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Očakávanie prísľubu u svätých praotcov 
 

Drahí bratia a sestry! Dnešná nedeľa je nedeľou praotcov – Abraháma, Izáka, 
Jakuba, Dávida a všetkých ostatných veľkých postáv obdobia Starého zákona. 

Boli to ľudia viery, ktorí očakávali naplnenie prisľúbenia, mesto s pevnými 
základmi – symbol stálosti a usadenia sa. Stali sa pútnikmi a cudzincami, ktorí síce 
tu nedosiahli to, čo bolo sľúbené, ale predsa neprestali čakať, dúfať a dôverovať.  

Je zaujímavé si všimnúť ako sa postupne odkrýva obsah, zmysel prísľubu. 
Najprv Abrahám čaká pevné mesto, kde by mohol prebývať. Neskôr mu Boh 
hovorí, že jeho deti zaujmú zem - rozšírený obraz. V dobe prorokov sa očakáva 
nastolenie strateného kráľovstva. Znova je to symbol stálosti, životného priestoru, 
spoločenstva i domova. Izaiáš predpovedá, že sa narodí syn a na jeho pleciach 
bude kráľovstvo: on ho zrealizuje. V dobre rímskej nadvlády sa narodí Ježiš, ktorý 
ohlasuje nebeské kráľovstvo a odhaľuje jeho najhlbší zmysel: slávnostný banket, 
večera, hostina. Od mesta, cez zem a kráľovstvo až po hostinu. Teda Boh prisľúbil 
pevné miesto, kde sa človek môže nielenže usadiť, ale nájde tam aj spoločenstvo 
a radosť hostiny. Niet krajšieho obrazu, ktorý by vyjadril to, po čom človek v 
konečnom dôsledku túži: zdielať spoločenstvo dobrej nálady, kde nieto starostí ani 
strachu, ale úsmev, spev, radosť a dostatok všetkého, čo človek potrebuje. 

Tak ako praotcovia boli pútnikmi a čakali na naplnenie, aj my sme tí, čo síce 
naplnenie v Synovi dosvedčujú, ale ešte nie sme v našej skutočnej vlasti, na tej 
hostine, po ktorej tak túžime. Dve veci nám pripomína dnešná nedeľa. Po prvé, 
časť prisľúbení sa naplnilo: syn je nám daný (Iz 9). Je to dôvod radosti, lebo Boh je 
s nami (Mt 1,23). Po druhé, keďže sme ešte nedorazili do cieľa, aj my sme ešte 
stále pútnici. Keď sa pozeráme späť na praotcov jedna vec je stále viac jasnejšia: 
vytrvalosť a trpezlivosť. Bez vytrvalosti a trpezlivosti by neprežili. Ich vnútro by sa 
totálne zničilo. Mať prísľub a nie a nie sa dočkať jeho naplnenia.  

Praotcovia sú teda pre nás vzorom trpezlivosti a vytrvalosti. Ak chceme naozaj 
už tu na zemi aspoň na chvíľku zažiť radosť nebeskej hostiny, mali by sme zostať 
vytrvalí v konaní dobra – zvlášť pre tých, čo mi nemajú ako vrátiť – a byť trpezliví. 
Očakávanie sa takto napĺňa a Boh nikoho z nás nenechá bez „ochutnávky“ , bez 
preddavku tej skutočnej nikdy nekončiacej hostiny u neho doma – v nebi. Lebo v 
dome môjho Otca je dosť miesta (Jn 14,2)   

 

        o. Róbert Jáger 



   Bohoslužobný poriadok 
  16. –  22. 12. 2019 

 

PONDELOK 16. 12. 
Svätý prorok Aggeus. 

z pondelka (154) 

 
 

15:30   Ložín 
 

 

 

 

*  r. Tormová 

UTOROK  17. 12. 
Svätý prorok Daniel; traja svätí  

mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. 
z utorka (155) 

 
15:30   Falkušovce 
 

 
 

+   Jarmila, Miroslav, 
       Juraj r. Bodnárová 

STREDA 18. 12 
Svätý mučeník Sebastián  

zo stredy (156) 
+ Moleben pred Narodením 

 

 
 

15:30   Ložín 
 

 

 

 
 

*   r. Keneži 

ŠTVRTOK 19. 12. 
Svätý mučeník Bonifác.  

zo štvrtka (157) 
+ Moleben pred Narodením  

z brožúrky Christos Raždajetsja! 

 

15:30   Falkušovce 
 

 

 

 

+   Juraj, František,  
      Daniel r. Mindžáková 
 

 

Ložín - Spoločné vianočné upratovanie 

PIATOK 20. 12. 
Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. 
z predprazdenstva Narodenia (323) 

 
 

15:30   Ložín 
                 

 

 

 

*   r. Sokolová 

SOBOTA 21. 12. 
 

Sobota pred Kristovým narodením. 
 

Svätá mučenica Juliána. 

Predvianočná sviatosť zmierenia 
 

        8:00    Moravany               9:00    Trhovište 
 

   10:15   Ložín                   11:00    FALKUŠOVCE     
   14:00     Rakovec nad Ondavou  

NEDEĽA 22. 12.  
 
 

Nedeľa pred Kristovým narodením 
- SVÄTÝCH OTCOV. 

 
 

 

3. hlas (145) a otcom (321) 

   

  9:00   Ložín 
 

  

  *   Anna Štefančíková 

 

10:30   Falkušovce 
 

   

  *   za farnosť 

           

    Farské oznamy: 
 

-  Ponuka: Kalendár jednolistový - 1€, Vianočné oplátky - 1€, Vianočné pohľadnice - 1€.  
 

-   Dary v Ložíne: Ing. VASIĽ Andrej, WAK, s.r.o.  100€. Pán Boh zaplať! 
   Dary vo Falkušovciach: Ing. VASIĽOVÁ Agnesa, S.H.R. Veľké Kapušany  100€. Pán Boh zaplať! 
 

-  Prosím, ešte dnes si vyberte z ponuky Svätých písmen a zapíšte sa na papier, aby som vám ich  
    mohol do Vianoc v zľave zakúpiť. 
 

-    Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Matiščáková a Gubaňárová. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Anny Jenčíkovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
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