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POVOLANÍ ZVESTOVAŤ VEĽKÉ SKUTKY PÁNOVE (porov. 1 Pt 2, 9) 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

 
Apoštol Peter píše kresťanom ranej cirkvi, že v hľadaní zmyslu, pred príchodom 

evanjelia neboli ľudom. Ale keď počuli povolanie stať sa vyvoleným národom a 

prijali moc Božej spásy v Ježišovi Kristovi, stali sa Božím ľudom. Táto realita je 

vyjadrená v krste, spoločnom pre všetkých kresťanov, v ktorom sme 

znovuzrodení z vody a Ducha Svätého (Ján 3,5). V krste umierame hriechu, aby 

sme mohli byť vzkriesení s Kristom k novému životu milosti v Bohu. Uvedomovať 

si túto novú identitu v Kristovi je neustálou každodennou výzvou. Ako 

rozumieme nášmu spoločnému povolaniu byť „Božím ľudom“? Ako sa prejavuje 

naša v krste nadobudnutá identita „kráľovského kňazstva“?   

Krst už veky otvára vzrušujúcu cestu viery, zjednocuje každého znovuzrodeného 

kresťana s Božím ľudom. Slovo Božie, Písmo, s ktorým sa kresťania všetkých 

tradícií modlia, ktoré študujú, a nad ktorým premýšľajú, je základom 

skutočného, hoci nedokonalého spoločenstva. V textoch Biblie počujeme o 

zachraňujúcich skutkoch Božích v dejinách spásy, keď vyviedol svoj ľud z 

otroctva v Egypte. Počujeme o veľkých skutkoch Božích, keď vzkriesil Ježiša z 

mŕtvych a tým nám všetkým otvoril cestu k novému životu. Navyše kresťania si 

pri čítaní Biblie a modlitbách uvedomujú prítomnosť veľkých skutkov Božích aj 

vo svojich osobných životoch.  Ako ich vnímame a ako odpovedáme na Božie 

„veľké skutky“: v chválach, piesňach, v službe za spravodlivosť a pokoj?  Ako si 

ceníme Písmo ako živé slovo, ktoré nás povoláva k väčšej jednote a službe?   

Boh si nás nevyvolil pre naše zásluhy. Učinil nás svätými, ale nie preto, aby sme 

stáli nad ostatnými. Vyvolil si nás pre svoj plán. Sme preto svätí pokiaľ stojíme v 

službe, ktorá znamená prinášať jeho lásku všetkým ľuďom.  

    Pokračovanie na 4. strane. 
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Dokončenie z 1. strany. 
Byť kňazstvom znamená byť v službe 
svetu. Kresťania žijú svoje povolanie 
dané v krste a svedčia o Božích veľkých 
skutkoch rozličným spôsobom:  
Uzdravujú rany: Vojny, konflikty a 
násilie zdrvujúco zasiahli do životov a 
vzťahov ľudí z rôznych krajín. Božia 
milosť nám pomáha prosiť o 
odpustenie toho, čo bráni zmiereniu a 
uzdraveniu, prijať milosť a vzrastať vo 
svätosti.  Hľadajú pravdu a jednotu: 
Vedomie našej spoločnej identity v 
Kristovi nás volá hľadať odpovede na 
otázky, ktoré nás kresťanov neustále 
rozdeľujú. 
Podobne ako učeníci na ceste do Emauz 
sme povolaní svedčiť iným a uvedomiť 
si, že v spoločnom putovaní je Ježiš 
medzi nami. Angažujú sa v boji za 
ľudskú dôstojnosť: Kresťania, ktorí boli 
vyvedení z tmy na veľké svetlo 
kráľovstva, si uvedomujú hodnotu a 
dôstojnosť ľudského života. 
Prostredníctvom spoločných sociálnych 
a charitatívnych projektov podávame 
pomocnú ruku chudobným, núdznym, 
závislým a ľuďom, ktorí stoja na okraji 
spoločnosti.  Keď si uvedomujeme náš 
záväzok voči kresťanskej jednote, v 
ktorých oblastiach máme prosiť o 
odpustenie?  Poznajúc milosť Božiu, 
ako sa zapájame do sociálnych a 
charitatívnych kresťanských projektov? 

