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slovíčko o SLOVE 
 

 

Pri zamýšľaní sa nad dnešným evanjeliom som si spomenul na knihu populárneho 

spisovateľa Johna Grishama s originálnym názvom Skipping Christmas, ktorá v slovenskom 

preklade vyšla pod názvom Také nezvyčajné Vianoce. Manželia v tomto románe chcú urobiť 

nezvyčajnú vec. Keďže ich dcéra odchádza z domu, rozhodnú sa, že kvôli smútku z jej 

odchodu nebudú sláviť Vianoce. Humorné situácie, ktoré tak vznikajú, ukazujú, že to 

spôsobuje oveľa viac problémov, ako keby boli Vianoce slávili. Tento príbeh vystihuje 

prianie niektorých ľudí. Môcť tak preskočiť Vianoce. Všetok ten zhon, prípravy, obchody, 

darčeky... 

A môže sa stať, že niečo podobné pokúša aj niektorých veriacich pri počúvaní či čítaní 

evanjelia Nedele otcov (Mt 1, 1-25) Minimálne jeho prvá časť nás zvádza preskočiť ju. 

Preskočiť ten nudný zoznam mien, z ktorých len máloktoré nám niečo hovoria. Lenže máme 

pred sebou rodostrom Ježiša Krista. Môžeme prirovnať, že sa pozeráme na „prvý vianočný 

stromček“. Stromček ozdobený zvláštnymi menami, ktoré by sme tam možno najradšej 

nevešali. Ale poďme po poriadku. Pri prijímacom rozhovore v jednej firme sa šéf pýta 

nádejného uchádzača: „Ako sa voláte?“ On odpovie: „Volám sa Peter.“ Na to ho šéf upozorní: 

„Viete, neviem, kde ste pracovali predtým, ale u nás je zvykom, že sa oslovujeme 

priezviskami. Udržiava to autoritu medzi vedúcimi a ostatnými pracovníkmi. Takže poprosím 

Vaše priezvisko.“ Uchádzač o zamestnanie odpovie: „Volám sa Zlatko. Peter Zlatko.“ Na to 

sa šéf rozlúči: „Ďakujeme Peter, my sa Vám ozveme.“  

Keď sa pozrieme na rodokmeň Pána Ježiša, niekto by mohol namietať, že sú tam 

naozaj zvláštne mená. Ak si chcel predsa Kristus udržať autoritu, mohol si predsa vybrať 

samé zvučné mená iba dokonalých ľudí. Lenže Boží syn si vyberá iný vianočný strom. Čítal 

som, že jedna rodina z vyššej spoločnosti v Spojených Štátoch si nechala vypracovať 

rodokmeň. Lenže mali medzi predkami aj jednu čiernu ovcu. Istý strýko John pod vplyvom 

alkoholu zavraždil svoju manželku a následne bol odsúdený na smrť na elektrickom kresle. 

Rodina na to upozornila zostavovateľa rodokmeňa a požiadala ho, aby bol čím viac 

diplomatický. On teda do rodokmeňa urobil zápis: „Strýko John dostal dôležité miesto 



v oblasti aplikovanej elektroniky v dôležitej vládnej inštitúcii. Bol pripútaný k svojej pozícii 

veľmi sinými väzbami a jeho smrť prišla ako skutočný šok.“ Aj takýmto spôsobom sa môže 

prikrášliť vlastný rodokmeň. Lenže toto v rodokmeni Pána Ježiša nevidíme. Žiadne 

retušovanie, ale skutočná realita  

Najprv si všimnime opäť jednu netradičnú vec. Do radu mužských mien je vsunutých 

päť žien – Tamara, Rachab, Rut, Uriášova žena a Panna Mária. V patriarchálnej spoločnosti, 

kde dominovali muži, to bolo veľmi nezvyčajné. Prečo tu nie sú spomenuté iné ženy 

patriarchov? Sára, Ráchel, Rebeka, Ester? Ale práve Tamara? V knihe Genezis čítame, že 

Tamara bola nevestou Júdu. Bola vydatá za dvoch z jeho synov po sebe, ale obaja zomreli. 

Podľa židovského zvyku si ju mal zobrať ďalší brat, ale Júda, otec to už nechcel dovoliť. 

Preto sa Tamara prezliekla za „ľahkú ženu“ a zviedla svojho svokra a boli z toho dvojičky. 

Povieme, že to bolo jednorazové zlyhanie? O ďalšej žene z rodokmeňa sa to povedať nedá. 

