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Sviatosť birmovania je sviatosťou
kresťanskej dospelosti

Na úvod použijem citát z Katechizmu
Katolíckej Cirkvi hovoriaci o dôležitosti tejto
sviatosti ako aj o čase vhodnom na prijatie
tejto sviatosti: „Keďže krst, birmovanie a
Eucharistia tvoria jednotu, veriaci sú
povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom
čase, lebo sviatosť krstu je síce bez
birmovania a Eucharistie platná a účinná,
ale uvádzanie do kresťanského života
ostáva neúplné“ (KKC 1306)
Je veľmi dobré, keď ku sviatosti
birmovania
pristupujú
mladí
ľudia
v stredoškolskom veku a to predovšetkým
z psychologického hľadiska. Takýto človek
už má za sebou obdobie puberty, prvé
zaľúbenia a je vo veku, keď prestáva bez
uváženia prijímať názory iných, ale sám si
chce vytvoriť vlastný názor. Začína
seriózne rozmýšľať nad sebou, rodinou,
priateľmi i ostatným svetom okolo seba. Je
to čas, keď sa zaujíma o základné témy
ľudského života a vtedy jednoducho
potrebuje usmernenie aj zo strany Cirkvi.
K tejto téme sa katechizmus vyjadruje
takto: „Príprava na birmovanie má viesť
kresťana
k intímnejšiemu
zjednoteniu
s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom
Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a
vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na
seba apoštolské povinnosti kresťanského
života. Preto sa má birmovná katechéza
usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti
ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej
Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu,
ktoré má osobitnú zodpovednosť za
prípravu birmovancov.“ (KKC 1309)
Pozrime sa lepšie hneď na prvú
myšlienku tohoto článku. Ak má birmovná
príprava
viesť
k prehĺbeniu
vzťahu
s Kristom,
je
nesporne
dôležité
vysporiadať sa s otázkou, čo má takáto
príprava obsahovať. Ak by sme sa
venovali iba naučeniu, resp. zopakovaniu
základných vedomostí, ktoré si osvojili či
už
v rodine
alebo
na
hodinách
Náboženskej výchovy, výsledok by bol
taký, že daný človek by mal síce
vedomosti o Bohu dobre zvládnuté, ale

o jeho intímnom zjednotení s Kristom by sa
dalo diskutovať. Ak by nebol k tomu
vedený v rodine, hodiny prípravy na
birmovku by asi v tomto smere veľa
neurobili.
Ak majú byť prípravné hodiny užitočné
a efektívne, musia byť vytvorené vhodné
podmienky, aby sa mladý človek na
stretnutiach dobre cítil. Preto si myslím, že
nie je dobré túto prípravu realizovať
v školskom prostredí a vzťah katechétu
k birmovancom musí byť priateľský. Mladý
človek musí cítiť, že je braný vážne, musí
cítiť, že katechéta je tam pre neho, že sa
apeluje na jeho zodpovednosť, pretože on
má svoj život vo svojich rukách. Tiež aj
témy stretnutí sú stavané formou otázky,
aby bol birmovanec motivovaný k hľadaniu
odpovedí. Pre lepšie pochopenie uvediem
príklady tém: Prečo veriť?, Prečo chodiť do
kostola?, Prečo sa modliť?, Prečo
odpúšťať?, Prečo bojovať o slobodu?,
Prečo je potrebné kňazstvo a rehoľný
život?, Prečo je dôležité manželstvo? a
pod. Tieto témy sa na stretnutiach
rozoberajú formou dialógu v snahe v
prvom rade vzbudiť v nich záujem o vec,
záujem o pravdu a v neposlednom rade
v snahe motivovať ich k správnemu životu.
Ako pomôcka slúžia biblické listy k danej
téme a Katechizmus Katolíckej Cirkvi.
Viesť takúto hodinu si vyžaduje mať
schopnosť zaujať, zvlášť vtedy, ak sa
jedná o ťažkú tému. Tiež je dôležité vedieť
prerozprávať evanjelium dnešnou rečou.
Napr. pri téme o pokúšaní Ježiša hovoriť o
pokušeniach dnešnej doby, aby poslucháč
nemal ten pocit, že jeho úlohou je iba
vedieť, čo sa udialo pred 2000 rokmi, ale
vedieť, ako žiť dnes. Teda ako objaviť
pravdu pre život v tak starej a predsa novej
knihe, ako je Sväté Písmo.
Mladým našej farnosti, ktorí sa pripravujú
na prijatie tejto sviatosti prajem, aby
neprestávali v duchovnom napredovaní a
Vás všetkých prosím o modlitby za nich.

