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Aj Jeţiš má svoj rodokmeň? 
 

Drahí bratia a sestry! Evanjelium dnešnej nedele svätých otcov nám hovorí 
o rodokmeni Ježiša Krista. Aký má zmysel a cieľ vypočítavanie toľkých mien z 
rodokmeňa Ježiša? Medzi iným i taký, aby v očiach Židov sa potvrdila mesiášska 
dôstojnosť Ježiša, pretože Mesiáš mal pochádzať z Dávidovho rodu. Nám toto 
svedectvo nie je už také potrebné. Ale tento ľudský rodokmeň Ježiša má pre nás 
inú cennú hodnotu: ukazuje, že Boží Syn, Mesiáš a Spasiteľ, ktorý prichádza na 
svet, je jedným z nás, človekom z mäsa a krvi, podobný nám vo všetkom, okrem 
hriechu. Skrze svoje ľudské vtelenie Boh prestal byť len akýmsi odtrhnutým 
pojmom, či len vznešenou ideou; Boh sa stal skrze vtelenie Konkrétom, 
dostupným našim zmyslom, stal sa takou istou skutočnosťou ako môj otec, moja 
matka, môj brat; žil ako človek v takých istých existenčných podmienkach ako aj 
ja; ak je skutočným človekom – tak dokonale pozná môj život, moju prácu, moje 
ťažkosti a utrpenia, moje starosti a smútky, pozná ich lepšie ako ktokoľvek iný – a 
kvôli tomu sa mi stal bližším než ktokoľvek iný. Ba čo viac: v tej veľkej záležitosti 
medzi nami a Bohom – Boh, keď sa stal človekom, ak tak možno povedať, postavil 
sa na našu stranu a spojil sa s nami nerozlučným spôsobom. Samozrejme, prijal 
ako svoju základnú úlohu – doviesť človeka na vrcholy. Ale – ukazuje sa – aby 
človeka priviedol na vrcholy, treba najprv zostúpiť do tých nížin, v ktorých sa 
človek nachádza. Boží Syn to urobil – a ten fakt oživuje našu dôveru a nádej. 

Neraz tento svet označujeme ako neľudský. Ale práve: Boh sa kvôli tomu stáva 
ľudským, aby vstúpil do neľudského sveta, aby ho urobil ľudským.  

Pán Ježiš zo svojho rodokmeňa nevyškrtol žiadne meno. Nič neretušoval, nič 
neprikrášlil. Chce nám tým povedať, že nevyškrtne ani nás. Lebo Vianoce sú práve 
o tom. Boh sa priznáva ku mne. Priznáva sa ku mne v mojej biede, hriechu, 
slabosti.  

Svätý otec František to vyjadril výstižne, keď povedal, že my sme priezviskom 
Boha! Keď sa totiž Pán Boh predstavuje, povie, že On je Boh Abraháma, Izáka a 
Jakuba. Boh si chce vziať moje meno ako priezvisko. Prežiť skutočné Vianoce 
znamená: dovoliť Mu to.  

Prežiť naozajstné Vianoce znamená nečakať mesiáša, ktorý vyplní moje 
predstavy, ale prijať Mesiáša, ktorý vyplní moje skutočné potreby. 

 

       Váš o. Emil Zorvan 



   Bohosluţobný poriadok 
  23. –  29. 12. 2019 

 

PONDELOK 23. 12. 
 

Desiati svätí mučeníci z Kréty. 
 

z predprazdenstva Narodenia (323) 

15:30   Falkušovce 
                   s panychídou 

 

 

+   Michal Brody (výročná) 

 

17:00   Loţín  
 

+   Andrej, Mária 
      r. Harmanová 

UTOROK  24. 12. 
Predvečer Narodenia Jeţiša Krista. 
Sv. prepodobná mučenica Eugénia. 

- zdrţanlivosť od mäsa + pôst 

 

21:00   Loţín  
 

 

*   Evka, Eva r. Tormová 

 

22:30   Falkušovce 
 

 -    Veľké povečerie                                   

                               z brožúrky 

STREDA  25. 12. 
- prikázaný sviatok -  

NARODENIE PODĽA TELA  
NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA 

JEŢIŠA KRISTA. (325) 
Myrovaníe.  

 

   8:30  Loţín 
 
 

 

*   Ľudovít r. Pivarníková 

 

 10:30  Falkušovce 

 

*      za farnosť 

ŠTVRTOK 26. 12. 
- prikázaný sviatok -  

ZHROMAŢDENIE K PRESVÄTEJ 
BOHORODIČKE.  (328) 

   

  9:00   Loţín 
 
 

 

*   Jozef 

 

 

10:30   Falkušovce 
 

  

*   za farnosť 

PIATOK 27. 12. 
Svätý apoštol, prvomučeník  

 

a archidiakon Štefan. (332) 
Voľnica. 

 

16:30   Falkušovce 
 

+   Michal, Ján 
      r. Ţofčáková 

 

18:00   Loţín 
 

 

+   Anna r. Janová 

SOBOTA 28. 12. 
Svätí 20 000 mučeníci z Nikomédie. 

 

 - 

 

 - 

NEDEĽA 29. 12.  
Nedeľa po Kristovým narodení. 

Pamiatka svätého Jozefa Snúbenca, 
Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. 

4. hlas (147) a spravodlivým (330) 
Zbierka na Kvetný víkend. 

   

  9:00   Loţín 
 

  

  *   Ján Šimko 

 

 

10:30   Falkušovce 
 

   

  *   za farnosť 

          

Farské oznamy: 
 

 

-   Dary v Loţíne: MUDr. Marta Lucová 100€, Ján Torma 50€, Anna Štátniková 50€. Pán Boh zaplať! 
 

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

-    Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Koščová a Jacková. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
-   Upratovanie a cerkovníčenie v Loţíne: rodina Anny Jenčíkovej. Ďakujeme! Pán Boh odmeň! 
 

! Christos raţdajetsja všetkým veriacim našej farnosti ! 
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