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Úvodník
Ľudia sa nemôžu dočkať Vianoc! Deti
odpočítavajú dni. Rodičia sa tešia, ako
uvidia svoje deti otvárať darčeky. Širšie
rodiny s radosťou očakávajú sviatočné
stretnutia. Vianoce sú pre mnohých ľudí
obdobím, keď vypadnú z každodennej
rutiny a oslavujú so svojimi
drahými.
Samozrejme, to všetko je
dobré, ale my ako veriaci
máme ešte lepší dôvod
tešiť sa na Vianoce:
oslavujeme
príchod
„Emanuela...
Boha
s
nami“, toho, „ktorý vykúpi
svoj ľud z hriechov“ (Mt 1,
23. 21). Áno, Ježiš je Boh
s nami. Áno, prišiel, aby
nás vykúpil z hriechu. Sú
to dve najpodnetnejšie a
najpovzbudzujúcejšie
pravdy
našej
viery.
Hovoria nám, že Boh nás
nesmierne miluje. Vravia nám, že veľmi
chce pôsobiť v našom živote. V tomto čase
skúmajme tieto dve pravdy. Sústreďme sa
na troch ľudí, ktorí ich najviac stelesňujú:
na Ježiša, Máriu a Jozefa. Každý z nich
nám ponúka jedinečný pohľad na to, ako sa
náš život môže zmeniť, keď prijmeme
Ježiša, toho, ktorý prišiel, aby bol s nami a
spasil nás. Na jednej strane Boh bol a je
vždy s nami. Stvoril nás z lásky; a keď
niekoho milujete, neopustíte ho. Ostal s
nami, hoci sme padli do hriechu, a sľúbil
nám, že nás nikdy neopustí. Starý zákon je
vlastne jeden dlhý príbeh o Božej vernosti
svojmu ľudu. Vidíme to v príbehoch ľudí,

akými boli Abrahám, Mojžiš a Dávid.
Vidíme to v putovaní Izraelitov po púšti a v
ich dlhých dejinách vzostupov a pádov v
zasľúbenej zemi.
Boh ich nikdy neopustil! Keď bol Boh
takmer dvetisíc rokov blízko svojmu ľudu,
urobil niečo oveľa väčšie
než to, čo urobil predtým.
Nielenže „s nami“ ostával
v duchovnom zmysle, ale
stal sa jedným z nás a žil
medzi nami ako človek
podobný nám vo všetkom
okrem hriechu. Nádherne
zdôrazňuje tento rozdiel
medzi Božím pôsobením
pred
Ježišovým
príchodom a po ňom
úryvok: „Mnoho ráz a
rozličným
spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom
skrze prorokov. V týchto
posledných
dňoch
prehovoril k nám v Synovi, ktorého
ustanovil za dediča všetkého a skrze
ktorého stvoril aj svet“ (Hebr 1,1–2).. Hoci
tieto slová kladú dôraz na to, že Boh sa
chce
zjaviť
mocnejšie, Jánovo
evanjelium hovorí: „A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli
jeho slávu, slávu, akú má od Otca
jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn
1, 14). Je to tak. Keď Ježiš prišiel medzi
nás, prišiel novým spôsobom vravieť Božie
slovo. Prišiel novým spôsobom ukázať
Božiu
lásku a
prišiel
sa
novým
spôsobom za nás obetovať. Ostáva však
otázka: Naozaj musel Ježiš prijať takéto

mučenícke poslanie? Naozaj musel priniesť
takú veľkú obetu? Starý výrok hovorí:
„Zúfalé časy si vyžadujú zúfalé činy,“ inými
slovami, ak je situácia veľmi zlá, urobíte
niečo extrémne, aby ste ju vyriešili. Všetci
sa asi zhodneme, že predstava, že
neobmedzený Boh sa stal obmedzeným
človekom, je veľmi dramatická. Musel teda
odpovedať na niečo veľmi „zúfalé“, však?

