
MODLITBY ZA JEDNOTU 
KRESŤANOV

Počas Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov sa kresťania z mnohých roz-
ličných tradícií a vyznaní na celom svete 
zhromažďujú, aby sa modlili za jednotu 
Cirkvi. Materiály a bohoslužbu pre ten-
to rok pripravila Rada cirkví Blízkeho 
východu. Inšpiráciou pre výber textov z 
Písma a liturgických textov im bola návšteva mudrcov, ktorí sa prišli 
pokloniť novonarodenému Kráľovi, ako je to opísané v Evanjeliu pod-
ľa Matúša 2,1-12, a zvlášť vo verši 2: „Videli sme na východe jeho 
hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“

     Mudrci videli hviezdu a nasledovali ju. Komentátori videli tradične 
v postavách mudrcov symbol rozmanitosti národov a znak univerzálnosti 
Božieho povolania, ktoré sa zjavuje vo svetle hviezdy, ktorá zažiarila z 
východu. Takisto vidia v tom, ako mudrci horlivo hľadajú novonarodeného 
kráľa, hlad celého ľudstva po pravde, po dobrote, a po kráse. 

     Mudrci nám odhaľujú jednotu všetkých národov, po ktorej Boh túži. 
Cestujú z ďalekých krajín a predstavujú rozličné kultúry, predsa ich však 
ženie ten istý hlad po tom vidieť a poznať novonarodeného kráľa. Zhro-
mažďujú sa v malom domčeku v Betleheme, aby vykonali jednoduchý 
úkon: klaňajú sa a obetujú dary. Kresťania sú povolaní, aby boli pre svet 
znamením, že Boh uskutočňuje tú jednotu, po ktorej sám túži. Hoci prichá-
dzajú z rozličných kultúr, rás a národov, kresťania spoločne hľadajú Krista 
a spoločne túžia klaňať sa mu a uctievať ho. Misiou kresťanského ľudu je 
teda byť znamením – ako hviezda – ktoré povedie ľudstvo v jeho hlade po 
Bohu, ktoré bude viesť všetkých ku Kristovi, a ktoré bude prostriedkom, 
prostredníctvom ktorého uskutoční Boh zjednotenie všetkých národov.

-kbs-

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol...

- Vo štvrtok bude vo farskom kostole v Nižnom Hrušove od 12:00 hod. do 
večernej svätej omše vyložená Sviatosť Oltárna –  pozývam k adorácii.

- V termíne od 18. do 25. januára 2022 sa modlíme v rámci tradičného 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. 



V TICHEJ ADORÁCII PRINÁŠAJME BOHU CELÝ NÁŠ PRÍBEH PANDEMICKÉ OPATRENIA ÚČINNÉ OD 12. JANUÁRA 2022
V Prvej knihe kráľov (1 Kr 8,1-7.9-13) čítame ako kráľ Šalamún zhromažďuje ľud, 

aby stúpal smerom k Chrámu, kam prenášali archu Pánovej zmluvy.
Kráčanie nahor, na rozdiel od putovania na rovine, nie je vždy jednoduché. Pri 

tomto stúpaní do vrchu ľud niesol zmluvu, niesol vlastné dejiny, svoju „pamiatku 
vyvolenia“. Niesol dve kamenné tabule z holej skaly, také, aké mu ich daroval 
Boh. Je to „holá zmluva: ja ťa milujem, ty ma miluj“: prvým prikázaním je mi-
lovať Boha, a druhým milovať blížneho. V arche totiž nebolo nič iné, než dve 
kamenné tabule, vysvetlil Svätý Otec.

Archu teda vniesli do svätyne a len čo kňazi vyšli von, oblak – čiže Pánova sláva 
– naplnil Chrám. Potom ľud vstú-
pil do adorácie: „od obiet, ktoré 
vykonával počas cesty vystupova-
nia, prešiel do ticha, k pokoreniu 
sa v adorácii“, povedal pápež a do-
dal:  „Mnohokrát myslím na to, že 
neučíme náš ľud adorovať“:

 „Áno, učíme ich modliť sa, spie-
vať, chváliť Boha, avšak: adoro-
vať... Modlitba adorácie, tá, ktorá 
nás robí nepatrnými, a pritom nás 
neznehodnocuje: v poníženosti ado-
rácie nám dáva ušľachtilosť a veľ-
kosť. Využijem príležitosť povedať 
vám, ktorí ste boli  vymenovaní za 
farárov: Učte Boží ľud adorovať 
v tichu, adorovať“.

Už teraz sa treba učiť tomu, 
čo raz budeme robiť v nebi: modlitbe adorácie.

„Môžeme sa tam však dostať jedine vtedy, ak máme na pamäti, že sme boli vyvolení, 
že máme v hĺbke srdca prísľub, ktorý nás pobáda kráčať, a so zmluvou v rukách i v srd-
ci. A vždy kráčajúc: cestou náročnou, stúpajúcou, avšak smerujúcou k adorácii.“  

Zoči-voči Božej sláve slová miznú, nevieme čo povedať. Šalamún dokázal 
povedať len dve slová: „Vypočuj a odpusť“. Pápež František na záver homílie 
v tomto zmysle pozval „adorovať v tichu, prinášajúc celú svoju históriu a pro-
siac Pána: „Vypočuj a odpusť“.

 „Prospeje nám vyhradiť si trochu času na modlitbu, so spomienkou na našu cestu, pa-
mätajúc na prijaté milosti, na vyvolenie, na prísľub, na zmluvu,  a snažiť sa stúpať, sme-
rom k adorácii. A uprostred adorácie s veľkou pokorou vysloviť čisto len túto skromnú 
modlitbu: „Vypočuj a odpusť“. 

- Pre kostoly našej farnosti v Nižnom Hrušove a v Rakovci nad Ondavou platia 
obmedzenia pre stredne rizikové podujatie: 

- stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to 
v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromad-
ného podujatia...(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné 
sedenie alebo státie, so spevom, OP)

- Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:
Očkovaní alebo prekonaní (OP):
a) osoba kompletne zaočkovaná *
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle 

odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kon-
traindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín 

od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade 
antigénového testu

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami **
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

* definícia kompletne zaočkovanej osoby
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky 

proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

- Pri účasti na sv. omši je treba mať pri sebe tlačený alebo digitálny doklad o očkova-
ní, či prekonaní choroby Covid-19. 

-  Kostol bude otvorený 1 hodinu  pred svätou omšou. 
-duchovný otec František Petro, farár-

-z rannej homílie Svätého Otca Františka; -zk-


