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Krst Pána (Rim 6, 3b-11) 
Čo vidíme pri krste Pána? Pustatinu, kamenistú púšť v Júdey, vody rieky Jordán, ktorá v 
miestach krstu pretína púšť… Voda a pustatina, nepohostinná púšť bez života, 
pozornému čitateľovi pripomína začiatky stvorenia. Aj tam z ničoho vzniká prvotná 
„nehostinná“ voda a zem (Gn 1,2). Boží Duch postupne formuje, tvorí viditeľný, 
usporiadaný svet. Krst je novým stvorením – začiatkom nového procesu. Vidíme tam Jána 
Krstiteľa, ktorý pozýva k obráteniu, k opusteniu, k vzdaniu sa hriechu. Lebo nie je dobré 
človeku tak ako je, s jeho omylmi, chybami, hriechmi…s nepriznanou slabosťou a zlobou, 
lebo ony neprinášajú pokoj. Práve naopak. Vidíme aj Ježiša, ktorý vstupuje k hriešnikom, 
aby sa s nimi stotožnil. Toto je nové stvorenie, stvorenie nového životného štýlu, nového 
srdca. Boh sa správa čudne. Neprichádza ako kráľ, aby spravodlivo zúčtoval. Posiela 
svojho syna, aby sa stotožnil s vlastným stvorením. Jeho spravodlivosť spočíva v tom, že 
sám berie na seba ľudský údel, vstupuje do krehkosti ľudského života, aby ho premenil 
zvnútra. Boh koná „proti logike a poriadku“. A my všetci dobre poznáme, čo znamená 
spravodlivosť: naprav, vráť, opusť…až po „už nemáš viac šancí“ či dokonca popraviť… 
Hľa Božie milosrdenstvo! Miesto trestu dáva pomocnú ruku. Miesto zničenia obnovuje. 
Mesto zúčtovania, sám platí. Byzantská liturgia počas kráľovských hodiniek v predvečer 
sviatku Krstu právom spieva: Pán dnes stojí v jordánskych vodách a volá k Jánovi: Neboj 
sa ma pokrstiť, lebo som prišiel zachrániť Adama, prvého stvoreného. Preto je tento 
sviatok v prvom rade dôvodom k vďačnosti a radosti. Dôvodom sa pokloniť Tomu, ktorý 
nechce, aby som zaplatil za svoje hriechy, omyly, slabosti, ale aby som prijal jeho 
záchranu a nový život. Keď Ježiš vychádza z vôd Jordánu, počuť hlas Otca a vidieť 
znamenie Sv. Ducha – holubicu. Toto je môj milovaný Syn znamená aj On je cesta, ktorá 
privádza ku mne, nasledujte ho!!! Preto Pavol pripomína neviete…že ste zomreli s 
Kristom…hriechu??? Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu s 
istotou budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním 
ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. (Rim 6, 5-6) Krst 
je teda ponorením do Ježišovej smrti, v ktorej sa oslobodzujeme od starého človeka – 
starého spôsobu myslenia a života. Oslobodení máme možnosť žiť ináč – žiť nový život.  
Krstom bola moc hriešnosti zničená a my už nemusíme otročiť hriechu – sme oslobodení! 
Toto je druhá vec, za ktorú treba dnes ďakovať. Zároveň si uvedomiť, že môžem žiť ináč. 
Takto zmýšľajte aj vy o sebe: ste mŕtvi hriechu. (Rim 6, 11)       Róbert Jáger, 2017 
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Štatistika za rok 2016: 
Krsty: chlapci        dievčatá      spolu 
Hlinné       2  1 3 
Jastrabie    1  0 1 
Komárany 1  3 4 
Soľ       7  9 16 
Spolu     11  13 24 
Sobáše: 
Hlinné   5 
Komárany  1 
Soľ   2  
Spolu   8 
Pohreby: muži  ženy spolu 
Hlinné        3  1 4 
Komárany   1  0 1 
Jastrabie      3  1 4 
Soľ            7  8 15  
Spolu        14  11 25 
1. sv. prijímanie:  

Hlinné        1  1 2 
Komárany   0  1 1 
Rudlov          1                   0            1 
Soľ         2  4 6 
Spolu        4  6 10 
Chceme poďakovať všetkým koledníkom 
Dobrej noviny, že neváhali obetovať svoj 
čas a zapojili sa do tejto krásnej 
vianočnej akcie. Zároveň chceme 
poďakovať každému, kto koledníkov 
prijal do svojho príbytku a finančne 
prispel na túto akciu.  
Výsledky zbierky Dobrej noviny 2016 
Komárany  -   697 €, Jastrabie  -  573 € 
Hlinné  -  975,5 €, Soľ -   565,2 € 
Spolu = 2810,7-€ PBZ. 
 