Musel prísť vyriešiť závažný problém. Keby
sme potrebovali lekárske riešenie, Boh by
podnietil lekára, aby prišiel s novým liekom.
Keby sme potrebovali politickú stabilitu,
poslal by niekoho, kto opäť zaujme trón
kráľa Dávida. Keby sme potrebovali
finančnú
reformu,
Boh
by
poslal
talentovaného ekonóma alebo podnikateľa,
ktorý by pomohol vytvoriť pracovné miesta.

Ale toto Boh neurobil. Nie, poslal svojho Syna, aby sa stal „Božím Baránkom, ktorý
sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29). Toto je dar, aký nám chce dať Boh v tomto pôstnom období.
Bez ohľadu na to, koľko toho viete – alebo neviete – chce vám dať viac. Možno sa cítite ako
pastieri, ktorí sa pozerajú a čakajú. Možno sa cítite ako Jozef. Ste oddaní Pánovi a jeho
cestám. Alebo sa možno cítite ako mudrci na ceste, ktorí stále hľadajú. To však nie je
podstatné. Boh vám chce otvoriť srdce, aby ste si s ním prehĺbili vzťah lásky. Keď sa blížia
Vianoce, skúsme nasledovať Máriin príklad. Vážme si Boží úžasný dar a uvažujme o jeho
veľkosti (Lk 2, 19). Buďme ako Jozef otvorení na Božie povolanie pre náš život; buďme
ochotní zameniť svoje plány za jeho. Predovšetkým prosme Ježiša, ktorý je „Emanuel, Boh s
nami“ (Mt 1, 23), aby nás naplnil svojou láskou. My všetci z farského listu vám prajeme
milostiplné a požehnané Vianoce.

o. Rastislav (farár)

Pokloniť sa Kráľovi
Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch oslavujeme príchod Kráľa, ktorý schádza
z neba, aby ukázal svoju lásku viditeľne cez svojho syna Ježiša Krista. Kráľovský
Syn si však paradoxne nesadá na viditeľný svetský
trón, kde by ho mnohí išli
hľadať. Prichádza do stajne, jaskyne, ktorá s kráľovským palácom a jeho komfortom
nemá nič spoločné. Boží Syn si vyberá akosi čudné miesta. Najprv trón jasieľ
v chlade a špine, potom trón kríža. No napriek tomu nás volá k sebe, aby sme sa mu
prišli pokloniť a aby sme sa nenechali zmiasť vonkajškom, ktorý vôbec nevyzerá
láskavo. Stále je to ten istý Boh, ktorý všetko stvoril a udržuje to svojou mocou. Je to
ten kto má moc nad svetom, prírodou. Je plný zľutovania nad biedou človeka, ktorý
kráča k nemu a v pokore padá pred ním.
Počas vianočných obradov sa modlíme Veľké povečerie, v ktorom je
nádherná modlitba kráľa Manassesa. Môžeme sa ju modliť pred sviatkami
Narodenia, ako aj počas nich pri jasličkách, alebo v tichu svojho domova. Skúsme
pri nej meditovať a uvedomovať si, čo Boh robí a robí pre nás.
Modlitba kráľa Manassesa
Pane, všemohúci Bože našich otcov, Abraháma, Izáka a Jakuba a ich
spravodlivých potomkov, ktorý si stvoril nebo i zem so všetkou ich krásou a velebou
a spútal si more slovom svojho prikázania, uzavrel si priepasti a zapečatil ich svojim
menom, ktorého sa všetko bojí a trasie pred tvárou svojej moci, lebo neodolateľná je
veľkoleposť tvojej slávy a neznesiteľný hnev, ktorý hrozí hriešnikom. Nesmierne
však a nevyspytateľné je milosrdenstvo tvojho prisľúbenia. Lebo ty si Pán najvyšší a

