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Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
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Pred časom mi jeden známy povedal. „Keby som vedel ako to dopadne, nikdy by som 
sa do toho nebol púšťal.“ Uvažoval som. Ako často sme už vyslovili vetu: „Stálo mi to za to? 
Toľko času som obetoval, toľko prostriedkov. Mohol som sa venovať niečomu úplne inému. 
A takto som len premárnil čas.“ Možno by bolo zaujímavé položiť túto otázku hlavným 
aktérom dnešného sviatku: „Ježiš, Mária, Jozef, stálo vám to za to? Keby ste vedeli, aké 
ťažkosti Vás čakajú, šli by ste do toho znova?“ Akú odpoveď by sme asi dostali?  

Veď už len keď si všimneme samotné okolnosti Ježišovho narodenia. Aby sme správne 
pochopili, kde sa vlastne Ježiš narodil, musíme si urobiť predstavu o tom, ako vyzeral vtedajší 
dom, kde bývali židia. Židovský domček mal zväčša len 2 miestnosti. Jednu veľkú, v ktorej sa 
odohrával život celej rodiny. Kuchyňa, spálňa, obývačka. Všetko v jednej izbe. A do tejto 
izby na noc púšťali aj zvieratá, ktoré boli cez deň vonku. Vedľa tejto veľkej izby bola ešte 
jedna maličká. Tam mávali odložené rôzne náradia. Dnes by sme tú miestnosť nazvali kôlňa 
alebo šopa. A medzi týmito dvomi miestnosťami bol válov, kde dávali na noc pokrm pre 
zvieratá, aby nevyrušovali v spánku. Takže takto vyzeral židovský dom. Veľmi jednoduchý. 
Kde teda skončili Jozef a Mária? Tá veľká miestnosť židovského domu bola plná ľudí aj 
zvierat. A tak im nejakí dobrí ľudia umožnili zostať aspoň v tej šope, kôlni plnej náradia. 
A kde skončil Ježiš? Ježiš skončil vo válove, kde bol pokrm pre zvieratá. 

Boží Syn. Dlho očakávaný Mesiáš. Začal svoju cestu nášho vykúpenia v šope, 
neporiadku, špine... Nik ho nečakal, nik svetsky významný ho nevítal. Stálo to za to? Útek do 
Egypta pred paranoickým Herodesom. Nepochopený a neprijatý končí po 33 rokoch svojho 
pozemského života na kríži. Naozaj to celé stálo za to?  

Jeden kňaz, ktorý momentálne pôsobí v parmskej eparchii v Spojených štátoch, mi 
rozprával svoju skúsenosť: „Pred pár mesiacmi mi zavolala jedna mladá žena z nášho 
farského spoločenstva. Volala sa Ráchel a prosila ma o radu. Bola v druhom stave. Lekárske 
vyšetrenia ale ukázali, že dieťa nemá šancu na prežitie, preto jej lekár odporučil potrat. Pýtala 



sa, čo má robiť. Povedal som jej, že život je dar od Boha a nemá sa odmietať. Povedala, že 
potrebovala počuť práve toto a zložila. Pred niekoľkými týždňami ma vyhľadala jej rodina. 
Oznámili mi, že Ráchel je v nemocnici a každú chvíľu bude rodiť. Tak som šiel do nemocnice 
s nimi. Už pri príchode nám vrchná sestra povedala, že dieťa sa určite narodí mŕtve. Krátko 
pred polnocou sa dieťa narodilo – živé. Janko žil 35 minút. Krátky čas. Ale za ten krátky čas 
sa stihol dotknúť života mnohých ľudí. Predovšetkým sa dotkol svojej matky. Pred 
tehotenstvom hľadala Boha, hľadala odpoveď na mnohé otázky. Ale až počas tohto obdobia 
pochopila, aký je Boh a o čom je život. Malý Janko sa dotkol aj vrchnej sestry, ktorá 
odchádzala so slovami: ,Myslím, že som práve videla zázrak.´ Janko dotkol ľudí z našej 
farnosti, ktorí sa za neho a Ráchel modlili. A Janko sa dotkol aj mňa. Žil 35. minút. Stálo to 
za to? Stálo!“       

Túto odpoveď by sme určite dostali od hlavných aktérov okolo narodenia nášho Pána 
Ježiša Krista. A určite aj od Neho samého. Stálo to za to? Áno, Ty mi za to stojíš! Len dúfam, 
že sa Ťa môžem dotknúť. 

