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Keď sme v našom chráme pred časom pripravovali Betlehem, všimol som si, že medzi 
jeho sochami nám chýbala nám tá najdôležitejšia – postava dieťaťa Ježiša Krista. Vtedy som 
sa spýtal: „A kde je Ježiš Kristus?“ Dostal som odpoveď, že ešte nie je čas Vianoc, a preto 
môžeme nechať zatiaľ Betlehem bez neho.  

Prázdny Betlehem. Možno sa to nám kresťanom zdá absurdné, ale skúsenosť hovorí 
o niečom podobnom práve na Vianoce. Akoby tento svet nepozorovane vyprázdňoval 
Betlehem. Akoby aj tu platilo to známe úslovie o tom, že história sa opakuje. Dobre totiž 
vieme, že pri určovaní dátumu slávenia Vianoc prvotná cirkev použila pohanský sviatok 
Solinvictus, teda oslavu víťazstva boha slnka nad tmou, ktorý zaviedol cisár Aurelián 25. 
decembra 274. Akoby dnes zasa náš kresťanský sviatok Narodenie nášho Pána Ježiša Krista 
dostával u mnohých čoraz viac pohanský ráz. Starosti a prípravy nám zatieňujú to 
najpodstatnejšie - pohľad na dieťa Ježiša Krista. Pohľad na to, že Boh sa stáva človekom. Že 
prichádza kvôli mne.  

Veľmi ma v tejto súvislosti zaujali myšlienky z trinástich zachovaných príhovorov sv. 
Augustína zo 4. storočia práve na túto tému. O dátume, kedy slávime Kristovo narodenie 
hovorí, že nie je daný náhodou. Je to totiž čas, kedy začína víťaziť svetlo nad tmou. Dni 
začínajú byť dlhšie a noci kratšie. Toto je teda okamih, kedy prichádza na svet pravé Svetlo, 
aby definitívne zvíťazilo nad tmou. Okrem toho vidí aj súvis so sviatkom Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa, ktorý slávime 24. júna a tiež sa vzťahuje na slnko. V tom období sa zasa dni 
začínajú skracovať a noci predlžovať. Sv. Augustín aj tu vidí symboliku. Spomína totiž slová 
samého Jána Krstiteľa, ktorý na adresu Pána Ježiša povie dôležité posolstvo: „On musí rásť 
a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3,30) Aj Štedrý deň, deň Adama a Evy, má svoj základ vo vianočnej 
teológii sv. Augustína. Používajúc teológiu Adama-Krista a Evy-Márie, robí sv. Augustín 



akýsi oblúk od rajského stromu k stromu kríža, pričom hovorí: „Muži majú plesať, ženy majú 
plesať. Kristus sa narodil ako muž, narodil sa zo ženy a obidve pohlavia boli poctené“ (Sermo 
184,2). A sv. Augustín ide aj ďalej. Vo svojich kázňach neobišiel ani vola a osla, ako ich 
vidíme dnes v našich betlehemoch. V typologickom výklade vidí Cirkev vo volovi a oslovi 
predobraz Židov a pohanov, ktorí prichádzajú k jasliam s krmivom, aby prijali Krista ako 
eucharistický pokrm. Somár je súčasne veľkonočné zviera, ktoré nesie Krista do Jeruzalema, 
na miesto jeho smrti a vzkriesenia. A sv. Augustín tu pridáva znova zaujímavý výklad: „Pozri 
na jasle. Nehanbi sa byť tým, kto nesie Pána. Budeš nosiť Pána a nezablúdiš, keď pôjdeš po 
ceste a na tebe sedí cesta. Pamätáte sa na toho mladého somára, ktorého priviedli Pánovi? 
Nech sa nik nehanbí, to sme my. Nech na nás sedí Pán a nech nás volá, kam chce on. To my 
sme tým nosným zvieraťom a ideme do Jeruzalema“ (Sermo 189, 4). V istých novinách som 
videl podobný vianočný pozdrav. V popredí stál kríž a za ním bolo vidieť zasnežené jedličky. 
Prvé, čo človeku napadne: Nepomýlil sa niekto? Nebude to iný sviatok? Nepomýlil. Vianoce 
sú práve o tom. Boh sa stáva bezmocným od začiatku v maštali až po koniec na kríži. 

