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                                                                SLOVÍČKO O SLOVE 
    
Drahí bratiDrahí bratiDrahí bratiDrahí bratia aa aa aa a    sestrysestrysestrysestry!!!!    
 

Skúsme si predstaviť jeden paradox. Sú Vianoce a nikto ich neslávi. Ulice, domy nie sú 
vyzdobené. Nikto nekupuje darčeky, Predstavte si, že sú Vianoce a nevidno žiaden stromček, 
žiaden Betlehem, chrámy sú prázdne. Predstavte si, že sú Vianoce a niekto tu nie je. 
Zvykneme hovorievať, že bez prípravy nie je žiadna slávnosť. Napr. taká oslava narodenín. 
Ak oslávenec nikoho nepozve, ak mu nikto nepríde blahoželať, ak nikto nič nepripraví, tak 
oslava odpadá. Ale aj tak je človek o rok starší. Aj tak mám narodeniny, hoci ich 
neoslavujem. To podstatné na narodeninách sa udeje, či ich slávim alebo nie. Priznávam, znie 
to banálne. Táto skutočnosť je už taká samozrejmá, že ju možno občas prehliadneme. Pri 
všetkej hektike, aktivitách, prípravách, ktoré investujeme do týchto sviatkov, možno 
prehliadame, že to podstatné na týchto sviatkoch nerobíme my. Lebo Vianoce – to nie sú 
nejaké pamätné dni, kedy spomíname na niečo, čo sa udialo kedysi. Vianoce sú o tom, že 
niečo sa deje teraz. Či chceme alebo nie, či si to uvedomujeme alebo nie.  Boh prichádza na 
svet, bez ohľadu na to, či sme niečo pripravili alebo nie. Práve tak tomu bolo aj pred dvetisíc 
rokmi. Boh prichádza na svet nečakane. Nikto slávny, mocný ho nevítal. Prichádza v tichu. 
Aby človek v tichu zachytil jeho príchod.  

Dovolím si tvrdiť, že Vianoce sú sviatky paradoxov. Všetci jasne vidíme ten hlavný. 
Najmocnejší prichádza v podobe najslabšieho. Boh prichádza ako bezmocné dieťa. Prečo? 
Existuje mnoho príbehov z literatúry i reálneho života, ktoré hovoria o tom, že práve dieťa 
dokáže obmäkčiť srdce zraneného, obrneného človeka. Za všetky mi prichádza na um epická 
báseň P. O. Hviezdoslava Ežo Vlkolinský. Až malý chlapec Benko obmäkčí srdce starej mamy 
Estery a dochádza k zmiereniu v rodine. Toto dokáže iba dieťa. Myslím, že aj toto je dôvod, 
prečo si Boh vybral práve túto cestu. Pamätám si, že keď som prvý krát počul o správaní 
vojakov počas Prvej svetovej vojny na štedrý večer, bol som prekvapený. Na fronte v Alsasku 
vtedy na niekoľko hodín odložili zbrane a aspoň na tú chvíľu spoločne slávili sviatok 



príchodu Boha na svet. Na tú krátku chvíľu vojak na druhej strane už nebol nepriateľ. Bol to 
brat. Vianoce sú sviatky paradoxov. Aby prelomili tie naše paradoxy, ktoré sme si vytvorili.  

Často sa hovorí o hrozbe globálneho otepľovania a pritom v srdciach mnohých ľudí 
vládne chlad. Napriek technickému pokroku, je tu krok vzad. Máme rýchlejšie počítače autá, 
ale menej času na seba a na svojich blízkych. Máme väčšie domy a vyšší štandard, ale menej 
detí, menšie rodiny. Píšeme viac, ale čítame menej; pridali sme roky životu, ale nie život 
rokom. Sme schopní letieť na Mesiac, ale máme problém prejsť cez cestu a navštíviť suseda. 
Vieme, čo sa deje na opačnej strane zemegule, ale nevieme, čo sa deje v duši človeka, ktorý 
žije vedľa nás. Máme tabletky na všetko, na náladu, na pokoj i na smrť. Máme tabletku aj na 
šťastný život? Máme. Prináša ju sám Boh. Alebo presnejšie – je ňou sám Boh. Boh prichádza 
ako dieťa a je uložený do jasieľ – do kŕmidla pre zvieratá. Ktosi tu videl náznak toho, že sám 
sa neskôr stane pokrmom pre nás ľudí, aby nás posvätil. Aby nás pretváral na svoj obraz, na 
obraz Boha.  

