitívne postrehy za rok 2019
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Dávid Sovák.
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