 

Prehľad financií:  

Náklady na farské priestory za rok 2016 

boli:8155,97 € (rok 2015 – 3055,41€) 

z toho: kancelárske, tel., poštovné a iné 

prevádzkové náklady 577,85 € (rok 2015 

- 512,5 €) 

- energie2570,25 € (rok 2015- 1849,26 €  

- opravy, nákupy a iné 5007,87€ -výmena 

okien a vchodových dverí (rok 2015 –

693,65€. 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. 

 
ZBIERKA – POMOC KRESŤANOM PO 
ZEMETRASENÍ V TALIANSKU. Z dôvodu 
silného zemetrasenia, ktoré 30.10.2016 
postihlo Taliansko s epicentrom v meste 
Norcia, sa na mňa obrátil s prosbou o 
pomoc náš kňaz Daniel Jancusko 
pôsobiaci v tejto oblasti. Preto som sa 
rozhodol, že prvú januárovú zbierku 
použijeme na tento účel. Zbierka sa 
uskutoční v nedeľu 22. januára 2017. 
 
Farnosť Fatimskej Panny Márie vo 
Vranove – Čemernom nás pozýva každý 
mesiac 13. v rámci 100. výročia 
fatimských zjavení na púť k Márii. 
Program začne večeradlom o 17,00 
potom bude sviečkový sprievod a na 
záver sv. omša. 



 

 
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 16. január     féria 

 

17.00 HLINNÉ + Michal, Júlia, Anna Šmajda 

18.00 SOĽ + Pavol, Michal 

UTOROK 17. január   Sv. Antona, opáta, spomienka     

 18.00 SOĽ + Mária, Michal 

STREDA 18. január    féria 

 

17.00 HLINNÉ + Ján, Mária, Ján Ranič 

18.00 SOĽ + Anna Duraníková 

ŠTVRTOK 19. január     féria                      

 

17.00 KOMÁRANY + Jozef Puškár 

18.00 JASTRABIE + Mária Hladová 

PIATOK 20. január    féria 

 
17.00 HLINNÉ ZBP adDSv Petra, Patrícia 

18.00 SOĽ + z rod. Soták, Kurej, Polanský 

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

 18.00 SOĽ Za obrátenie členov rodiny 

NEDEĽA 22. január      3. nedeľa v cezročnom období A              

Zbierka na pomoc 
kresťanom 

v Taliansku po 
zemetrasení 

9.00 HLINNÉ + Mária, Michal Stredný 

10.30 SOĽ Za farnosť 

9.15 KOMÁRANY ZBP Peter, Jaroslav, Matej 

8.00 JASTRABIE ZBP a dDSv Ján, Martin 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 9.  január      féria 

 

17.00 HLINNÉ + Ján, Mária, Ján Balog 

18.00 SOĽ + Jozef Gajdoš pohrebná 

UTOROK 10. január     féria 

 18.00 SOĽ + Ján Keľar 

STREDA 11. január     féria 

 17.00 HLINNÉ + Anna, Ján Stredný 

 18.00 SOĽ + z rod Pavlišovej 

ŠTVRTOK 12. január      féria 

 

17.00 JASTRABIE + Michal, Anna Dzivák 

18.00 KOMÁRANY + Ján Hudacký 

PIATOK 13. január     féria 

 

17.00 HLINNÉ + Štefan Mackanič 

18.00 SOĽ + Anna, Juraj, Mária, Jozef Višňovský 

SOBOTA 14.  január    féria 

 18.00 SOĽ + Ján, Júlia, Helena 

NEDEĽA 15. január     2. nedeľa v cezročnom období A 

 

9.00 HLINNÉ ZBP Peter Kandala s rod. 

10.30 SOĽ ZBP Marek s rod. 

8.00 KOMÁRANY Za farnosť 

9.15 JASTRABIE ZBP deti a vnúčatá z rod Jozef Veliký st. 
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