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slovíčko o SLOVE 

 

Niekoľko mesiacov po vypuknutí Prvej svetovej vojny, na Vianoce v roku 1914 sa na 

západoeurópskom fronte odohrala bezprecedentná udalosť v histórii vojen. Na mnohých 

miestach došlo k spontánnemu brataniu vojakov oboch znepriatelených strán. Tento ojedinelý 

jav sa v tak veľkom rozsahu už potom nikdy neopakoval a do európskej vojenskej histórie 

vstúpil ako „Vianočné prímerie 1914.“ Vojaci vyšli zo zákopov, podávali si ruky a vymieňali 

darčeky, spievali spolu koledy a zohrali dokonca proti sebe aj futbalový zápas. Táto udalosť 

bola reakciou na výzvu pápeža Benedikta XV., ktorý vyzýval k ukončeniu vojny. Vojna síce 

na Vianoce utíchla, ale neskončila. Krátko po Novom roku boli totiž prvý krát použité 

chemické zbrane hromadného ničenia. Niekto k tomu pridal symbolický komentár: 

Betlehemskú žiaru Vianoc vystriedala pekelná žiara vojny.  

Slávime Nedeľu po Narodení Ježiša Krista. A aj v evanjeliu sme znova svedkami krutej 

scény (Mt 2, 13-23). Betlehemskú žiaru tichej a svätej noci vystriedalo pekelné besnenie 

Herodesa. V obave o svoj trón necháva pozabíjať v Betleheme malé deti. Už viackrát sme si 

ho všimli vo vzťahu k jeho protikladu – Jozefovi. Herodes a Jozef sú stelesnením dvoch 

postojov človeka k Vianociam, postojov človeka k Bohu. Ako byť pokorným Jozefom? Ako 

sa po pokoji Vianoc nezmeniť na besniacich Herodesov? 

Odpoveďou je výber evanjelia. Priznám sa, že keď som nedávno písal liturgické 

okienko do oznamov, bol som na vážkach. Je to nedeľa pred Osvietením alebo nedeľa po 

Narodení Pána. Lebo teoreticky by mohla byť aj jedným aj druhým. Lenže liturgický kalendár 

ponúka usmernenie. Daná nedeľa je nedeľou po Narodení Krista a je predpísané to isté 

evanjeliové čítanie ako na sviatok Zboru Presvätej Bohorodičky i „Betlehemských 

neviniatok“. Prečo asi? Možno aj preto, aby sme uplatnili tú známu metódu tzv. ruminácie. 

Vieme, že je to metóda „znovuprežúvania“ Božieho slova ako duchovnej potravy, ktorú sme 

už raz do svojho vnútra prijali. Pri tejto metóde ide vlastne o to, že si neustále pripomíname 

nejakú myšlienku zo Svätého písma. Nazeráme na ňu pod rôznymi uhlami a v rôznych 

situáciách, aby sme objavili ďalšie a ďalšie súvislosti. Niekedy sme totiž v pokušení hľadať 

a prijímať samé novinky. A možno aj vo Svätom písme hľadáme vždy nové veci. Lenže 

evanjelium nie je o nových veciach. Evanjelium z nás chce urobiť nových ľudí. 



Možno sa ale znova pýtame: Prečo práve toto evanjelium? Veď je tam plné 

negatívnych vecí. Herodes je rozhnevaný a necháva povraždiť malé deti. Vidíme Jozefa, ako 

spolu s Máriou a Ježišom utekajú pred týmto nebezpečenstvom. Vidíme ako v exile čakajú, až 

pokiaľ sa situácia neupokojí. Áno, na toto evanjelium sa môžeme pozrieť z viacerých uhlov 

pohľadu. Môžeme sa zamerať na spomínané postoje pokory a pýchy. Na jednej strane pyšný 

Herodes, ktorý v Ježišovi vidí ohrozenie svojej pozície. Na strane druhej Jozef, presvätá 

Bohorodička, ktorí prijímajú postoj pokory. Na toto evanjelium sa dá pozrieť aj ako na model 

fungujúcej kresťanskej rodiny, kde hlavou je muž, ktorý sa rozpráva Bohom. Je s ním v 

osobnom vzťahu. Muž, ktorý miluje ženu až na smrť a žena odpovedá na túto lásku 

poslušnosťou. Na toto evanjelium sa môžeme pozrieť aj historicko-kriticky a všimneme si, že 

sv. Matúš, ktorý píše evanjelium najmä pre židov ako jediný zo všetkých evanjelistov prináša 

tento príbeh. Len on sám píše ako Pán Ježiš odchádza do Egypta – do exilu – a znova sa z 

neho vracia. Chce tak židovským adresátom jasnejšie ukázať, že Ježiš Kristus je ten Nový 

