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Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta
Ján dáva svoje evanjelium do harmónie

s rytmom stvorenia podľa knihy Genezis.
Preto tento úryvok začína s výrazom „na
druhý deň“. Je druhý deň a evanjelista
podáva tieto dni postupne až kým príde
po siedmy deň, deň plnosti stvorenia so
svadbou v Káne, kde sa zjaví Nová zmluva1.
A teda, Ján Krstiteľ „Keď na druhý deň
videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal:
„Hľa, Boží Baránok“. Ján Krstiteľ spozná v
Ježišovi Božieho Baránka; ale čo to zname-
ná? Je toVeľkonočnýBaránok, tenbaránok,
ktorého Mojžiš rozkáže zjesť svojmu ľudu
počas Noci prechodu, aby im mäso dalo
silu vydať sa na cestu k oslobodeniu a krv
tohto baránka uchránilo Židov od smrti,
ktorú Anjel smrti v tú noc priniesol do Egyp-
ta. Čiže mäso na silu kráčať k slobode a
krv, ktorá oslobodzuje od smrti. Preto Ján
Krstiteľ vidí v Ježišovi Božieho Baránka. V
Jánovom evanjeliu sú početné odkazy na
Ježiša ako na Veľkonočného Baránka; na-
príklad jeho smrť, ktorá bude v rovnakej
hodine ako smrť baránkov, ktorých obetujú
v chráme na Veľkú noc; rovnako aj skutoč-
nosť, že Ježišovi nebude zlomená žiadna
kosť tak, ako bolo predpísané aj pri obe-
tovaní veľkonočných baránkov. A tak Ján,
vidí v Ježišovi BožiehoBaránka, toho, ktoré-
ho mäso dá schopnosť a silu začať cestu
k slobode, k oslobodeniu a odchodu; a
krv, ktorá nezachráni pred smrťou tela, ale
zachraňuje pred večnou smrťou. Dá tomu,
kto ju príjme, život, ktorý je schopný pre-
konať smrť. Teda Ježišova úloha ako
Božieho Baránka podľa Jána je „ktorý sní-
ma hriech sveta“. Nejedná sa o hriechy
sveta v zmysle hriechov ľudí, ale hriech
sveta. Je to hriech, ktorý predchádza
príchod Ježiša a reprezentuje prekážku v
komunikácii medzi Bohom a ľuďmi. Tento
hriech – odmietnutie plnosti života, ktorú
Boh ponúka ľudstvu – je spôsobený priľ-
nutím k ideovému a náboženskému systé-
mu, ktorý je proti Božej vôli. A Ján Krstiteľ
definuje Ježiša ako „ten, o ktorom som
hovoril: Po mne prichádza muž“, čiže dote-
raz je prezentovaný iba ako muž. Hovorí,
že ho nepoznal, ale prišiel „a krstím vodou,

aby sa on stal známym Izraelu.“ Izrael vždy
bol malou skupinou, ktorá ostala verná
Pánovi, jeho Zmluve, jeho sľubom a v Knihe
proroka Sofoniáša čítame: „Nechám však
v tvojom strede ľud chudobný a biedny.
Oni budú dôverovať v Pánovo meno.“ (Sof
3, 12) A pre tento zvyšok je Pánov sľub.
No tento sľub, ktorý je teraz pre Izrael, sa
s Ježišom rozšíri na celé ľudstvo.