Pietro Vannucci, nazývaný Perugino
Krst Krista, 15. storočie, Umeleckohistorické
múzeum, Viedeň

R.: Pán požehná
svoj ľud pokojom.

1 Vzdávajte Pánovi,
synovia Boží,
vzdávajte Pánovi slávu
hodnú jeho mena,
2 v posvätnom rúchu
klaňajte sa Pánovi.
– R.
3 Hlas Pánov nad vodami,
Pán nad veľkými vodami!
3 Hlas Pánov –
taký mohutný!
Hlas Pánov –
taký veľkolepý!
– R.
5 Zahrmel Boh veleby
a v jeho chráme
všetci volajú: Sláva!
6 Pán tróni
nad záplavami vôd,
Pán bude tróniť
ako večný kráľ.
– R.

Žehná Vás Váš duchovný otec
Alfonz Vladimír Sabo, farár

(Ž 29, 1a + 2. 3ac – 4. 3b + 9b – 10)

Čo sme spravili so svojim krstom?

Želám ti všetko dobré
.Želám ti všetko dobré, nech ťa sprevádza dobro na
všetkých tvojich cestách, pri tvojej práci, vo voľnom čase,
doma v rodine, s deťmi, priateľmi, spolupracovníkmi...

Nedeľou Krstu Krista
Pána sa končí Vianočné
obdobie a zároveň tento
sviatok už stojí na začiatku
Cezročného
obdobia.
Liturgia tak veľmi výstižne
vyjadruje
zavŕšenie
tajomstva Vianoc, ktoré sú
nielen časom narodenia
Ježiša Krista, ale aj jeho detstva a skrytého života až po
jeho verejné vystúpenie, kým ako vtelené Božie Slovo
nezačal verejne hovoriť. Tým, že Pánovým krstom sa začína
aj Cezročné obdobie, nás liturgia pobáda celé tajomstvo
Vianoc žiť a zjavovať navonok, prežívať náš bežný
každodenný život ako cestu svätosti, ako cestu Božích detí,
v ktorých má Otec svoje zaľúbenie, v priateľstve s Božím
Synom, ktorý sa stal naším bratom.
Kristov krst zároveň naznačuje aj rozpätie mystéria
Zjavenia Pána, ktoré v sebe obsahuje tri tajomstvá: zjavenie
sa pohanom, krst v Jordáne a zázrak v Káne Galilejskej.
Každé tajomstvo je zjavením Božej lásky – lásky tak k
židovskému národu, ako aj k pohanským národom, ktoré sú
povolané vytvoriť spoločenstvo s Bohom a jednu veľkú
Božiu rodinu. Lásky medzi Otcom a Synom, zjavenej pri
krste, ktorá je taká veľká, že sa stáva treťou osobou
Najsvätejšej Trojice, Duchom Svätým; a lásky, akú má Boh
ku každému človeku, a táto láska je potvrdená Ježišovou
účasťou na svadbe, ktorá je oslavou lásky muža a ženy,
najsilnejšieho obrazu Božieho vzťahu k človekovi.
Ježišov krst v Jordáne ako začiatok jeho trojročného
pôsobenia nás núti pýtať sa, čo sme urobili so svojím
krstom. Väčšina z nás ho prijala ako deti, a máme
pokušenie myslieť si, že krst patrí len deťom a do detského
veku. Lenže krst je základnou voľbou, najradikálnejšou
zmenou, novým nasmerovaním na celý život, ba na celú
večnosť. Takéto rozhodnutie sa musí prejaviť aj navonok.
Ak sme ho prijali ako deti, to rozhodnutie urobili za nás
rodičia, no my sme ho potom zopakovali – už sami za seba
– pred prvým svätým prijímaním, keď sme už začali vnímať
dobro a zlo, problém slobodného rozhodnutia s jeho
následkami a dôležitosť posily na duchovnej ceste.
Zopakovali sme ho takisto pred sviatosťou birmovania – už
ako mladí, dospelí kresťania, ktorí stále viac sami, bez
rodičov, vstupujú do sveta s jeho nástrahami, ktorí sa chcú a
začínajú stále viac rozhodovať samostatne, ale ktorí aj
vedia, komu uverili a prečo veria. Krstné sľuby napokon
každoročne opakujeme pri veľkonočnej vigílii alebo pri
každom slávení krstu.
Ak žijeme v čoraz viac sekularizovanom svete a
odkresťančenom prostredí, čo sme to teda urobili so svojím
krstom? Aké svedectvo vydávame svojím životom? Európa
s kresťanskými koreňmi umiera na to, že väčšina jej
obyvateľov je síce stále ešte pokrstená, ale už
nepraktizujúca. A nežijeme pritom v ateistickej dobe.
Naopak, silno religióznej, no stále menej kresťanskej.
Najrozličnejšie náboženstvá a duchovné prúdy sa ponúkajú
a vtláčajú stále viac, no kresťania so svojou vierou nechcú
pôsobiť ako „netolerantní“.
Práve sa nám po sviatkoch začal bežný, „všedný“ život.
Ak v ňom nebudeme vedieť ponúknuť svedectvo viery,
nádeje a lásky, asi sme slávili Vianoce zbytočne. A zrejme
ani nevieme, ako máme žiť svoj krst.