             /-or-/ 
              VIANO ČNÝ STROMČEK  

  Každoročne si ho pripravíme v domoch, v škole i v chráme, ozdobíme 
rôznymi ozdobami a sviečkami, s betlehemskou hviezdou na vrcholci. 
Chcem vám dnes povedať, aké krásne a hlboké posolstvo môžeme z 
tohto známeho symbolu Vianoc prijať. Nikto z kresťanov sa mu 
neklania ako nejakej modle. Každý vianočný stromček má tiché, jasné 
a mocné posolstvo pre každého, pretože rozpráva o zázraku prvých 
Vianoc. „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto 
zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.“ (Zjv 2,7)  
  Jedna tradícia hovorí, že vianočný stromček znázorňuje STROM 
ŽIVOTA z raja, zo záhrady EDEN. Prví ľudia, Adam a Eva, pre hriech 
raj stratili a tak aj prístup k ovociu zo stromu života. Na prvé Vianoce 

však prišiel pre ľudí Spasiteľ, Kristus Pán a On človeku vrátil raj, ktorý  Adam stratil. Vianočný 
stromček preto pripomína „radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.” (Lk 2,10b) Všimnime si, 
že vianočný stromček, či už je to smrek, jedlička, borovica, alebo aj stromček umelý- je vždy 
ZELENÝ! Zelená farba je symbolom života, rastu a nádeje. Poukazuje na nádej večného života, 
ktorý Boh v Ježišovi Kristovi ponúkol všetkým veriacim v Neho. Preto Pán Ježiš hovorí: „Ja som 
prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie!” (Jn 10,10)  

Na stromček sa dávajú svetlá. Kedysi to boli sviečky voskové, dnes skôr elektrické. 
Všetky rovnako poukazujú na Pána Ježiša, ktorý je SVETLO SVETA.  On povedal: „Ja som svetlo 
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.”. (Jn 8,12)  

 Vetvičky vianočného stromčeka sú rozložené na všetky strany. Tak je aj Božia láska 
ponúknutá všetkým ľuďom. Aj Pán Ježiš otvára svoju náruč a hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.” (Mt 11,28)  A anjel na betlehemských poliach 
hovorí:  „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.”.(Lk 2,10).  

Pod stromček sa dávajú darčeky pre celú rodinu a priateľov. To nám pripomína tú pravdu, 
že Pán Boh nám dal svoj nádherný DAR vo svojom milovanom Synovi. Prijmime Ho s vierou, 
úctou a vďačnosťou. Lebo „tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi...” (Jn 1,12) 
Stromček nám pripomenie apoštolské slovo: ”Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!” ( 2 K 9, 15). 

Napokon, vrchol vianočného stromčeka ukazuje smerom hore, k nebu. To nás učí dve 
dôležité pravdy. Najskôr tú, že Ježiš prišiel z neba na našu zem, do Betlehema a potom na 
Golgotu, aby sa stal naším Spasiteľom. Po svojom zmŕtvychvstaní sa vrátil DO NEBA a 
pripravuje nám večné príbytky. Vetvičky, obrátené k nebu nás učia pozerať tam, odkiaľ prichádza 
„každý dokonalý dar“ ( liturgia sv. Jána Zlatoústeho) a pomoc v pravý čas pre každého.  

 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 28. 12. 2009 – 3. 1. 2010  
 

Pondelok    17:00  † Mária, panychída    
 
Utorok          17:00  ���� Katarína s rodinou (Michalková) 
 
Streda       17:00   Na úmysel (Ďurišinová)    
   
Štvrtok      17:00  ���� Katarína s rodinou (Michalková) 
                               Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov, agapé 
 
Piatok        Obrezanie podľa tela nášho Pána Ježiša Krista; Bazila Veľkého, myrovanie 

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!  
 

