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Slovíčko o SLOVE
Drahí bratia a sestry!
Jednou z vecí, ktoré sme robili pred sviatkami Narodenia nášho Pána bolo zaiste
upratovanie. U nás doma sme chceli deti motivovať k účasti na ňom slovami: „Ak nebudete
po sebe upratovať, Vianoce nebudú. Zamyslel som sa nad tým. Je to takýto postoj správny?
Prenesme sa preto na prvé strany evanjelia podľa sv. Matúša, kde nájdeme rodokmeň
Pána Ježiša. Aj tam by sme možno radi trocha „poupratovali“. Rodokmeň bol pre židov veľmi
dôležitý. V Starom zákone nájdeme približne 50 rodokmeňov. Na to, aby niekto mohol
vykonávať službu v chráme, či už ako kňaz alebo levita, musel rodokmeňom dokázať, že má
patričný pôvod. Dokonca aj pri správe krajiny alebo jej časti bolo potrebné preukázať sa
svojím pôvodom. Každý pravý Izraelita musel jednoducho vedieť, ku ktorému kmeňu patrí,
koho je potomkom. Preto môžeme povedať, že rodokmeň Ježiša Krista, ktorý prináša
evanjelista Matúš, je veľmi dôležitý. Má totiž dokázať, že Pán Ježiš je ten dlho očakávaný
mesiáš z rodu kráľa Dávida. Hneď na začiatku sme počuli: „Rodokmeň Ježiša Krista, syna
Dávidovho, syna Abrahámovho.“ Prijatie mesiáša stálo a podalo na nespornom dôkaze, že
Pán Ježiš je potomok kráľa Dávida.
Preto sa dnes pozrime na tento rodokmeň Pána Ježiša trocha podrobnejšie. Lebo často
ho kritici biblie používajú na to, aby dokázali svoj názor, že Biblia si vlastne na rôznych
miestach protirečí. Prvá námietka porovnáva rodokmeň u evanjelistov Matúša a Lukáša.
Keď ich porovnáme, nájdeme tam naozaj rozdiely. Obidvaja totiž sledovali svojim
rodokmeňom iné ciele. Matúš začína Abrahámom a končí Pánom Ježišom. Lukáš naproti
tomu začína Ježišom Kristom a ide až k Adamovi a Bohu. Rozdiely, ktoré v rodokmeňoch
nachádzame sú tu preto, lebo sv. Lukáš sleduje líniu od Panny Márie a evanjelista Matúš
sleduje líniu Jozefa. Lukáš nám totiž chce ukázať, že Kristus je dokonalý človek. Matúš chce
ukázať, že Pán Ježiš je legitímny dedič a potomok kráľa Dávida a teda mesiáš. Druhá
námietka, ktorú môže niekto vzniesť je, že evanjelista Matúš nevedel počítať. V závere
rodokmeňa síce hovorí, že pokolení bolo v troch etapách po 14, ale nesedí to. Nevedel Matúš
počítať? Keďže to bol bývalý colník, sotva si to môžeme myslieť. Antický spisovatelia mohli
využiť slobodu a čísla zaokrúhliť. Išlo totiž o to, aby si čitatelia a najmä poslucháči mohli text
lepšie zapamätať. Tretia námietka hovorí, že tých pokolení v rodokmeni Pána Ježiša je akosi

