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Zamyslenie sa nad
príchodom Krista na zem

Prečo sa slávia Vianoce? Je to iba
sympatický
zvyk,
zdedený
po
generáciách predkov?
Stala sa z Vianoc mŕtva tradícia,
ktorú sa z ohľadu na zaužívané
spoločenské a rodinné zvyky - patrí
dodržiavať? Vníma ešte niekto Vianoce
ako živé, oslovujúce posolstvo, ktoré
pozýva žiť „vianoce“ po celý rok?
Vianoce sú označované za sviatky
radosti. Jadrom vianočného slávenia je
vtelenie a narodenie Božieho Syna.
Veľkoleposť oslavy tohto tajomstva
naznačuje, akú dôležitosť má pre život a
podobu kresťanstva. Aká je však história
slávenia Vianoc?
Biblia nedáva ani náznak čo by
mohlo presnejšie stanoviť dátum
Narodenia Pána. Dátum 25. december
bol zvolený ako protiklad pohanského
kultu Slnka. Rímsky cisár Aurelius (270
- 275) stanovil deň 25. december ako
dátum narodenia boha Slnka. Tomuto
kultu kresťania utvorili protiklad
slávnosť narodenia Slnka Spravodlivosti
Ježiša Krista.
Mocný a vznešený Augustus a jeho
zástupca Quirinius sú v tejto veľkej
udalosti, len figúrkami, označujúcimi
časový úsek, ktorý Božia prozreteľnosť
vybrala pre príchod Vykupiteľa na tento
svet. Títo mocipáni zaiste ani netušili, že
sú zaradení medzi uskutočňovateľov
najväčšieho Božieho zámeru. Ich rozkaz
o sčítaní ľudu bol taký všeobecný a
tvrdý, že aj tehotnú ženu prinútil vydať
sa na dlhú a namáhavú cestu. Ale práve
týmto nariadením sa pričinili, aby sa
splnilo Micheášovo proroctvo o narodení
Syna Božieho v skromnom Dávidovom
mestečku Betlehem. „ Nebojte sa.
Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom.“( Lk. 2,9-10)
Anjeli prichádzajú k pastierom.

Zvestujú im správu... Správa pre nich
radostná veď príchod všetci čakali! Ale
mohli si aj položiť otázku: „Dnes, prečo
práve dnes sa Ježiš narodil? A ešte v
Betleheme,
chudobné
to
mesto.
Nepomôže mu ani to, že je mestom
Dávidovým. Ten, ktorý sa tam narodil
musí byť veľmi chudobný a bezmocný...
Čo my pastieri mu pomôžeme, keď je
Boh? Ako ho nájdeme?“
Bude zavinutý do plienok a uložený
v jasliach. Hľa Spasiteľ Kristus Pán.
Zem a ľudia na nej ešte spia. Nechcú nič
počuť. Sláva Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom, ktorí počujú výzvu
anjelov a idú za ním do Betlehema.
Chváľme Krista za všetko, čo sme videli
a počuli, veď to je ten, ktorý zachránil a
vyzdvihol človeka.
Hľadanie nocľahárne v Betleheme
signalizuje, že Boh sa napriek
očakávaniu „Mesiáša milionára“ chce
stať jednoducho človekom. Vrcholom
všetkého je skutočnosť, že sa Ježiš vážne
stáva bezmocným dieťaťom, ktoré je ako
každé iné odkázané na pomoc tých
okolo. Pastieri boli tí, ktorým bolo
oznámené, že sa práve narodil Mesiáš.
Tejto opovrhovanej a poslednej skupinke
ľudí, ktorí pre svoje pastierske povolanie
boli považovaní za nečistých, sa
prihovára Boh ako prvým. Práve tí, ktorí
sú vytlačení mimo Zákon, stoja pri
Ježišovi najbližšie.
Ježiš teda vôbec nedodržal pravidlá
hry. Dovolil si narodiť sa „nezákonným“
spôsobom medzi „nezákonnými ľuďmi“
na „nezákonnom mieste“. Zdá sa, že
práve spôsobom, ktorý by nikto
nepredpokladal, medzi ľuďmi o ktorých
by to nikto nepovedal, a možno práve na
mieste, kde by to každý najmenej čakal,
sa rodí Ježiš.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R: Hľa prichádza Pán,
on je Kráľ slávy