Mojžiš, ktorý vyvedie svoj ľud z otroctva smrti. Vieme, že aj v čase narodenia Mojžiša sa 

vraždili novonarodení chlapci, podobne ako to vidíme v tejto evanjeliovej stati. Trikrát v nej 

zaznelo slovo: „aby sa splnilo písmo.“ Matúš teda zdôrazňuje, že v Ježišovi Kristovi sa splnili 

predpovede prorokov, že On je tým dlho očakávaným Mesiášom. Na toto evanjelium sa 

môžeme pozrieť aj cez optiku zraniteľnosti. Niekoho, kto je nezraniteľný môžeme obdivovať 

(tak ako obdivovali Herodesa), ale nie milovať. Krása lásky je práve v tom, že môžeme byť 

zraniteľní. Nemôžeme vstúpiť do vzťahu, keď si zakladáme len na našom zdaní. Čím viac 

som sám sebou, tým viac som schopný vstúpiť do skutočných vzťahov 

Aj takto vyzerá metóda ruminácie. A čo je jej výsledkom? Je to veta, ktorú čítame na 

sviatok Bohozjavenia: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3, 17) Táto 

veta môže byť vetou pre nás. Vezmime si túto vetu a znova a znova si ju opakujme, aby sme 

sa premenili na to, čím sa zaoberáme. Aby sa premenilo naše srdce, aby sme sa stali ľuďmi, 

ktorí budú pokorní. Aby naše rodiny premenili na Nazaretskej rodiny. Aby sa v našom živote 

plnilo Božie slovo. A aby sme sa nebáli byť zraniteľní. Dôvodom, prečo toto môžeme urobiť, 

je práve láska. Láska, ktorá nehľadí len na seba, ale vidí aj toho druhého. Je to láska, ktorou 

nás miluje Boh. A to nielen na Vianoce.  

  

NARODENIE PÁNA V KATEDRÁLE 
 

Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka spolu s viacerými kňazmi archijerejskú liturgiu 

v slovenskom jazyku, ktorú nádherným spevom obohatil katedrálny zbor Chrysostomos, pod 

vedením M. Škovieru. Liturgii predchádzala vianočná scénka detí na tému, „Prijmime 

novonarodeného Spasiteľa do svojho srdca“. Zvláštnosťou tohtoročnej scénky bola skutočnosť, 

že v nej účinkovali aj otcovia spolu so svojimi deťmi. Touto jasličkovou pobožnosťou sa deti 

farnosti zapojili do koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá pomáha chudobných deťom na 

africkom kontinente, tohto roku konkrétne v Etiópii. Výťažok z myrovania po sv. liturgiách bol 

určený na podporu tamojších detí. V mene prijímateľov tejto pomoci sa bol 8. decembra 2017 

poďakovať biskup adigratskej eparchie Tesfaselassie Medhin Fessuh. 

Vo svojej homílii na liturgii vladyka nadviazal na túto jasličkovú a vyjadril veľkú 

vďačnosť deťom, ktoré svojou milotou, nehou a bezstarostnosťou prinášajú dospelým radosť. V 

nej sa odzrkadľuje tá pravá radosť, ktorú svet nemôže dať a ktorú nám prisľúbil Ježiš. „A v čom 

spočíva pravá radosť? – zamyslel sa kazateľ a pokračoval: V tom, keď máme v sebe Krista, jeho 

život.“ Kristus je tou odpoveďou. On hoci všemohúci, prijal naše telo, stal sa dieťaťom, učil sa 

ako malé dieťa chodiť, rozprávať, musel byť prebaľovaný. Boh toto všetko podstúpil, aby dal 

človekovi odpoveď na situáciu, v ktorej sa nachádzaš ty a ja. Keď človek svojím hriechom zničil 

boží život v sebe, zničil svet, Boh nepovedal – „Nechám vás v tom“. Boh tvorí nové stvorenie a 

ten kto kráča s Kristom, kráča k novému stvoreniu. 
 

www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 1. - 7. 1. 2018  
 

Pondelok           Obrezanie Pána, sv. Bazil Veľký  

                           Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
 

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

    

Streda                  17:00  Sv. liturgia (csl.) * za darcov 

 
Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (sl.)  

   

Piatok                Predvečer sviatku Bohozjavenia   

                8:00  Kráľovské hodinky 

            16:00 Sv. liturgia s večierňou, svätenie vody a Veľké povečerie   
 

Sobota                   Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

                            Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
  

  Nedeľa               Po Osvietení, Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi   

                         Jánovi, 6. hlas 

                                   8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

               10:30    Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00    Večiereň (slovenská) 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 8. – 14. 1. 2018  
 
Pondelok               17:00  Sv. liturgia (csl.) 