Ján vydal svedectvo: „Videl somDucha,“
určitý člen poukazuje na úplnosť Ducha,
ktorý je Božia moc, plnosť Božej sily, ktorou
je láska „ktorý ako holubica zostupoval z
neba“, pamätajme, že holubica sa vzťahuje
tak na Ducha, ktorý sa vznášal nad stvo-
rením v rozprávaní Knihy Genezis, ako aj
na vzťah holubice k svojmu príbytku „a
spočinul na ňom.“ Je dôležité ako evan-
jelista zvýrazňuje nielen fakt, že Duch zo-
stúpi na Ježiša, ale že aj na ňom ostáva.
Čo to znamená? Skúsenosť s Duchom je
známa mnohým, ale len ten, na kom Duch
spočinie, ten ho môže dávať ďalším; toto
bude v skutočnosti Ježišova aktivita, ktorú
uvidíme. „Ani ja som ho nepoznal, ale ten,
čo ma poslal krstiť vodou, mi, povedal:
„Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spoči-
núť na ňom“ ...hľa evanjelista opäť pod-
čiarkuje, že Duch, čiže sila, moc Boha,
zostúpi na Ježiša a ostáva na ňom. A do-
slova pokračuje „to je ten, čo krstí Duchom
Svätým.“ Evanjelista dáva do porovnania
vyjadrenie „ten, ktorý sníma hriech sveta“
a „ten, čo krstí Duchom Svätým“. Tento
hriech nemôže byť odčinený, ale musí byť
vykorenený.Ako?Nieprostredníctvomboja,
nie cez násilie. Ján už vo svojom úvode
napísal, že svetlo svieti v tmách, svetlo
proti tmám nebojuje, svetlo len žiari a tmy
samé miznú. To, čo Ježiš robí, je krstenie
DuchomSvätým.Kýmkrst vodou znamenal
ponoriť sa do tekutiny, ktorá bola človeku
cudzia, krst Duchom Svätým znamená
nechať sa presiaknuť, premočiť plnosťou
Božej moci, ktorá prichádza od Boha pro-
stredníctvom Ježiša. Čiže Ježiš komunikuje
každému človeku plnosť svojho vlastného
božského života.





Farské oznamy

Ukrajinské koledy hudobnej skupiny bohoslovcov MetaNoya

Pravidelná zbierka - Pastorácia mlá-
deže ACM/UPC

V dnešnú nedeľu, 19.1.2020 sa koná
pravidelná celodiecézna zbierka na Pas-
toráciu mládeže ACM/UPC. Touto zbierkou
môžeme podporiť projekty, ktoré duchovne
i hodnotovo napomáhajú výchovemládeže
na základných, stredných i vysokých
školách prostredníctvom arcidiecézneho
centra pre mládež a univerzitných pas-
toračných centier. Úprimné Pán Boh zaplať
za vaše milodary.

Spomienková slávnosť na pátra Miku-
láša Jozefa Lexmanna, OP

Bratia dominikáni v Košiciach Vás sr-
dečne pozvajú na Spomienkovú slávnosť
z príležitosti záchrany ľudí počas 2. svetovej
vojny, ktorú organizovali dominikáni v Koši-
ciach pod vedením pátra Mkuláša Jozefa
Lexmanna, OP. Podujatie sa uskutoční v
nedeľu 19. januára2020.Začnesasv. omšou
o 11∶00 hod. v dominikánskom kostole v
Košiciach, po ktorej bude nasledovať aka-
démia vo Veritase a agapé. Podujatie sa
koná pri príležitosti 75. výročia oslobodenia
Košíc.

Ekumenická bohoslužba
Ekumenické spoločenstvo cirkví a

náboženských spoločností na území mesta
Košice Vás pozýva na Ekumenickú boho-
službu slova (EBS) v rámci Týždňamodlitieb
za jednotu kresťanov 2020, ktorá sa
uskutoční dňa 20.1.2020,o 18.00 hod. v His-
torickej radnici naHlavnej č.56, v Košiciach.
Hlavným celebrantom EBS bude Protosyn-
kel Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach,
archimandrita Jaroslav Lajčiak.

Modlitbové trojdnie Modlitby matiek
V dňoch od 24. 1. 2020 až do 26. 1.

2020 sa uskutoční modlitbové trojdnie
spoločenstva MM v kostole Ducha Svätého
na Južnej triede č. 2, každý deň so začiat-
kom o 16.00 hod. Srdečne pozývame.