Preto je odkaz Vianoc viac než jasný. Nevyprázdňujme dnes Betlehem, aby sme 
neskôr mohli naplno prijať víťazstvo prázdneho hrobu. História sa dnes neopakuje, ale 
sprítomňuje. Prichádza na svet pravé Svetlo sveta a chce byť Svetlom môjho sveta. Slovo sa 
stáva telom, aby dalo konkrétnu podobu aj môjmu životu. Aby som ho vniesol do svojho 
života. 

 
 

Z vianočného príhovoru vladyku Petra Rusnáka  
 

 
Príchod nového človeka na svet je vždy radostnou udalosťou pre každé spoločenstvo. 

Niet civilizácie na tejto zemi, ktorá by narodenie dieťaťa nespájala s radosťou, nádejou 
a perspektívou lepšej budúcnosti. Nový život, aj keď veľmi krehký a odkázaný na materinskú 
náruč, ktorá ho nežne a s pevnou istotou chráni, je novou silou a nádejou do zajtrajška. Preto 
je Betlehem, ako symbol Vianoc, s novonarodeným dieťatkom, blízky každému človekovi. 
Veriacemu aj neveriacemu. Človekovi tejto modernej doby, ako aj sv. Františkovi z Assisi. 
On, prežívajúc sviatok  Kristovho narodenia na assiských pláňach, priblížil tým, ktorí sa s ním 
modlili pred prvým, symbolickým, živým betlehemom, nádej skrze vieru, že Kristus sa môže 
narodiť v každom čase a v každom ľudskom srdci. Tento prvý Kristov príchod všetci 
poznáme. Čakali ho praotcovia a otcovia, predpovedali ho proroci a hľadali ho mudrci. Je 
viditeľný a pre mnohých prijateľný, lebo prišiel slabý v tele, neschopný nikomu ublížiť. Svetu 
imponuje Boh, ktorý je neškodný a menší od človeka. Práve naopak, svet sa teší z jeho prvého 
príchodu a mnohým slúži pre ich zištné ciele až do dnes. 

Svätý Bernard, keď hovorí o Pánovom príchode, spomína, že je trojaký. Ten prvý je 
ten, ktorý sme opísali. Ten druhý bude tiež viditeľný, a pri ňom „každé telo uvidí spásu nášho 
Boha“ a „uvidia koho prebodli“. Bude to príchod v sláve a moci. Ale tretí príchod je 
prostredný medzi nimi. Pri ňom ho uvidia len vyvolení vo svojom vnútri a je ako cesta, po 
ktorej sa dá prejsť od prvého k poslednému. Pri prvom bol Kristus naším vykúpením, pri 
poslednom sa zjaví ako náš život. V tom prostrednom je však náš pokoj a naša potecha. Je to 
príchod tajomný a pre človeka najdôležitejší. Pri tomto príchode prichádza vo svojom Slove. 
Bez tohto Slova je prvý príchod, ktorý nám pripomína zbožná tradícia, len vzdialenou 
minulosťou. Ten posledný, ktorý nám zahmlieva naša všetko spochybňujúca prítomnosť, zasa 
len vzdialenou, neistou budúcnosťou. Pre nás kresťanov, ktorí sme uverili Pánovmu Slovu, 
musia zostať aj tohtoročné sviatky Kristovho narodenia Božím Slovom... 

 
(celý príhovor nájdete v časopise Slovo 26/2010 alebo na www.grkatba.sk ) 

 
 



FARSKÉ OZNAMY
 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 12. 2010 – 2. 1. 2011          
Pondelok             Sv. prvomučeník a archidiakon Štefan, odporúčaný sviatok 

 7:00  Sv. liturgia (slovensky) 
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovansky) * Štefan (Murínová) 

               
Utorok                17:00  * Oľga, Mária, Ján (Michalková) 
 
Streda                17:00  * Za rodičov a príbuzných 
      
Štvrtok              17:00  † Juliana, Jozef (Želinský), panychída 
        
Piatok                 17:00  † Mikuláš (Hattalová) 
           Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov, agapé 
 
Sobota      Obrezanie podľa tela nášho Pána Ježiša Krista; Bazila Veľkého, myrovanie 

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!  
 