Sobota   17:00  ���� Katarína s rodinou (Michalková)       
  Večiereň   

 
Nedeľa               pred Bohozjavením, 6. hlas,   
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
              10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 
                                17:00  Večiereň

 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. – 10. 1. 2010 
Pondelok    17:00 Na úmysel (Ďurišinová) 

 
Utorok   Predvečer Bohozjavenia Pána 

8:00   Kráľovské hodinky 
16:00 Sv. liturgia s večierňou, následne: svätenie vody a veľké povečerie  

 
 Streda       Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista  

 8:00   Utiereň 
 9:30  Sv. liturgia (slovenská) – priamy prenos do Slovenského rozhlasu 
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie  

    Večiereň 
       
 Štvrtok             17:00  † Jolana, Ján (Hrubčinová)  
                                
 Piatok        17:00  ���� Katarína s rodinou (Michalková) 
 
 Sobota           17:00  ���� Mária s rodinou (Michalková)  
       Večiereň 
 
 Nedeľa     po Bohozjavení, 7. hlas. 

            8:00    Utiereň (cirkevnoslovansky) 
        9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovansky)  
              10:30    Sv. Liturgia (slovensky) 
                                17:00   Večiereň 



OZNAMUJEME  

• V piatok, 1. 1. 10 budeme sláviť prikázaný sviatok Obrezanie Pána. Preto bude deň 
predtým, vo štvrtok, 31. 1. 09, po sv. liturgii večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a vo 
sviatok bude myrovanie. 

• Pozývame všetkých veriacich našej farnosti na sv. liturgiu vo štvrtok, 31. 12. 09. Po liturgii 
bude vyššie spomenutá večiereň spojená s poďakovaním za rok 2009. Po večierni všetkých 
pozývame na spoločné agapé do priestorov biskupského úradu. 

• Prísny pôst (je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a dvakrát je dovolené menšie 
občerstvenie) je v utorok, 5. 1. 10 (pozri pôstnu disciplínu v knihe Hore srdcia str. 628).   

• Piatok, 1. 1. 2010 je prvým piatkom v mesiaci a zároveň aj voľnica. 

• Mladí z našej farnosti pripravujú 6. ročník Gréckokatolíckeho plesu, ktorý sa bude konať 13. 
februára 2010 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Lístky sú už v predaji za 
zľavnenú cenu 12,- €, za ktorú si ich môžete zakúpiť do 13. januára 2010, potom sa už budú 
lístky predávať za 15,- €. Zakúpiť si ich môžete u Andreja Škovieru (Kontakt: epošta: 
andreios@nfo.sk mobil: 0908-435120.) V tejto súvislosti Vás tiež chceme poprosiť o pomoc pri 
hľadaní sponzorov, ktorí by mohli finančne alebo inak materiálne podporiť náš gréckokatolícky 
ples (napríklad cenami do tomboly, vínom, nealkom a pod.). V prípade Vašej ochoty 
kontaktujte, prosím, farský úrad. 

• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2010, cena je 2,- €. 

ĎAKUJEME  

• Koncoročné a zároveň novoročné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o budovanie jednoty nášho farského spoločenstva. Predovšetkým Vám 
ďakujeme za duchovnú podporu vo forme modlitieb. Vďaka patrí všetkým kantorom, našim 
chrámovým zborom, rodinám, ktoré sa pravidelne podieľajú na upratovaní chrámu, či 
organizátorom nášho plesu. Ďakujeme aj za starostlivosť o kvetinovú výzdobu. Srdečné „Pán 
Boh odmeň!“ aj za Vašu materiálnu podporu v ťažkých časoch hospodárskej krízy. Všetci ste 
svojou priloženou rukou k spoločnému dielu dali najavo jedno: Kristova cirkev krízou netrpí, 
lebo ani „pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18b)  

• Bohu známa rodina darovala na chrám 50-, €, iná Bohu známa osoba darovala tiež 50-, €. 
Štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
    rod. Kováčovej a Vavríkovej (19. 12. 09 ) a rod. Molčányiovej a Žeňuchovej (23. 12. 09).  
           2. 1. 2010 upratujú: rod. Krajcsovicsova a Mojzešova  
             9. 1. 2010 upratujú: rod. Bodnárova a Michalkova. 
   Srdečná vďaka za Vašu službu.  

BLAHOŽELÁME  

• V sobotu, 19. 12. 09 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami krstu a myropomazania 
začlenil Šimon Peter Telepčák. Poslednému tohtoročnému prírastku do našej farnosti vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí na „mnoho rokov!“  

KKOONNTTAAKKTT 
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(zavináč)gmail.com 
 
osobne:  o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717  