Tvoje želania nech sú pre teba ako hviezdy na nebi, ktoré
zvestujú nádej, ako motýle na jar, ktoré očakávajú leto,
ako ovce na lúke, ktoré sa tešia zo zelene.
Želám ti všetko dobré dnes, zajtra, pozajtra a po všetky
dni tvojho života.
Želám ti, aby sa ti splnilo to, o čom už dávno
snívaš.
Želám ti, aby sa splnili želania tých, ktorých miluješ.
Želám ti, aby sa tí splnilo všetko, čo robí život šťastným.
Želám ti všetko dobré...
Adalbert L. Balling „Všetko najlepšie“

V nedeľu 16. januára 2011 sa uskutoční mesačná
zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary Vám
vyslovujeme úprimné: Pán Boh zaplať!
Sväté omše v 1. týždni cezročného obdobia (A)
10.I. pondelok
17.00
Nebude
11.I. utorok
17.00 Nebude
12.I. streda
17.00 Nebude
13.I štvrtok
17.00 Nebude
14.I. piatok
17.00 Na poďakovanie Božskému Srdcu Ježišovmu za
dožitých 85 rokov pre Jozefa Parajku
15. I. sobota
08.00 Za † Viliama a Annu Srnákových a rodinu
Upratovanie kostola č.d. 388 - 420
16.I. 2. nedeľa v cezročnom období
8.00 Za †Emanuela a Viktóriu Vrábelových
Lektori: Jelínek, Jelínková

10.00 Za farníkov
Lektori: Hájičková, Kordošová

Liturgický kalendár
10.I. pondelok
11.I. utorok
12.I. streda
13.I .štvrtok
14.I. piatok
15.I . sobota

JÁN VIGLAŠ
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sv.Gregor Nysenský
sv.Teodózius
sv.Anton Mária Pucci, sv.Ernest
sv.Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
sv.Félix z Noly
sv.Arnold Jansen

Slovo na dnes

dozrievať, ako osobnosť budeš presne vedieť, ako sa to má
a nemá robiť. Protestuj len činom. Každé slovo či gesto je
zbytočné, prázdne, lebo tvojím údelom je mlčať.

Až prijmeš a pochopíš svoj osud ako pokračovanie a
súčasť iných osudov, uvidíš, koľko trpia ľudia, nebudeš sa príliš
pridržiavať tohto života.