Nedeľa     pred Bohozjavením, 7. hlas 
                  8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)  
       9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
          10:30 Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00 Večiereň 
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 1. 2011 
Pondelok              17:00  Na úmysel  
 
Utorok                17:00  * Ján a Magda (Gerová) 
   
Streda               Predvečer Bohozjavenia Pána 

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

 
Štvrtok           Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, prikázaný sviatok
  

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!  
      
Piatok          7:00  Sv. liturgia (slovensky)  

17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovansky)  
     

Sobota            17:00  † Jozef, Gabriel (Lovaszová), panychída 
      Večiereň 
 
Nedeľa            po Bohozjavení, 8. hlas 

 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská) 
 9:00  Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 

          10:30  Sv. Liturgia (slovenská) 
          17:00  Večiereň 

 
OZNAMUJEME  



• V sobotu, 1. 1. 11 budeme sláviť prikázaný sviatok Obrezanie Pána. Preto bude deň 
predtým, v piatok, 31. 12. 10, po sv. liturgii večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a vo 
sviatok bude myrovanie. 

• Pozývame všetkých veriacich našej farnosti na sv. liturgiu v piatok, 31. 12. 10. Po sv. 
liturgii bude vyššie spomenutá večiereň spojená s poďakovaním za rok 2010. Po večierni 
všetkých pozývame na spoločné agapé do priestorov biskupského úradu. 

• Vo štvrtok, 6. 1. 2011 budeme sláviť prikázaný sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Bohoslužobný poriadok v deň sviatku bude vyzerať ako 
v nedeľu. Termíny bohoslužieb v predvečer sviatku nájdete vyššie. 

• Mladí z našej farnosti pripravujú 7. ročník Gréckokatolíckeho plesu. Uskutoční sa v sobotu, 
26. februára 2011 tradične v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Aj touto 
cestou hľadáme sponzorov, ktorí by mohli finančne alebo inak materiálne podporiť náš 
gréckokatolícky ples (napríklad cenami do tomboly, vínom, nealkom a pod.). V prípade Vašej 
ochoty sa môžete obrátiť na Andreja Škovieru (kontakt: e-pošta: andreios@nfo.sk,  mobil: 
0908-435120) alebo aj na farára o. Rastislava. Lístky sa začnú predávať 16. januára 2011. 
Prvých 100 kusov je za akciovú cenu 15,- €, ostatné sú po 18,- €. Predaj lístkov má na starosti 
Andrej Škoviera. Viac informácií na http://www.grkat.nfo.sk/Bratislava/ples.html    

• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2011. Cena za kus sú 2,- €. 

• Špeciálne pre našu farnosť sme nechali zhotoviť nástenný kalendár na rok 2011. Tento 
kalendár obsahuje aj fotografie udalostí v našej farnosti. Výroba jedného stála 7,60 €. Môžete 
si ho ale zakúpiť za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení 
tohto kalendára sa podieľal najmä mladý dizajnér Ľubomír Michalko ml. Srdečne ďakujeme.    

• Tiež sú k dispozícii jednolistové nástenné kalendáre redakcie Blahovistníka za cenu 1,- €. 

ĎAKUJEME  

• Bohu známa osoba darovala na chrám 30-, €, za čo jej vyslovujeme úprimné „Pán Boh 
odmeň!“ 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   p. Karczubovej  (18. 12. 10) a rod. Michalkovej, Murínovej a Semberovej (23. 12. 10)    
         31. 12. 2010 upratuje: rod. Karczubova a Jancurova  
             8. 1. 2011 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova.    
 Ďakujeme za Vašu službu! 

BLAHOŽELÁME  

• V stredu, 15. 12. 2010 oslávila svoje 60-te narodeniny veriaca našej farnosti p. Božena 
Hrub činová, členka zboru Kyrillomethodeon. V utorok, 21. 12. 10 oslávili v poradí to isté 
životné jubileum sestry Mária a Anna Segiňákove. Oslávenkyniam blahoželáme, ďakujeme za 
aktívnu podporu farnosti a vyprosujeme hojnosť Božích milostí na mnohaja i blahaja lita!     

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  