V centre Vianoc teda stojí dieťa. A práve v tejto súvislosti si spomínam na dve reakcie 
detí. Tá prvá sa odohrala pri vyučovaní náboženstva, keď sa katechétka pýtala detí, ako jej 
vysvetlia, že Boh je v nebi a zároveň je prítomný medzi nami. Prihlásil sa syn lekára 
a odpovedal sebaisto: „To je jednoduché. Boh má byt v nebi a tu na zemi si otvoril prax.“ 
Jednoduchá a pravdivá odpoveď. Vyjadruje obsah Vianoc. Boh si otvára prax na zemi. Druhá 
reakcia sa odohrala medzi matkou a jej malou dcérou. Mama vysvetľovala svojej dcére: 
„Nemusíš sa vôbec báť sama v izbe veď predsa Boh je vždy a všade s nami a je aj v tvojej 
izbe, hoci ty spíš.“ Na to dcéra odišla spokojne spať, ale o pár hodín sa prebudila, prišla 
k mame a hodila sa jej do náručia. Tá je chcela znova utešiť slovami, že Boh je s ňou. A malé 
dievča odpovedalo: Mami, ja viem, že Boh je všade so mnou, ale v tvojom náručí to počujem 
oveľa jasnejšie.“ Deti vedia podať jednoducho to, na čo teológovia potrebujú náročný slovník. 
Boh prichádza ako dieťa, aby sme v jeho blízkosti počuli čo najjasnejšie túto vetu: Boh je 
s nami. Boh je Emanuel!  

Predstavte si, že sú Vianoce a nikto ich neslávi. A predsa sa niečo deje. Boh je pri nás! 
Aj napriek našej hriešnosti, aj napriek nášmu nezáujmu. To je ten šťastný paradox, ktorý 
môžeme prijať, aby prelomil naše paradoxy. A potom to už nebude paradox, ale realita 
kresťana: Ja som s Bohom!  
 

Z príhovoru vladyku Petra Rusnáka k sviatkom Vianoc 
 

„Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a všetkých, 
čo trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov a niet 
nič naozaj ľudského, čo by nenašlo ozvenu v ich srdci.“  

S týmito slovami Druhého vatikánskeho koncilu sa istotne všetci stotožníme. V úsilí o 
povznesenie ľudskej dôstojnosti preukazuje Cirkev prednostnú lásku chudobným a 
utláčaným, pretože Pán sa s nimi zvláštnym spôsobom identifikoval. Táto láska nikoho 
nevylučuje, ale jednoducho vyjadruje určitú prioritu služby, ktorú dosvedčuje celá kresťanská 
tradícia. (...) V úsilí pomáhať ľuďom v núdzi je zvykom všímať si predovšetkým hmotnú 
núdzu. Nesmieme však zabúdať ani na moderné formy chudoby, ku ktorým patria rôzne 
závislosti. V našich podmienkach ide najmä o rôzne skupiny ľudí: nezamestnaní, ľudia so 
zdravotným postihnutím, chudobné rodiny s deťmi, bezdomovci, prepustení z výkonu trestu, 
drogovo a inak závislí, komunity, ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti. Služba núdznym 
prekračuje hranice Cirkvi. S postupom rokov a stálym rozširovaním sa pôsobnosti Cirkvi sa 
služba lásky núdznym ustálila ako jedna z jej základných oblastí spolu s vysluhovaním 
sviatostí a s ohlasovaním Božieho slova. (...) 

V čase Vianoc je človek všeobecne citlivejší a vnímavejší na tieto problémy. Pozývam 
Vás, aby sme prežili tohoročné sviatky Narodenia Ježiša Krista jeho srdcom, v ktorom má 
miesto každý človek. 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 26. 12. 2011 – 1. 1. 2012  
Pondelok         Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke, prikázaný sviatok         

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! 
 

Utorok                 Sv. prvomučeník a archidiakon Štefan, odporúčaný sviatok 
                                 7:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

17:00 Sv. liturgia * Viera, Ján, Ján, Viliam, Richard (Michalková) 
 
Streda          17:00  † Silvia (Kutka)   
 
Štvrtok           17:00  † Antónia (Mojzeš) 
        
Piatok          17:00  † Juliana, Jozef (Želinský), panychída 
                 
Sobota               17:00  * Viera, Ján, Ján, Viliam, Richard (Michalková) 
     Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov 
 
Nedeľa              Obrezanie Pána, Sv. Bazila Veľkého, Pred Bohozjavením    
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)  
          10:30     Sv. Liturgia (slovenská) 
               17:00     Večiereň 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. - 8. 1. 2012 
Pondelok                 17:00  Na úmysel  
 
Utorok                  17:00  Na úmysel 
 
Streda                 17:00  Na úmysel  
 
Štvrtok               Predvečer Bohozjavenia Pána 

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

       * Viera, Ján, Ján, Viliam, Richard (Michalková) 
 
Piatok     Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, prikázaný sviatok  

Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu!  
 
