
      
  
  
  
  

SSTTAAUURROOSS          

 
Č. 26 december 2016   

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 

 

Pri evanjeliu Nedele svätých Otcov (Mt 1, 1-25) si spomeniem na známy výrok 

spisovateľa Marka Twaina, ktorý povedal, že netreba míňať peniaze na vypracovanie 

rodokmeňa. Stačí vstúpiť do politiky a vaši rivali  ho vypracujú za Vás. Dnes je to vcelku 

populárne nechať si zistiť či vypracovať rodokmeň. Možnože je v nás aj túžba zistiť, či 

niektorý z našich predkov nebol nejakou významnou osobnosťou. Naopak, ak by sme zistili, 

že v našom rodokmeni sa nachádza aj nejaká „čierna ovca“, radšej to nejako vyretušovať. 

Spomínam si na jeden článok, ako si jedna rodina z vyššej spoločnosti v Spojených Štátoch 

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 

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

oblasti aplikovanej elektroniky v dôležitej vládnej inštitúcii. Jeho smrť prišla ako skutočný 

šok.“ Aj takýmto spôsobom sa dá upraviť vlastný rodokmeň. 

Lenže toto v rodokmeni Ježiša Krista nevidíme. Dnes sa znova pozeráme na „prvý 

vianočný stromček“. Stromček, ktorý je ozdobený zvláštnymi ozdobami mien, ktoré by sme 

tam možno najradšej nevešali. Ale poďme po poriadku. Už vieme, že preskočiť rodokmeň 

Ježiša Krista by vlastne znamenalo preskočiť dôležitý teologický odkaz. Už prvá veta 

Matúšovho evanjelia hovorí naozaj veľa: „Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna 

Abrahámovho.“ Evanjelista Matúš začína doslova slovami: „Kniha pôvodu...“ Vieme, že 

evanjelista Matúš písal svoje evanjelium pre kresťanov pochádzajúcich zo židovstva. A práve 

žid pri týchto slovách spozornel. Toto som už niekde čítal. Veď takto začína aj piata kapitola 

knihy Genezis: „Kniha pôvodu potomkov Adama.“ Už pri prvých slovách dostáva čitateľ či 

poslucháč dôležitú indíciu. Dôležitý kľúč, ako vlastne čítať nasledujúce riadky. V Ježišovi 

Kristovi sa zrealizuje plnosť stvorenia človeka. V tomto Ježišovi z Nazareta uvidíme nové 

stvorenie. Samozrejme s jedným, veľmi dôležitým rozdielom. Kým prvé stvorenie končilo 

smrťou. Toto nové stvorenie bude pokračovať životom naveky.  

Ďalšia dôležitá indícia je ukrytá v inom malom detaile. „Rodokmeň Ježiša Krista.“  Pán 

Ježiš je tu označený ako mesiáš. Evanjelista ale pred týmto slovom v pôvodnom jazyku 



neuvádza člen. Je rozdiel, či je titul mesiáš použitý s členom alebo bez. Ak je pri slove mesiáš 

člen, vtedy sa myslí mesiáš dlho očakávaný židovskou tradíciou. Preto neskôr v 16-tej 

kapitole evanjelista Matúš opisuje udalosť, kde Pán Ježiš zakazuje svojim učeníkom, aby 

niekomu hovorili že on je „ten“ mesiáš. Veď konečne pochopili, že je mesiáš a on im zakáže 

o tom hovoriť? Prečo? Pretože sa mýlili. Pán Ježiš nie je „ten“ mesiáš. Nie je mesiáš, akého 

čakala židovská tradícia. Nie je „ten“ mesiáš, ktorý násilím prevezme politickú vládu nad 

nepriateľmi Izraela. Pán Ježiš je iný mesiáš. Nevezme druhým život, ale dá svoj vlastný život. 