Ak deťom zoberiete Boha, prežijú svoj život v strachu, a keď
aj dosiahnu svoje ciele, zistia, že sú také úbohé, že z nich
nijakú radosť mať nebudú.
Nezáleží na tom, či máš alebo nemáš peniaze a pohodlie.
Dôležité je srdce.

Statočnosť, statočnosť. Ak sa v našom povolaní spomínajú
čnosti, je to chudoba, čistota, poslušnosť. Nikdy som
nepochyboval, že sú to veľké cesty a prostriedky k
dokonalosti. Ako je možné, že nemajú logický dôsledok:
účinnosť nášho pôsobenia, vplyv na ľudí. Asi preto, že ich
málo praktizujeme.

Anton Srholec „Ako čerstvý chlieb“

Ja som tvoje milované dieťa

Aj to najobyčajnejšie zrno, uchránené a zasiate, môže
priniesť veľký kvet a úrodu v pravý čas.
Keď stratíš tisíc korún, hneď to vieš. Keď stratíš zdravie,
dozvieš sa to niekedy aj o rok. Keď stratíš milosť, môže to
trvať ešte viac, než sa to dozvieš, ale potom už je neskoro.

Sviatok Ježišovho krstu
mi pripomína vlastný krst.
Aj pri ňom si mi povedal tieto slová:
„Ty si môj milovaný syn, v tebe som našiel zaľúbenie“.
A pri nich sa aj nado mnou otvorili nebesia
a ja viem,
že ty ma bezvýhradne miluješ,
že sa pred tebou nemusím pretvarovať
a niečo ti dokazovať,
lebo ty si ma už prijal.
Oslobodzuje ma to od nutkania niečo dokazovať
a všetkému sa prispôsobovať,
aby som bol obľúbený.
Chcem navždy žiť vo vedomí toho,
čo si mi povedal pri krste.

Žijeme ako v závetrí spokojní s tým, čo máme. Pre šťastie
toho veľa netreba, ak máme Boha, nič nám nechýba. Milióny
ľudí žijú v strachu, denne prežívajú blížiaci sa zánik svojej
existencie. Milióny v hlade, biede, neschopní realizovať
svoje sny, tlak krutej reality ich vháňa do zúfalstva. My tu
žijeme ako v závetrí. Denne večer viažeme svoje práce,
námahy, dobré skutky a hriechy a dvíhame to s darmi na
oltár, dávame všetkému, čo prežívame, posvätenie a
zmysel.
Na každom bode tejto zeme sa môžem stretnúť s Bohom a
keby som uletel do vesmíru, neujdem z jeho dosahu.
Aké úbohé sú tie naše pokusy zapísať sa do dejín. Byť
aspoň v niečom jasnozrivý. Je to večnosť dlhá ako
natiahnutá gumička. Taká úbohá a malicherná, až to bolí. Ak
niečo zachrániš, tak len v Bohu, ak máš nejakú cenu, tak
jedine pred ním.

Ježiš pri svojom krste zostúpil do rieky Jordán.
Aj pri mojom krste na mňa liali vodu. Prameň Ducha
Svätého vo mne prúdi doteraz. Môžem z neho čerpať,
nikdy nevyschne.
Smiem veriť, že nikdy
nevyschnem a nevysmädnem.
Krstná voda ma očistila
od všetkých trápení spôsobených
mojou predstavou o sebe samom,
alebo projekciami,
ktoré mi predkladajú iní ľudia,
a tiež od trápení,
ktorými sám ničím
svoj pôvodný obraz vo svojom vnútri.
Daj, nech dôverujem tvojmu Duchu,
že ma vždy a znova očistí
od všetkého trápenia
a rozžiari moju dušu
nepoškvrneným leskom.
Osloboď ma od nutkania
predvádzať sa alebo ospravedlňovať.
Ty si ma prijal bez podmienok.
Daj, nech žijem z tejto viery slobodne
a spravodlivo, aby aj ľudia v mojom okolí
nastúpili správnu cestu
a objavili svoju nedotknuteľnú
božskú hodnotu.
Amen.

