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Krst Krista Pána 
 

Prvé čítanie: Hľa, môj služobník, mám v ňom zaľúbenie.          (Iz 42, 1-4. 6-7)                                                                                                                                              
Žalm: Pán požehná svoj ľud pokojom.                     (Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10) 

Druhé čítanie: Boh pomazal Ježiša Duchom Svätým.                 (Sk 10, 34-38)                                                                                                      
Evanjelium: Keď bol Ježiš pokrstený, videl Božieho Ducha, ako prichádzal 
nad neho.                                                                                       (Mt 3, 13-17) 
****************************************************************** 
 

Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do 

Božieho kráľovstva. 
 

  Krst dieťaťa je pre každú rodinu mimoriadne 

slávnostná udalosť. Často sme však svedkami, že o krst 

prídu žiadať aj takí rodičia, ktorí sami nežijú a 

nepraktizujú vieru. Prečo chcú dať pokrstiť svoje dieťa? 

Navádza ich niekto alebo je to zbytok viery, v ktorej boli 

vychovávaní? Alebo je s krstom spojená povera, že dieťa 

uchráni pred každým zlom? Čo pre týchto rodičov 

znamená krst? Čo znamená pre nás? 

     V evanjeliu sme mohli poznať, čo znamenal krst pre 

Ježiša. Prichádza k rieke Jordán za Jánom Krstiteľom a 

presviedča ho, aby ho pokrstil: Len to nechaj, lebo sa 

patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom 

bolo vidieť Ducha Svätého v podobe holubice a z neba 

zaznel Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 

Ježiš nepotreboval Jánov krst, ale ho prijíma, aby nás upozornil na jeho 

obrovský význam. 

     Slovo krst znamená obmytie alebo očistenie a rozumie sa ním vnútorné 

očistenie duše od mravnej nečistoty – od hriechu. Preto je krst prvou a 

najpotrebnejšou sviatosťou, ktorá očisťuje od dedičného hriechu, vlieva do 

duše milosť posväcujúcu, zbavuje večného trestu a všetkých časných trestov. 

Ďalej povyšuje človeka na Božie dieťa, prijíma ho do spoločenstva Cirkvi a 

dáva mu pomáhajúcu milosť, ktorá je potrebná pre kresťanský život. S 

milosťou posväcujúcou vlieva Duch Svätý do duše sedem darov, tri Božské 

čnosti: vieru, nádej a lásku aj ostatné mravné čnosti. Krst je vlastne novým 

narodením sa pre večný život. Ježiš to pekne vysvetlil Nikodémovi: Ak sa 

niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 

http://www.haniska.rimkat.sk/


     Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď povedal apoštolom: Daná mi je všetka 

moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 

Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám 

prikázal. Krst je podľa Ježiša Krista potrebný k spáse. Ale dajme pozor! 

Nestačí byť len pokrstený, je nevyhnutné krst rozvíjať vo svojom živote. 

Máme naplniť život vierou, láskou a dobrými skutkami. Túto skutočnosť by si 

mali veľmi intenzívne uvedomovať rodičia, lebo sú pre svoje deti vzorom a 

prvými svedkami viery. Oni musia vieru pred nimi žiť a praktizovať. Táto 

povinnosť je však aktuálna pre každého z nás. Všetci máme krst prakticky žiť. 

Ako často však zlyháme! Bývame nervózni, hádame sa, ubližujeme si, 

ohovárame sa, neplníme si náboženské povinnosti, sme ľahostajní k nedeľnej 

svätej omši a ku sviatostiam… Preto je tu dnešný deň, aby sme si doznali tieto 

chyby a usilovali sa ich napraviť. Pomáhajme si veľmi dôležitou pravdou: som 

veriaci človek a svoju vieru musím žiť. Môj krst musí byť viditeľný.  

      Žitý krst dáva človekovi pokoj, prináša šťastie, radosť, silu v bolesti a 

utrpení. Uvedomme si to dnes, na sviatok Ježišovho krstu, ktorý nech je aj 

naším sviatkom. Úprimne prosme o milosť vytrvania v dobrom, aby mohlo 

neustále rásť naše priateľstvo s Bohom.                                       www.trojica.sk 

 
OSEMSMEROVKA 

 
Legenda: ABRAHÁM, ANJEL, ATLAS, ATÓM, BETÁNIA, BISKUP, 

BOLESŤ, DIAKON, EDEN, EFEZ, HNEV, HRAD, HROM, CHLIEB, CHRÁM, 

IDUMEA, IHLA, IZRAEL, JOEL, KŇAZ, KOSTOL, LÁSKA, LITÁNIE, 

LORETO, MAMONA, MIERA, MISÁL, MISIE, NEBO, NERV, NINIVE, 

OSUD, PILÁT, POKOJ, ROSA, RYBA, SABAT, SILOE, SODOMA, TÓRA, 

TREST, VLAK, ŽALM. 

Tajničku osemsmerovky tvorí 54 nevyškrtaných písmen. 

http://www.trojica.sk/


 

Poriadok bohoslužieb po 2. Nedeli v CO 

od 16.1. do 22.1. 2017 

 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Štefan a Mária

16.1. 18:00 Bočiar †Mária Eštoková 

Utorok Sv. Antona, 

opáta 
7:00 Haniska  Kristína Čarná

17.1. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany Anna Semanová

18.1. 18:00 Haniska † Ján 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Poďakovanie 

Ladislava za 60 r. 

života 19.1. 

Piatok 
féria - detská  

17:00 Sokoľany 
Poďakovanie Zuzany 

za 40 r. života 

20.1. 18:00 Haniska Alžbeta Pástorová

Sobota S. Agnesy, 

panny a 

mučenice 

7:00 Haniska 
Štefan, Ondrej, 

Tomáš21.1. 

     

3. Nedeľa v 

CO 

7:30 Haniska Zdenko Pravec

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Poďakovanie Agáty 

za 70 r. života 

22.1. 8:45 Bočiar 
Pavel a Katarína 

Piroškovi

  10:00 Haniska 
 Štefan, Anna, 

Štefan              
 

Od 18.1. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 

Na budúcu nedeľu 22.1. bude zbierka na pomoc postihnutým 

zemetrasením v Taliansku. 

 

 

 



 

Poriadok bohoslužieb po  2. Nedeli po NP 

od 9.1. do 15.1. 2017 

 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor 
Vincent, Mária, 

Vincent, Mária

9.1. 18:00 Bočiar †Martin Puzder 

Utorok 
féria 7:00 Haniska 

Za zomrelých z rod. 

Kupcovej 10.1. 

Streda 
féria 

17:00 Sokoľany 
Jozef a Štefan 

Lackovi

11.1. 18:00 Haniska †Alžbeta Pástorová 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     Regina Kacvinská

12.1. 

Piatok féria - 

detská  

17:00 Sokoľany 
Za zdravie a Božiu 

pomoc 

13.1. 18:00 Haniska †Margita Koščová 

Sobota Panny 

Márie v 

sobotu 
7:00 Haniska František Majoroš

14.1. 

     

2. Nedeľa 

v CO 

7:30 Haniska 
Štefan,Vincent,Jozef 

Kačmaríkovi 

Nedeľa  8:45 Sokoľany František Juhás

15.1. 8:45 Bočiar Emil Čerkala

  10:00 Haniska 
Za zomrelých z 

r.Štofovej a Vaškovej              
 

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby našich kostolov. 

 

"To, čo má boháč navyše, je nevyhnutné pre chudobného, a ak si to boháč 

drží pre seba, drží cudzie veci." 
 

SV. AUGUSTÍN 