Sobota          8:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 
           17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Jozef, Gabriel (Lovaszová), panychída  

 
Nedeľa    po Bohozjavení  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
                             10:30     Sv. Liturgia (slovenská)   
                             17:00     Večiereň 
 
 



OZNAMUJEME  
• V pondelok budeme sláviť prikázaný sviatok Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. 
Bohoslužobný poriadok bude vyzerať ako v nedeľu. 
• V nedeľu, 1. 1. 12 budeme zároveň sláviť prikázaný sviatok Obrezanie Pána. Preto bude deň 
predtým, v sobotu, 31. 12. 11, po sv. liturgii večiereň s lítiou a požehnaním chlebov a vo sviatok bude 
myrovanie. 
• Pozývame všetkých veriacich našej farnosti na sv. liturgiu v sobotu, 31. 12. 11. Po sv. liturgii bude 
vyššie spomenutá večiereň spojená s poďakovaním za rok 2011. Po večierni všetkých pozývame na 
spoločné agapé do priestorov biskupského úradu. 
• V piatok, 6. 1. 2012 budeme sláviť prikázaný sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a 
Spasiteľa Ježiša Krista. Bohoslužobný poriadok v deň sviatku bude vyzerať ako v nedeľu. Po 
skončení prvej sv. liturgie cca. o 10. 15 h. bude predstavenie s názvom "jasličkari ňa" z rusínskej 
obce Rešov v podaní členov Folklórneho súboru Ruthenia z Bratislavy. Tento súbor sa zameriava 
na prezentovanie rusínskeho folklóru - tancov, piesní a zvykov. Takto chcú priniesť kúsok 
čarokrásnych cirkevných rusínskych zvykov i nám. 
• Konfederácia politických väzňov Slovenska pozýva na slávenie gréckokatolíckej sv. liturgie 
v nedeľu, 8. 1. 2012, o 15. 30 h. v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku. Táto sv. 
liturgia bude slávená pri príležitosti 125. výročia narodenia Mons. Štefana Gojdiča, brata 
blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča, ako aj výročí ďalších gréckokatolíckych kňazov, ktorí žili 
a zomreli v Charitnom dome v Pezinku. 
• Mladí z našej farnosti pripravujú 8. ročník gréckokatolíckeho plesu a s radosťou Vás na ňom 
očakávajú. Budú vďační za podporu darom alebo financiami. Ples bude v UPC v Mlynskej doline, 4. 
2. 2012. Predaj lístkov začne 8. 1. 2012. Prvých 100 lístkov za 15€ ostatné za 18€.  
• Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka knižný kalendár na rok 2012, cena/ks = 2,- €.  
• Špeciálne pre našu farnosť sme nechali zhotoviť nástenný kalendár na rok 2012. Tento kalendár 
obsahuje aj fotografie udalostí v našej farnosti. Výroba jedného stála 7,50 €. Môžete si ho ale zakúpiť 
za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte našu farnosť. Na zhotovení tohto kalendára sa znova 
podieľal najmä Ľubomír Michalko ml. s manželkou Teréziou. Srdečne ďakujeme. 

ĎAKUJEME  
• Bývalý kantor našej farnosti p. Michal Plavčák daroval na chrám pri príležitosti svojich narodenín 
100,- €. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie na mnohoja lita! Bohu známa rodina 
podporila našu farnosť sumou 100,-.€, iná Bohu známa darovala 50,-€. Štedrým darcom vyslovujeme 
úprimné „Pán Boh odmeň!“ 
•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Kraj ňákovej a Žeňuchovej (17. 12. 11) a rod. Jancurovej a Mojzešovej (22. 12. 11)    
         31. 12. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova 
            7. 1. 2012 upratuje: rod. Kováčova a Vavríkova.    
 Ďakujeme za Vašu službu!  
 

BLAHOŽELÁME  

• V mesiaci december oslávili svoje životné jubileá viacerí veriaci nášho spoločenstva: 
členovia zboru Kyrillomethodeon Terézia Kutková  70 rokov, Myron Majdák, Ján 

Fabišik, Božena Hrubčinová. Svoje narodeniny slávili aj sestry Anna a Mária 

Segiňákové. Oslávencom ďakujeme za ich prínos v našej farnosti a vyprosujeme hojnosť 

Božieho požehnania 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  