Premeniť svoj život na zápas o Boha, o svoju Vieru, na
svedectvo.
Z Pána Boha sme si urobili služobníka, ktorý nám dá v pravý
čas a presne podľa nášho želania, čo si zažiadame. Je
niečo choré na našom katolíckom kresťanstve.
Nebojme sa vykročiť do nového sveta, ktorý je
nevypočítateľný, nezrelý, plný záhad a rizika, dokonca ho
budujme, lebo viem, že sa narodí, lebo bude patriť, aj keď
inakší než o ňom snívame, len tým, čo podporovali jeho
zrod.
V živote som nestretol skutočného nasledovníka sv.
Františka. Muža, ktorý by samozrejme ovládal remeslo, s
láskou manuálne pracoval, zisk delil chudobným a po práci
sa venoval štúdiu, modlitbe a bohoslužbe.
Sv. Martin skamenel v jednom geste. Podelil sa s plášťom.
Šestnásť storočí rozjímame, uvažujeme, povzbudzujeme sa
týmto gestom. Keby ho nepredchádzal a nenasledoval tvrdý
tréning, bolo by to obyčajné čudácke gesto.
Neľakaj sa nepriateľov. Tí malí sa boja a veľkí ťa môžu len
zabiť alebo znásobiť. V každom prípade ti poslúžia.
Ježiš učil ako taký, ktorý mal moc. Nie ako farizeji a
zákonníci. Skutočná moc je iného druhu ako postavenie,
vzdelanie, kariéra, titul, peniaze. Tieto práve skutočnú moc
vylučujú. Skutočne silný je ten, kto je pokorný, chudobný,
jednoduchý, skromný. Koľkých vecí sa budeš musieť ešte
zrieknuť, než sa takým staneš?
Chcem, aby ste boli trpezliví. Čakanie nebude pasívne.
Bude to vysoká škola výstavby tvojho charakteru, kde v
práci, modlitbe, chudobe budeš čakať svoj deň, budeš rásť a

Anselm Grün OSB „Daruj mi široké srdce-modlitby“
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vieme, že Ježišovo poslanie sa začína Jánovým krstom v
rieke Jordán. Ján nejaký čas krstil zástupy na znak pokánia
za hriechy a návratu k Bohu.
Z predchádzajúcich veršov (Mt 3,10-12, ktorým sme sa
venovali 2. adventnú nedeľu) vidíme, že Ján jasne veril, že
Mesiáš prinesie nebeské kráľovstvo a s ním súd. Pokánie
bolo teda nutné a súrne. Mesiáš mal priniesť práve ten
ohlásený krst — krst nie vodou, ale Duchom Svätým a
ohňom.
Keď teda Ježiš pokorne prichádza, aby sa dal pokrstiť
vodou, Ján najprv protestuje. Rozpoznáva Ježišovo
mesiášske poslanie. Ján nie je „hoden ani len nosiť mu
sandále“ (Mt 3,11). Ježiš sa však namiesto konania v moci a
súde identifikuje s každým, kto predstupuje, aby konal
pokánie.
Ježiš uznáva Jánovu námietku, ale trvá na tom, že takto
splní všetko, čo Boh žiada. Týmto skutkom poslušnosti Ježiš
názorne ukáže svoje priority, ako to robí aj po celý zvyšok
svojej služby - hľadať skôr Božie cesty ako svoje vlastné.
Po tom, čo Ježiš vyjde z vody, vidí Ducha Svätého, ktorý
naňho zostupuje ako holubica a ostáva na ňom. Boh Otec
potvrdzuje, že Ježiš je jeho „milovaný Syn, v ktorom má
zaľúbenie“. Vidíme tu Najsvätejšiu Trojicu ako koná v
jednote.
Z Matúšovho opisu nie je jasné, či ostatní tiež videli obraz
holubice a počuli Boží hlas. V Jánovom evanjeliu je však
zrejmé, že aj Ján Krstiteľ videl Ducha prichádzať na Ježiša a
že Boh mu povedal, že toto je znamením, že Ježiš je Mesiáš
(text Jn 1,29-34, ktorý budeme čítať nasledujúcu nedeľu).