Prehľad financií:  

Náklady na farské priestory za rok 2015 

boli: 3055,41€ (rok 2014 – 5116,38 €) 

z toho:  

- kancelárske, tel., poštovné a iné 

prevádzkové náklady 512,5 € (rok 

2014 - 461,05 €) 

- energie 1849,26 € (rok 2014- 3653,62€  

- opravy, nákupy a iné 693,65€  (rok 

2014 – 1001,71 € 

Pán Boh zaplať za Vašu starosť nielen pri 

finančných príspevkoch na opravu  

a chod farskej budovy, ale taktiež za 

pomoc pri upratovaní na fare či 

brigádach okolo nej. 

Verím že spoločnými silami prispejeme 

k tomu, aby sme aj v tomto roku 2016 

zveľadili, čo je nám všetkým zverené od 

Nebeského Otca.  

 

Všetkých ľudí dobrej vôle srdečne 

pozývame pri príležitosti Týždňa 

modlitieb za jednotu Kresťanov na 

Ekumenickú bohoslužbu, ktorá bude 

slávená v Rímskokatolíckom chráme sv. 

Mikuláša biskupa v Soli dňa 21. 1. 2015 

(štvrtok) o 18.00 hod. za účasti 

zástupcov Rímskokatolíckej, 

Evanjelickej, a Gréckokatolíckej cirkvi 

v Soli. 



 

 

 
 
 

 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 25. január     Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 

 

17.00 HLINNÉ + Pavlína Bezeková 9 

18.00 SOĽ + z rod. Baranovej, Košárovej 12 

UTOROK 26. január      Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 

 18.00 SOĽ ZBP rod. Gdovinovej 13 

STREDA 27. január      féria 

 18.00 SOĽ + Štefan Sabolčák 14 

   ŠTVRTOK 28. január      Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka 

 

18.00 KOMÁRANY ZBP a pomoc v chorobe Štefan Červienka 292 

17.00 JASTRABIE + Jozef Sedlák 272 

PIATOK 29. január    féria 

 

17.00 HLINNÉ + Ján, Anna, Michal Kalafa 52 

18.00 SOĽ Za obrátenie rodiny 2 

SOBOTA 30. január     féria 

 7.30 HLINNÉ + Juraj Lupčo 89 

 18.00 SOĽ + Adriana 4 

NEDEĽA 31. január      4. nedeľa v cezročnom období C 

 

9.00 HLINNÉ ZBP Simona 92 

10.30 SOĽ Za farnosť 

9.15 KOMÁRANY ZBP Michal, Monika 293 

8.00 JASTRABIE ZBP pre deti a vnúčatá z rod. Stahorskej 295 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 18. január    féria 

 

17.00 JASTRABIE + Mária Hladová 270 

18.00 SOĽ + Juraj, Anna, Jozef, František 1 

UTOROK 19. január     féria 

 

17.00 HLINNÉ ZBP Matúš kňaz 93 

18.00 SOĽ ZBP a dDSV Simona, Matúš, Olívia, Janka 5 

STREDA 20. január      féria 

 

17.00 KOMÁRANY + z rod. Kosturovej 263 

18.00 SOĽ + Michal, Michal Kurt 10 

ŠTVRTOK 21. január      Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 

 18.00 SOĽ Ekumenická bohoslužba 

PIATOK 22. január   féria 

 
17.00 HLINNÉ ZBP Ľudmila 78 

18.00 SOĽ + Irena Manduľáková 3 

SOBOTA 23. január   féria 

 

7.30 HLINNÉ + Juraj Glod 80 

18.00 SOĽ + Jozef, Anna, Ladislav 11 

NEDEĽA 24.  január     3. nedeľa v cezročnom období C 

Zbierka 
Pastorácia 

mládeže / ACM + 
UPC 

9.00 HLINNÉ ZBP Marta Židová, deti a vnúčatá s rod. 65 

10.30 SOĽ ZBP a posilu v chorobe pre Jozefa 6 

8.00 KOMÁRANY ZBP Ingrid, Alexandra 259 

9.15 JASTRABIE Za farnosť 
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