          
Utorok                  17:00  Sv. liturgia (sl.) 

 
Streda                   17:00  Sv. liturgia (csl.) 

       

Štvrtok                   17:00  Sv. liturgia (sl.)  

 

Piatok                     17:00  Sv. liturgia (csl.)  

           

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (sl.)  

                         Večiereň 

   

Nedeľa                    o Zachejovi, 7. hlas. 
                    8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 

         9:00    Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)   

                               17:00   Večiereň (slovenská)   

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Pozývame všetkých veriacich v nedeľu, 31. 12. 17 okrem sv. liturgií dopoludnia aj na 

večiereň o 17. 00 h., ktorá bude spojená s poďakovaním za rok 2017. Po večierni všetkých 

pozývame na spoločné agapé do priestorov biskupského úradu. 

• V pondelok, 1. 1. 2018 slávime prikázaný sviatok Obrezanie Pána. Bohoslužobný probram 

bude vyzerať ako v nedeľu. Po sv. liturgiách bude myrovanie. 

• V piatok, 5. 1. 18 je predvečer sviatku Bohozjavenia Pána. O 8. 00 h. sa pomodlíme 

Kráľovské hodinky, o 16. 00 h. popoludní budeme sláviť sv. liturgiu s večierňou, po nej bude 

Veľké svätenie vody a Veľké povečerie s lítiou. V tento deň je predpísaný pôst a zdržanlivosť 

od mäsa.  

• V sobotu, 6. 1. 18 budeme sláviť prikázaný sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista. Bohoslužobný poriadok bude vyzerať ako v nedeľu. Po sv. 

liturgiách bude myrovanie.  

• Sv. liturgiu v Malackách budeme tento mesiac sláviť až v nedeľu, 14. 1. 18 o 17. 00 h.  

• V období po sviatku Bohozjavenia je zvykom požehnávať a posväcovať príbytky. Kto má 

záujem o návštevu kňaza nech to nahlási osobne alebo cez kontakty farského úradu. 

Pripomíname, že aj dom, ktorý už bol raz posvätený, môže byť v tento sviatok opäť kňazom 

navštívený a požehnaný jordánskou vodou. Ide tu predovšetkým o pastoračnú návštevu kňaza 

v rodine a zvolávanie Božieho požehnania pre konkrétny príbytok a celú rodinu. 
• Pôstna disciplína:  

 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 (aspoň 4 

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

• Pozývame deti z našej farnosti zapojiť sa do projektu Deti deťom. Počas Vianoc až do 6. 1. 

18 môžu priniesť darček do chrámu. Darované darčeky odovzdáme chorým deťom v Detskej 

fakultnej nemocnici v Bratislave.  

• Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská 

Dolina v sobotu, 20. 1. 2018. Prosíme o pomoc vo forme spolupráce pri organizácii plesu. 

Lístky sú už v predaji v cene 23 €/kus.  

• Pre našu farnosť sme nechali vyhotoviť tematický kalendár „Svetlo v tmách“ s fotografiami 

a citátmi zo Sv. písma na rok 2018. Autorom fotografií je veriaci našej farnosti, umelecký 

fotograf Timotej Križka a kalendár zostavil Ľubomír Michalko ml. Kalendár môžete získať za 

dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte farnosť.  

• V ponuke sú CD od bohosloveckej skupiny Anastazis „On bol vzkriesený“ za cenu 8 €/kus. 

ĎAKUJEME 

• Na sviatok Narodenia Pána bol výťažok z myrovania určený na kolednícku akciu Dobrej 

noviny, ktorá tento rok podporuje projekty v Etiópii. Ďakujeme za Vaše finančné dary, ako aj 

deťom a rodičom, ktorí sa zapojili do prípravy vianočnej scénky na sviatok Narodenia Pána. 

Spoločne sa vyzbieralo 1465 €. Srdečne ďakujeme!  

• Bohu známa rodina darovala na chrám 100 €, iná Bohu známa obetovala 50 €, rod. 

Smižanská darovala 50 € a rovnakú sumu 50 € darovala aj p. Hudáková. Srdečne ďakujeme za 

štedrú podporu. 

 



• Ďakujeme za upratovanie chrámu:  

        rod. Žačikovej  (23. 12. 17) a spoločenstvu Modlitby matiek (30. 12. 17) 

        5. 1. 18 upratuje rod. Krajňáková 

       13. 1. 18 upratuje: rod. Semberová a Vavríková.  

• Aj v súvislosti s upratovaním chrámu si dovoľujeme poprosiť ďalších dobrovoľníkov 

z radov Vás, našich veriacich, o zapojenie sa do tejto obetavej služby.  

 KONTAKT

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 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