Navigácia
Dodnes
rád
rozprávam historku z
mojich vodičských
začiatkov.
Išiel som vtedy
neskoro podvečer do
malej dedinky kdesi
na druhom konci
republiky, a keď som
na križovatke v neznámych končinách márne hľadal
ukazovateľa smeru, požiadal som o radu istú staršiu
ženu, ktorá práve zbierala pri ceste popadané jablká.
„Jaj, mladý pán,“ povedala a ukázala rukou
neurčitým smerom, „to musíte ísť stále tam a tade. A tam,
kde sa končí Voborníkova lúka, zabočíte na druhú
stranu.“
Po tejto neinformatívnej informácii sa ku mne obrátila
chrbtom a pokračovala v začatej práci.
Nuž teda lúku, tú by som ešte poznal, ale ktorá je tá
Voborníkova, to už ťažko, a čo myslela výrazom „druhá
strana“, to som nepochopil vôbec. Možno keby tam
namiesto nej stál domorodý majiteľ automobilu, povedal
by mi presne s odchýlkou pár metrov, kade mám ísť. Ani
ten najlepší znalec okolia by ma však neupozornil na
situácie, ktoré ma môžu na ceste prekvapiť.

MEDITÁCIA:
Ježiš nemusel konať pokánie za žiadne hriechy.
Pouvažujte, prečo teda Boh chcel, aby bol Ježiš Jánom
verejne pokrstený tak ako každý iný.
Ježiš a Ján nám jasne ukazujú, že potrebujeme poslúchať
Boha dokonca aj vtedy, ak by ostatní nechápali naše
konanie. Bránia vám názory iných ľudí v niečom poslúchať
Boha? Na niekoľko minút sa nad tým zamyslite.
Je len zopár ľudí, ktorí počujú Boha hovoriť k nim jasným
hlasom alebo vidia znamenie z neba podobné holubici. Ako
hovorí Boh k vám?

Doba pokročila. Dnes sa už na trasu nepýtam, pretože
na palubnej doske auta mám navigátor GPS. Aj keď je
vysoko dokonalý, pred niekoľkými dňami ma
neinformoval o klinci na ceste.
Tá udalosť mi pripomenula biblickú navigáciu. Tak
GPS, ako aj Božie slovo nás informujú len o smere, cieli
a odbočkách na ceste. Mlčia o výmoľoch, klincoch a
šmykľavých miestach na vozovke. Ostatné je predsa už
len v našich rukách.

MODLITBA:
Uvažujte nad tým, ako veľmi miluje Boh Ježiša. Teraz
uvažujte nad tým, ako veľmi miluje Boh vás - posiela Ježiša,
aby zomrel namiesto vás, aby ste tak mohli byť adoptovaní
do jeho rodiny. Doprajte si čas, aby ste ďakovali nebeskému
Otcovi.

Lectio divina

Pomazaný, aby slúžil

Spýtajte sa Boha, či je niečo, čo chce, aby ste urobili. Proste
Ducha Svätého, aby vám pomohol.

Mt 3,13-17
13
Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa
mu dal pokrstiť. 14Ján mu však chcel v tom zabrániť a
povedal: Ja by som sa mal tebe dať pokrstiť, a ty prichádzaš
ku mne? 15Ale Ježiš mu odpovedal: Nechaj to teraz! Patrí sa
nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. A tak mu Ján už
nebránil. 16Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu
otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica
zostupoval naňho. 17A z neba zaznel hlas: Toto je môj
milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

KONTEMPLÁCIA:
Ježiša na službu „vystrojil“ Duch Svätý. Aký dôležitý je Duch
Svätý vo vašom vzťahu s Bohom? Duch Svätý nám okrem
iného zjavuje Ježiša a uschopňuje nás slúžiť Bohu. Uvažujte
nad dielom Ducha Svätého a pozvite ho, aby vám pomáhal
a viedol vás.

Ďalšie čítania: Iz 42,1-4.6-7; Ž 29,1-4.9-10; Sk 10,34-38
www.fara.sk/vistuk/

www.vistuckespektrum.sk

ČÍTANIE:
Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku

Na základe prečítaného úryvku v evanjeliách
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