málo. 42 pokolení na 2000 rokov? Je to vec prekladu. To že to preložíme mal syna – môžeme
preložiť aj ako mal vnuka. Preto je napríklad v rodokmeni vynechaných 5 pokolení kráľov.
Pozrime sa teraz na to, čo tento rodokmeň hovorí o Božom konaní v svete: Už prvá
veta naznačuje podstatnú vec: Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Prečo sú hneď na začiatku vyzdvihnutý Dávid a Abrahám? Lebo oni boli hlavní nositelia
Božích prisľúbení. Obaja dostali prisľúbenie mesiáša: Abrahámovi Boh povedal – „V tvojom
potomstve budú požehnané všetky národy zeme. O 1000 rokov neskôr tento prísľub dostal aj
kráľ Dávid. A Ježiš Kristus je teraz dôkazom, Boh je verný svojim prisľúbeniam.
V rodokmeni ďalej vidíme pri výpočte mien aj malé vsuvky. Na prvý pohľad
nepodstatné. Do radu mužských mien je vsunutých 5 žien – Tamara, Rachab, Rut, Uriášova
žena a Panna Mária. V patriarchálnej spoločnosti, kde dominovali muži, to bolo veľmi
nezvyčajné. No tu by sme už určite celkom radi poupratovali. 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 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 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. Od nej pochádzajú tie 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, teda nepriateľka Izraela. No aj napriek
tomu sa dostala do rodokmeňa. Štvrtá žena je označená ako Uriášova žena – z Písma vieme,
že to je 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 kráľi, ktorých by sme mohli
označiť takmer ako pohromy pre Izrale – 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 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 a či vôbec prijímame milosť od Boha. Nevyhovárajme sa na svoju
povahu, predkov, gény. Áno, je požehnanie mať dobrých rodičov, ale dobrí rodičia ešte nie sú
garanciou dobrého života detí a naopak. 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 dva epochy sú
vlastne cestou dole 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. Sv. Ján Zlatoústy si toto mlčanie Boha od posledného proroka až po
Ježiša Krista vysvetľuje tak, že bolo potrebné, aby sa ten základ, ktorý Boh položil v Starom
zákone obrazne povedané usadil a tak na tomto základe mohol postaviť pán Ježiš pevnú
budovu svojej cirkvi.
Chceme ešte upratovať? Myslím, že oveľa dôležitejšie upratovanie chce urobiť Boh
v nás. Boh prichádza do biedy, do kŕmidla pre zvieratá, aby sme sa my ľudia mohli napiť
a najesť jeho lásky. Nie je až tak dôležité, aký/-á sa pred Boha postavím, dôležitejšie je, aký/á odídem. Slávili sme sviatky Narodenia nášho Pána. Je to na nás vidieť?

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 12. 2013 - 5. 1. 2014
Pondelok

17:00 † Juliana, o. Jozef, panychída

Utorok

17:00 Sv. liturgia s poďakovaním za rok 2013, večiereň, agapé.

Streda

Obrezanie podľa tela nášho Pána Ježiša Krista; sv. Bazila Veľkého, myrovanie
Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu

Štvrtok

17:00 † Mikuláš, panychída

Piatok

8:00 Kráľovské hodinky sviatku Bohozjavenia
17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

Pred Osvietením, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
16:00 Veľká večiereň, svätenie vody, veľké povečerie s lítiou

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. – 12. 1. 2014
Pondelok

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu

Utorok

Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
7:00 Sv. liturgia
17:00 Sv. liturgia