1. Pánova je zem
i všetko, čo ju naplňa, *
okruh zeme aj tí,
čo bývajú na ňom.
2. Veď on sám položil
jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách.
—R.
3. Kto smie vystúpiť
na vrch Pánov, *
kto smie stáť na jeho
mieste posvätnom?
4. Ten, čo má ruky nevinné
a srdce čisté, *
čo neberie
jeho meno nadarmo.
— R.
5. Taký dostane
požehnanie od Pána *
a odmenu od Boha,
svojho spasiteľa.
6. To je pokolenie tých,
čo ho hľadajú, *
čo hľadajú tvár
Boha Jakubovho.
— R.

(Ž 24, l-2.3-4ab.5-6)

Jozefova dilema: Spal, ale jeho srdce bdelo
Boh v tú štedrú svätú noc dal nám
svoju lásku, moc v Ježišovi
Kristovi. Nech Vás svetlo nádeje
na Vianoce zahreje, nech Vám
ducha obnoví.

V
čase
vrcholiacich
predvianočných príprav, keď
sú už vianočné reklamy viac
otravné a otupujúce než
pozývajúce
vnímať
prichádzajúce a silnejúce
ticho Vianoc, nám liturgia
predkladá postavu Jozefa,
manžela Márie, z ktorej sa
narodil
Ježiš,
nazývaný
Kristus (Mt 1, 16). Evanjelista
Matúš na rozdiel od Lukáša,
ktorý predstavuje vtelenie a
narodenie Ježiša Krista z
pohľadu Márie, dáva do
popredia
postavu
tohto
mlčiaceho spravodlivého muža, ktorému Boh svojím
vstupom do sveta a do dejín tiež radikálne zmenil životné
plány.
Jozef je veľký pre spôsob, akým rieši najťažšiu dilemu
vo svojom živote, a pre poslušnosť, s akou prijíma plány,
ktoré má Boh s ním i s Máriou, hoci sa tak veľmi odlišujú od
toho, čo mal vysnívané. Nevieme, čo prežíval, keď sa
dozvedel o živote, ktorý Mária nosila pod srdcom. Určite
pochybnosti a bolesť, možno aj sklamanie a znechutenie.
Nie je pravdepodobné, že by mu Mária vysvetľovala, čo sa
vlastne stalo. Veď ktorý muž by bol schopný niečomu
takému uveriť? Hoci išlo o najsvätejšiu snúbenicu. Isté však
je, že celý tento problém riešil s Bohom a pred Bohom a s
týmto problémom aj zaspával, keď sa mu práve vo sne zjavil
Pánov anjel.
Nestretávame sa dnes často s duchovnou interpretáciou
snov, hoci Písmo ich spomína ako nie zriedkavý spôsob
oznamovania Božej vôle či jeho plánov. Zrejme preto, že
výkladom snov sa dnes venuje skôr psychológia a
psychoterapia, keď lieči v psychike človeka to, na čo nevie
alebo nechce prísť pri plnom vedomí, a potom snáre, ktoré
prostredníctvom ľudskej zvedavosti skôr znepokojujú a ničia
dušu človeka svojím okultným pozadím. Benediktín Anselm
Grün však hovorí, že v sne je naša vlastná aktivita buď
úplne vyradená, alebo aspoň veľmi obmedzená. A tak Boh
môže práve prostredníctvom snov oveľa ľahšie vniknúť do
nášho života. Lebo my veľmi často ešte aj v modlitbe viac
hovoríme, ako počúvame, a nútime Boha, aby sa zmestil do
našej schémy, a keď chceme, aby nám hovoril, tak zas len
vtedy, keď to my chceme. Sen teda môže byť relatívne
voľnejší priestor pre Boha.
Na Jozefovi vidíme, že tam, kde už jeho rozum
absolútne poslušný Božím zákonom prišiel po hranice
svojich možností a nevedel nájsť lepšie riešenie, ako Máriu
tajne prepustiť, Boh použil sen, aby Jozef prijal to, čo
nekonečne prevyšovalo ľudské plány i možnosti. Jozef spal,
ale jeho srdce bdelo, otvorené pre Boží hlas a pripravené
prijať Božiu vôľu. Známy český lekár a kňaz Ladislav
Kubíček vravieval, že veľa ľudí nepozná Božiu vôľu z
jednoduchého dôvodu – lebo ju treba chcieť aj plniť. Keď si
toto uvedomíme, slová „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako
mu prikázal Pánov anjel“ (Mt 1, 24; ale aj 2, 14 a 21) nám
nebudú znieť tak samozrejme. A možno ho aj poprosíme,
aby nám cez adventný a vianočný čas pomohol prijímať
Božie plány a vyprosil aj ochotu plniť ich.