Rachab bola nemorálna žena z povolania v Jerichu. Ale v rozhodujúcej chvíli prijala zvedov – 

Izraelitov od Jozueho a bola zachránená. Tretia žena Rút bola síce zbožná, obetavá, 

sprevádzala svoju svokru aj po smrti svojho manžela. Od nej pochádzajú tie známe slová – 

„Kam pôjdeš ty, pôjdem aj ja, kde ty zomrieš, tam zomriem aj ja.“ Tak sa dostali do 

Betlehema. Ale predsa mala jednu chybičku krásy. Bola moabčanka, a teda nepriateľka 

Izraela. No aj napriek tomu sa dostala do rodokmeňa. Štvrtá žena je označená ako Uriášova 

žena. Zo Svätého písma vieme, že je to Betsabe. Z čisto ľudského pohľadu povieme, že 

žiadna z týchto žien nemala potrebnú kvalifikáciu byť v rodokmeni Kráľa Kráľov, Ježiša 

Krista. A predsa tam sú. Prečo? Aby vynikla milosť, ktorú prináša Boh. Čo to znamená pre 

nás? Že nie je prvoradé s akou kvalifikáciu k Bohu prichádzame. Ale dôležité je, akými sa 

v Božej prítomnosti stávame. 

Ďalej vidíme, že ani muži v rodokmeni Ježiša Krista nie sú všetci morálne v poriadku. 

Áno, sú tam aj svetlé momenty – kráľ Dávid, Joziáš. Ale boli aj takí králi, ktorých by sme 

mohli označiť takmer za pohromy pre Izrael – Achas, Amon. Ďalšia dôležitá lekcia, ktorú nás 

učí rodokmeň je, že zlo sa vždy nededí. Keď sa deti správajú neslušne, my rodičia sa hádame, 

po kom z nás to asi majú. V histórii Izraela ale vidíme, že sa dobrí králi sa striedali so zlými. 

Po dobrom kráľovi Ezechiášovi nasledoval takmer brutálny Manasses. Po zlom kráľovi 

Amonovi nasledoval dobrý kráľ Joziáš, o ktorom písmo hovorí, že sa z celého srdca, duše a 

síl obrátil k Bohu. Rodokmeň Ježiša Krista nás teda učí, že my sami nesieme zodpovednosť 

za svoj život. Na nás záleží, ako prijímame milosť od Boha. Nevyhovárajme sa na svoju 

povahu, predkov, gény. Áno, je veľkým požehnaním mať dobrých rodičov, ale dobrí rodičia 

ešte nie sú garanciou dobrého života detí. Každý sa rozhodujeme sami za seba. 

A nakoniec nás rodokmeň Ježiša Krista učí o perfektnom Božom načasovaní. Prvá 

epocha začína bezdetným starcom a končí veľkým kráľovstvom. Ale ostatné dve epochy sú 

vlastne cestou dolu kopcom. Izrael sa v tejto situácii pýtal: „Zabudol Boh na svoj ľud?! Medzi 

posledným prorokom starého zákona a príchodom Ježiša Krista ležia storočia, kedy sa Boh 

naoko odmlčal. Kde je Boh?“ Dnešné evanjelium je jasnou odpoveďou: „Boh je tu! Boh je 

s nami! Je Emanuel.“  

Boží syn zo svojho rodokmeňa nevyškrtol žiadne meno. Chce nám tým povedať, že 

nevyškrtne ani to naše. Ak sa nevymažeme sami. Na vianočný stromček zvykneme vešať 

ozdoby. Aj ten prvý vianočný strom, môžeme dnes dozdobiť. Môžeme ho ozdobiť každý 

svojím vlastným menom. A to prakticky znamená nechať vyniknúť Božiu milosť vo svojom 

živote. Preskočiť Rodokmeň Pána Ježiša Krista by znamenalo spôsobiť si jeden veľký 

problém. Znamenalo by to preskočiť Vianoce. A preskočiť Vianoce znamená vlastne 

vyškrtnúť seba z Knihy večného života. 

 
 

 

 

 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 21. - 27. 12. 2015  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (csl.)  

            
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.)  

 

Štvrtok                 Predvečer Narodenia Pána  

                              8:00  Kráľovské hodinky  

       14:30  Sv. liturgia a večiereň  

           21:30  Veľké povečerie, lítia 

         

Piatok                   Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

           Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
         

Sobota                  Zbor Presvätej Bohorodičky  

                             Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
 

 Nedeľa                 Po Narodení, Svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana, 6. hlas  

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská)  

                              17:00   Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 12. 2015 – 3. 1. 2016  
 
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) 

         
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 
Streda                    17:00  Sv. liturgia (csl.) † Juliana, o. Jozef, Viera, Michal (Želinský)   

     

Štvrtok                  17:00 Sv. liturgia s poďakovaním za rok 2015, večiereň, agapé.  
  