Streda

17:00 Sv. liturgia

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia

Piatok

17:00 Sv. liturgia

Sobota

17:00 Sv. liturgia
Večiereň

Nedeľa

Po Osvietení, 1. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Pozývame všetkých veriacich našej farnosti na sv. liturgiu v utorok, 31. 12. 13. Po sv.
liturgii bude večiereň spojená s poďakovaním za rok 2013. Po večierni všetkých pozývame na
spoločné agapé do priestorov biskupského úradu.
• V stredu, 1. 1. 14 budeme sláviť prikázaný sviatok Obrezanie Pána. Bohoslužobný
poriadok bude vyzerať ako v nedeľu.
• Televízia Talianskej biskupskej konferencie Tv 2000 odvysiela v najbližších dňoch
dvojdielny dokumentárny film Martýri viery, venovaný prenasledovaniu Katolíckej cirkvi na
Slovensku počas minulého režimu. Dokument je súčasťou cyklu o živote cirkvi v bývalých
krajinách komunistického režimu. Druhý diel pod názvom „Zima viery, dráma
slovenských gréckokatolíkov”, bude odvysielaný v piatok 3. januára 2014 o 21,20 hod. a
je venovaný prenasledovaniu Gréckokatolíckej cirkvi . Do tohto dokumentárneho filmu
prispeli svojím osobným svedectvom aj vladyka Petra Rusnák, ako aj kňazi a veriaci
bratislavskej gréckokatolíckej farnosti – o. Štefan Čarný, o. Vladimír Skyba, Ing. Ivan Tirpák,
Viera Michalková, prof. Daniel Škoviera a ďalší. Mimo územia Talianska je možné sledovať
televíznu stanicu Tv2000 prostredníctvom satelitného prijímača Sky (kanál 138) alebo v
priamo cez internetovú stránku www.tv2000.it.
• V pondelok, 6. 1. 14 budeme sláviť prikázaný sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Bohoslužobný poriadok bude vyzerať ako v nedeľu.
V nedeľu, 5. 1. 14 bude o 16. 00 h. večiereň, po nej Veľké svätenie vody a povečerie s lítiou.
V tento deň (5. 1. 14) je predpísaná zdržanlivosť od mäsa, v piatok, 3. 1. 14 je voľnica.
• V utorok, 7. 1. 14 slávime odporúčaný sviatok Zhromaždenie k sv. Pánovmu
predchodcovi, prorokovi a krstiteľovi Jánovi. V deň sviatku budú dve sv. liturgie.
• Členovia kolektívu FS Ruthenia už štvrtý rok ponúkajú koledovanie medzi veriacimi
v Bratislave dňa 11. 01. 2014. Ak máte záujem o spríjemnenie doznievajúcej vianočnej
atmosféry, môžete sa nahlásiť na farskom úrade alebo napísať priamo na e-mail:
peter.pstefanak@gmail.com príp. zavolať na tel. číslo 0903 533 101.
• V sobotu, 11. 1. 14, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční
príprava detí pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.
• V nedeľu, 12. 1. 14, o 17. 00 h. budeme sláviť sv. liturgiu vo farskom Chráme Najsvätejšej
Trojice v Malackách.
• 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 dom (byt) a celú rodinu.
• Ponuka duchovnej literatúry: V ponuke je kniha Ján Murín. Spomienky, ktorej editorkou
je PhDr. Viera Michalková. Ide o prvý diel pamätí významného kňaza našej cirkvi, ktoré
zachytávajú jeho životné príbehy do roku 1950. Je to podielová kniha Spolku sv. Cyrila
a Metoda. Ináč si ju môžete zakúpiť na našom úrade za cenu 6, 50 €.
• Špeciálne pre našu farnosť sme znova pripravili nástenný kalendár na rok 2014. Tento
kalendár obsahuje aj fotografie udalostí v našej farnosti. Môžete ho získať za príspevok 5 €,
ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení tohto kalendára sa podieľal dizajnér Ľubomír
Michalko ml. Srdečne ďakujeme.
• Mladí z našej farnosti pripravujú 10. ročník plesu a s radosťou Vás na ňom očakávajú. Budú
vďační za podporu darom alebo financiami. Ples bude v UPC v Mlynskej doline, 1. 2. 2014.

Cena jedného lístka je 19,- €. Kontaktnou osobou je Mikuláš Dutko. Prvých 50 lístkov si
môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 16,- €.
ĎAKUJEME

• Bohu známa osoba darovala na chrám 100,- € Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme p. Anne Gajdošovej, ktorá tohto roku darovala do chrámu vianočný stromček.
Tiež ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri jeho umiestnení v chráme a výzdobe.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Rimovej a Džupinovej (21. 12. 13) a rod. Michalkovej a Mockovej (28. 12. 13)
4. 1. 14 upratuje: rod. Semberová a Vavríková
11. 1. 14 upratuje: Neokatechumenátne spoločenstvo.
KONTAKT
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265,
e-mail: rastislav.cizik@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