milosrdný, trpezlivý, veľmi milostivý a rmútiš sa nad ľudskou zlobou. Ty, Pane, podľa
množstva svojej dobroty sľúbil si pokánie a odpustenie tým, čo proti tebe zhrešili a
podľa množstva svojho zľutovania určil si pokánie na spásu hriešnikom. Ty teda,
Pane, Bože síl, nedal si pokánie pre spravodlivých Abraháma, Izáka a Jakuba, ktorí
proti tebe nezhrešili, ale uložil si pokánie mne hriešnemu, pretože počet mojich
hriechov prevyšuje počet zŕn morského piesku. Rozmnožili sa moje neprávosti a nie
som hodný vzhliadnuť a pozrieť sa na nebeskú oblohu pre množstvo mojich
neprávostí. Som zohnutý pre mnohé železné okovy, aby som nemohol pozdvihnúť
hlavu a nemôžem si vydýchnuť, pretože podráždil som tvoj hnev a zlé som spáchal
pred tebou, nevykonal som tvoju vôľu a nezachoval som tvoje prikázania. A teraz
skláňam kolená svojho srdca a žiadam od teba dobrotu. Zhrešil som, Pane, zhrešil
som a uznávam svoje neprávosti. Ale prosím a žiadam: Odpusť mi, Pane, odpusť mi
a nezatrať ma spolu s mojimi neprávosťami, nestavaj sa nepriateľsky naveky proti
mojim hriechom, neodsudzuj ma k večnému zatrateniu, lebo ty, Bože, si Bohom
kajúcnikov a na mne zjavíš svoju dobrotu, lebo aj keď som nehodný, spas ma podľa
svojho veľkého milosrdenstva a ja ťa budem vždy chváliť po všetky dni svojho
života, lebo ťa oslavujú všetci nebešťania a tvoja je sláva na veky vekov.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V nedeľu, 20.12.2015 bude predvianočná sv. spoveď v našej farnosti
o 15:00 hod. a o 17:00 bude sv. liturgia. Prosíme všetkých veriacich našej
farnosti, aby využili túto možnosť spovede a nechali posledné dni pred
sviatkami na spoveď pre veriacich, ktorí pricestujú zo zahraničia. Za
pochopenie ďakujeme.

 V pondelok a utorok Vás pozývame modliť sa Moleben pred Narodením
Ježiša Krista.

 Dňa 21.12.2015 sa v Divadle A. Duchnoviča uskutoční o 18:00 hod.
Vianočný koncert gospelovej skupiny G.O.D.S.

 Vo štvrtok, 24.12.2015 budú o 08:00 hod. Kráľovské hodinky, o 15:00
hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a o 21:00 hod. Veľké povečerie
s lítijou.

 V piatok, 25.12.2015 je prikázaný sviatok Narodenia Ježiša Krista. Tento
deň je voľnica a liturgie s myrovaním budú o 08:00 hod. (csl.), o 10:00
hod. a na Bani o 10:00 hod.

 V sobotu, 26.12.2015 je prikázaný sviatok Zhromaždenie k Presvätej
Bohorodičke. Sväté liturgie budú o 08:00 hod., o 10:00 hod. (csl.), a na

Bani o 10:00 hod. Poobede o 15:00 hod. Vás pozývame na Vianočné
pásmo.

 V nedeľu, 27.12.2015 vysiela TV LUX o 14.15 Akatist požehnania rodín
z Ľutiny.

 27.12.2015 bude o 15:00 Vianočný koncert v Gréckokatolíckom chráme na
Sídlisku III.

 Vo štvrtok, 31.12.2015 vás pozývame na Ďakovný akatist s eucharistickým
požehnaním o 23.00 hod.

 V termíne 2. – 5. januára 2016 sa v našom Gréckokatolíckom
mládežníckom centre v Juskovej Voli uskutoční Zimný detský tábor.
Veková kategória je 9 – 12 rokov. Hlásiť deti

je potrebné čím skôr, avšak

najneskôr do 20. decembra 2015! Cena pre členov CVČ je 20,- eur a pre
nečlenov CVČ 25,- eur.

 Prosíme všetkých snúbencov, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva
v našej farnosti, aby sa zaregistrovali a zúčastnili kurzu prípravy na
manželstvo v Centre pre rodiny na Sigorde. Prihlásiť sa môžu cez našu
farnosť. Termíny týchto kurzov sú: 14 - 17 január 2016

/

17 - 20

marec 2016 /

/

13 - 16

28.04 - 01.05./

23 - 26 jún 2016

október 2016 / 17 - 20 november 2016

Všetkým Vám, veriacim našej farnosti, vyprosujeme pokojom
a radosťou naplnené sviatky Narodenia Ježiša Krista.
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