Neustanoví kráľovstvo Izraela, ale kráľovstvo Boha. Túto indíciu podporuje ďalej chýbajúci 

člen pred slovom „syn Dávidov“. Mesiáš, akého čakali židia bol „ten“ syn kráľa Dávida. 

Prečo práve kráľa Dávida? Lebo on zjednotil 12 kmeňov Izraela a on vytvoril lesk Izraelského 

kráľovstva. A dlho očakávaný mesiáš sa mal predsa spávať ako kráľ Dávid. Násilím a mocou 

znova nastoliť kráľovstvo. Pri slávnostnom vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema ho zástupy 

vítali práve týmto titulom: „ten“ syn Dávidov“. Ale zmýlili sa.  Preto o pár okamihov už 

kričia: „Ukrižuj ho!“      

Ďalšia dôležitá teológia je potom ukrytá v samotnom rodokmeni. Vieme, že okrem 

zvučných mien tam figurujú „ťažkí“ hriešnici. Dobrých kráľov striedajú zlí, známe postavy 

zas menej známe. To by sa ešte dalo zniesť. Hlavne, že to boli muži. Ale skutočným šokom 

pre patriarchálnu spoločnosť bolo, že v rodokmeni sa zrazu objavujú ženy. Tamara, Rachab, 

Rut, Uriášova žena a Panna Mária. Prečo tu nie sú spomenuté iné ženy patriarchov? Sára, 

Ráchel, Rebeka? 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 s rodokmeňa sa to ale 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. Ale predsa mala jednu chybičku krásy. Bola moabčanka, a teda nepriateľka 

Izraela. No aj napriek tomu sa dostala do rodokmeňa Pána Ježiša. 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 (okrem presvätej Bohorodičky) nemala potrebnú kvalifikáciu byť v 

rodokmeni Kráľa Kráľov Ježiša Krista. A predsa sa tam dostali. Prečo? Aby vynikla milosť, 

ktorú prináša Boh. A čo to znamená pre mňa? Nie je prvoradé s akou kvalifikáciou k Bohu 

prichádzam. Ale dôležité je, akým sa v Božej prítomnosti stávam! 

Pán Ježiš zo svojho rodokmeňa nevyškrtol žiadne meno. Nič neretušoval, nič 

neprikrášlil. Chce nám tým povedať, že nevyškrtne ani nás. Lebo Vianoce sú práve o tom. 

Boh sa priznáva ku mne. Priznáva sa ku mne v mojej biede, hriechu, slabosti. Sv. otec 

František to vyjadril výstižne, keď povedal, že my sme priezviskom Boha. Keď sa totiž Pán 

Boh predstavuje, povie, že On je Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Boh si chce vziať moje 

meno ako priezvisko. Prežiť skutočné Vianoce znamená: dovoliť Mu to. Prežiť naozajstné 

Vianoce znamená nečakať mesiáša, ktorý vyplní moje predstavy, ale prijať Mesiáša, ktorý 

vyplní moje skutočné potreby. 
 

POZVÁNKA NA ZIMNÝ EPARCHIÁLNY TÝBOR 
 

Srdečne pozývame mládež našej eparchie na Zimný eparchiálny tábor 2016 (ZET 

2016), ktorý sa uskutoční počas vianočných prázdnin v oravskej obci Habovka. Ide o druhý 

ročník podujatia. Tábor sa začne v utorok, 27. 12. a potrvá do piatka, 30. 12. Témou 

tohtoročného eparchiálneho tábora bude Modlitba srdca. Tábor je určený pre mládež od 13-

tich rokov a cena na osobu je 20 €.  Bližšie informácie a možnosť nahlásenia nájdete na 

stránke eparchie: www.grkatba.sk. Nahlásiť sa môžete aj osobne na našom farskom úrade. 

 

http://www.grkatba.sk/


Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. – 25. 12. 2016 
Pondelok                17:00  Sv. liturgia (csl.) † Alžbeta, Michal 

           
Utorok                     17:00  Sv. liturgia (csl.) * Mária s rodinou (Michalková) 

 

Streda                    17:00  Sv. liturgia (csl.)  