Sv.omšapre rodičov spontánneaume-
lo potratených detí

"Kde jenašepotratenédieťa?" "Akovykročiť
nacestuuzdravenia?"Na tieto i ďalšie otázky
budeme hľadať odpovede pri košickej sv.
omši za život v jezuitskom kostole 30. janu-
ára2020o 16.30.Rodičia spontánne i umelo
potratenýchdetí budúmaťmožnosť zapísať
ich mená do Knihy života. Po sv. omši ich
pri spoločnomobrade vmodlitbe odovzdá-
me Bohu-Otcovi..

Alžbetin list priamo na mail
Ak máte záujem byť priamo informo-

vaný a dostávať Alžbetin list elektronicky
na mail, môžete sa prihlásiť k jeho odberu
cez formulár na našej web stránke farnosti
www.domsvalzbety.sk v časti farské
oznamy alebo priamo na adrese
newsletter.domsvalzbety.sk

Rodinná sánkovačka v Tatrách
Spoločenstvo rodín pri uršulínskom

kostole vás pozýva na rodinnú sánkovačku
v Tatrách naHriebienku. V sobotu 25.1.2020
s odchodom o 6.30 hod. ráno z Košíc a
návratom cca. 18.00 hod. Cena 3€ - dieťa
a 5€ dospelý. Viac informácii a registrácia
vnedeľupo sv. omši o 10.00hod. uUršulínok
alebo na vrátnici sestier Uršulínok Hlavná
66. Tešíme sa na vás.

Pozývame Vás na koncert
koledy ukrajinských grécko-
katolíckych bohoslovcov z ky-
jevského seminára, ktorý sa
v rámci svojho európskeho tur-
né zastavia aj u nás v Koši-
ciach. Ich hudobná skupina si
hovorí MetaNoya a v Ukrajine
nesmúchýbať na žiadnom fes-
tivalovom pódiu. Chlapci Vám
prichádzajú do Košíc vinšovať
a koledovať. Koncert sa
uskutoční v utorok 21. januára
o 19∶00 v Kostole sv. Rity
u bratov Augustiniánov na
Herlianskej 52. Vstup je voľný!
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Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
19.01. 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Č1: Iz 49, 3. 5-6
Ž: Ž 40, 2+4. 7-8a. 8b-9. 10
Č2: 1 Kor 1, 1-3
Ev: Jn 1, 29-34

Po
20.01.

Svätého Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi
ľub. spomienka

Č1: 1 Sam 15, 16-23
Ž: Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23
Ev: Mk 2, 18-22

Ut
21.01.

Svätej Agnesy, panny a mučenice
spomienka

Č1: 1 Sam 16, 1-13
Ž: Ž 89, 20. 21-22. 27-28
Ev: Mk 2, 23-28

St
22.01.

Svätého Vincenta, diakona a mučeníka
ľub. spomienka

Č1: 1 Sam 17, 32-51
Ž: Ž 144, 1. 2. 9-10
Ev: Mk 3, 1-6

Št
23.01. Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období

Č1: 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7
Ž: Ž 56, 2-3. 9-10b. 10-13
Ev: Mk 3, 7-12

Pi
24.01.

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č1: 1 Sam 24, 3-21
Ž: Ž 57, 2. 3-4. 6+11
Ev: Mk 3, 13-19

So
25.01.

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
sviatok

Č1: Sk 22, 3-16
Ž: Ž 117, 1. 2
Ev: Mk 16, 15-18

Ne
26.01.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Č1: Iz 8, 23b – 9, 3
Ž: Ž 27, 1. 4. 13-14
Č2: 1 Kor 1, 10-13. 17
Ev: Mt 4, 12-23

Liturgický prehľad na 2. týždeň cez rok

Detské okienko Ahojte! Aj v dnešnom evanjeliu sa vraciame k Ježišovmu
krstu a čítame o Jánovom svedectve. Dokážete nájsť v osem-
smerovke všetkých 10 slov? Obrázok môžete vymaľovať.