Piatok            Obrezanie podľa tela nášho Pána Ježiša Krista; sv. Bazila Veľkého, myrovanie 

         Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu     
  

Sobota                    17:00  Sv. liturgia (sl.) † Mikuláš Rybár, panychída, večiereň 

 

Nedeľa                  Pred Osvietením, 7. hlas 

                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

             10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň (slovenská)  

 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• V nedeľu, 20. 12. 15 budeme v našom chráme vysluhovať sviatosť zmierenia pri príležitosti 

nadchádzajúcich sviatkov. Začneme spoločnou modlitbou o 15. 00 h.  

• Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor Kyrillomethodeon a Bratislavská eparchia vás 

pozývajú na tradičný vianočný koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 20. decembra 2015 o 

19.00 hod. v našom chráme. V rámci koncertu pod názvom „Svite tichij” odznejú okrem 

cirkevnoslovanských liturgických spevov aj spevy v úpravách jubilujúceho hudobného 

skladateľa Štefana Ladižinského. V druhej polovici koncertu zaznejú aj tradičné rusínske a 

ukrajinské koledy, ako napr. Dobryj večir tobi, Koli jasna zvizda, V Viflejemi novina, Tajna 

nam sja javila, Ščedryk, či Nova radosť stala, a iné. Koncert bude dirigovať Ladislav 

Sabolčák. Po koncerte sú všetci účastníci pozvaní na agapé v priestoroch eparchiálneho úradu  
• Vo piatok, 25. 12. 15 budeme sláviť prikázaný sviatok NARODENIE PODĽA TELA 

NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. V sobotu, 26. 12. 15 bude 

sviatok Zbor presvätej Bohorodičky. Presný bohoslužobný poriadok nájdete vyššie.   

• Pôstna disciplína: Zdržanlivosť od mäsa s pôstom je v deň pred Narodením a 

Bohozjavením Pána, teda vo štvrtok, 24. 12. 15 a v utorok, 5. 1. 16. Zdržanlivosť znamená 

nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Zdržanlivosť zaväzuje od 

7. roka veku do telesnej smrti. Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň 

malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej 

bohoslužbe, respektíve po 15. hodine. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Pôst a 

zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa 

aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich bez možnosti výberu.  

• V deň sviatku Narodenia Pána, 25. 12. 15 sa znova predstavia deti našej farnosti krátkou 

vianočnou scénkou so začiatkom o 10. 30 h. Touto aktivitou sa zapojíme do koledovania 

Dobrej noviny, ktorá pomáha chudobných deťom na africkom kontinente. Srdečne pozývame. 

• Pozývame deti z našej farnosti zapojiť sa do akcie Deti deťom. Počas Vianoc budú môcť 

priniesť darček do chrámu pod stromček. Darované darčeky potom odovzdáme deťom 

z detského domova. Už od útleho veku tak môžeme vštepovať našim deťom postoj solidarity.    

• Pozývame všetkých veriacich našej farnosti na sv. liturgiu vo štvrtok, 31. 12. 15. Po sv. 

liturgii bude vyššie spomenutá večiereň spojená s poďakovaním za rok 2015. Po večierni 

všetkých pozývame na spoločné agapé do priestorov biskupského úradu. 

• V piatok, 1. 1. 16 budeme sláviť prikázaný sviatok Obrezanie Pána.  

• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2016. Tento 

kalendár obsahuje fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 5 €, 

ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení tohto kalendára sa opäť podieľal dizajnér 

Ľubomír Michalko ml. Srdečne ďakujeme. 

• Na farskom úrade si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda na rok 

2016, ktorý je v predaji za 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Na krídlach 

slova a viery za cenu 4, 90 €.  

• Prosíme dobrovoľníkov najmä z radov mladšej generácie o pomoc pri organizácii ďalšieho 

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu, 23. 1. 2016 v UPC v Mlynskej doline. 

Novinkou, ktorou chceme pritiahnuť viac veriacich z farnosti na ples je, že deti do 15 rokov 

budú mať na ples vstup zdarma. Lístky sa začínajú predávať v nedeľu, 6. 12. 15 po sv. 

liturgiách. Cena jedného lístka je 21 €.  

 

 

 



ĎAKUJEME 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

         rod. Krajňákovej a Žeňuchovej  (12. 12. 15) a rod. Semberovej a Vavríkovej (19. 12. 15) 
           2. 1. 16 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková  

           9. 1. 16 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková 

 

KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otsázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,                                                                         
                                                           e-mail: rastislav.cizik@gmail.com 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
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