              

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (sl.) † Artúr (Michalková) 

 

Piatok                  Plne aliturgický deň   

                                8:00  Kráľovské hodinky (prvá a tretia) 

             17:00  Kráľovské hodinky (šiesta a deviata) 

           

Sobota                    Predvečer Narodenia Pána  

                                    8:00  Sv. liturgia (sl.) † Anna (Michalková) 
            15:00  Večiereň  

                21:30  Veľké povečerie, lítia 

 

  Nedeľa                   Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                   17:00   Večiereň (slovenská)   

                                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 12. 2016 – 1. 1. 2017  
Pondelok               Zbor Presvätej Bohorodičky  

                                Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 

        

Utorok                  Svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana 

        7:00  Sv. liturgia (csl.) 

  17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Streda                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.)  

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

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia s poďakovaním za rok 2016, večiereň, agapé.  
                 

Nedeľa                   Obrezanie Pána, Pred Osvietením. 
                    8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                             17:00   Večiereň (slovenská) 

 

 



OZNAMUJEME 

• Piatok, 22. 12. 16 je plne aliturgický deň, t. j. nebudeme sláviť sv. liturgiu. V ten deň sa 

budeme modliť Kráľovské hodinky sviatku Narodenia Pána podľa poriadku vyššie.   

• V nedeľu, 25. 12. 16 budeme zároveň sláviť sviatok NARODENIE PODĽA TELA 

NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. V pondelok, 26. 12. 16 bude 

sviatok Zbor presvätej Bohorodičky. Bohoslužobný poriadok bude vyzerať ako v nedeľu.   

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

a Bohozjavením. Keďže tento rok pripadá 24. december na sobotu, pôst odpadá, ale 

zdržanlivosť od mäsa zostáva. Zdržanlivosť znamená nejesť určité  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. 16 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.  

• 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 v sobotu, 31. 12. 16. Po sv. 

liturgii bude večiereň spojená s poďakovaním za rok 2016. Po večierni všetkých pozývame na 

spoločné agapé do priestorov biskupského úradu. 

• V nedeľu, 1. 1. 17 budeme zároveň sláviť sviatok Obrezanie Pána.  

• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2017. Tento 

kalendár obsahuje fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 4 €. 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 

2017 za príspevok 3 €. Ponúkame tiež aktuálnu podielovú knihu spolku Otvorené horizonty za 

cenu 5, 90 €. Členovia Spolku si ju spolu s kalendárom môžu vyzdvihnúť bezplatne. 

V ponuke sú tiež hudobné CD Spomeň si na mňa a Dnes už viem s piesňami, ktorých autorom 

aj interpretom je gréckokatolícky kňaz o. Peter Milenky. Príspevok za jedno CD je 5 €.  

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

ročníka nášho plesu, ktorý sa uskutoční 4. februára 2017 v UPC v Mlynskej doline. Predaj 

lístkov sa začne 4. 12. 16 po sv. liturgiách v chráme. Prvých 50 lístkov bude možné získať za 

zvýhodnenú cenu 15 €/lístok. Ostatné budú o 5 € drahšie. 

ĎAKUJEME 

• V nedeľu, 4. 12. 16 sa pri zbierke na Charitu vyzbierala suma 640 €. Tieto peniaze sme  

zasielali Gréckokatolíckej charite do Prešova. Srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Bohu známa rodina darovala na chrám 50 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh odmeň!“ 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

rod. Ilenčíkovej a Žačikovej  (10. 12. 16) a spoločenstvu Modlitby matiek (17. 12. 16) 

      23. 12. 16 upratuje: rod. Krajňáková a Žeňuchová 

      30. 12. 16 upratuje: rod. Semberová a Vavríková.  



KKOONNTTAAKKTT 

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

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

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