Oznamy
Predvianočná svätá spoveď bude v pondelok až štvrtok
hodinu pred omšou alebo podľa potreby aj po jej
skončení. V piatok na Štedrý deň už nespovedáme.
V sobotu 25. decembra 2010 na slávnosť Narodenia
Pána sa uskutoční farská ofera. Za Vaše milodary Vám
vyslovujem úprimné: Pán Boh zaplať!
Sväté omše v Štvrtom adventnom týždni (A)
20.XII. pondelok
17.00 Za farníkov
21.XII. utorok
17.00 Za † Víta a Máriu Lukovičových, synov a zaťa
22.XII. streda
17.00 Za † Vendelína Vanáka a rodičov
23.XII štvrtok
17.00 Za † Máriu, Štefana a Pavla
24.XII. piatok
08.00 Za † Jána Stojkoviča a nevestu Jarku
SKONČILO SA ADVENTNÉ OBDOBIE

25.XII. sobota - Narodenie Pána
00.00 Za farníkov
08.00 Za † Antona a Zlaticu Kulifajových a rodičov
Lektori: Vráblová, Blahová

10.00 Za † Františka a Gabrielu
Lektori: Slovák, Kuric

Upratovanie kostola č.d. 285 - 324
26.XII. nedeľa - Svätá rodina
08.00 Za † Antona a Helenu Minárikových, synov a
dcéry
Lektori: Jurčovičová, Jelínek

10.00 Za farníkov
Lektori: Bublavá, Bublavý

Liturgický kalendár
20.XII. pondelok sv.Zefirín, pápež
21.XII. utorok
sv.Peter Kanízius, kňaz
22.XII. streda
sv.Adela, opátka
23.XII . štvrtok
sv.Ján Kentský, kňaz, sv.Viktória
24.XII. piatok
Adam a Eva
25.XII . sobota
Narodenie Pána

JÁN VIGLAŠ <br>Ilustračná snímka: Marián Gavenda
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Viera je dar, ktorý sme dostali a žiada rásť ako to semeno
hodené do dobrej pôdy. Tiež je to život, ktorý môžeme v
niekom zabiť. Stále sa na nás pozerajú ako „namiesto Boha
ustanovení“. Ktovie, čo všetko zanedbávam a premeškám,
ľutovať budem až potom.

Slovo na dnes
Podobne ako lastovičky na ich dlhej ceste vedie neomylný
inštinkt ku hniezdu, kde zložia svoje mláďatá a prežijú, nás
po dlhom lete vedie viera k domovu, kde si odpočinieme.
Keby sa lastovička na svojom tisíce kilometrov dlhom lete
pomýlila, stratí domov a život.
Viera pre nás je oveľa viac než vyslovíme a pochopíme.
Hlásime sa k veľkému odkazu, ktorý nikto z ľudí doteraz
nevyslovil.
Jedine Kristus mohol povedať: Kto verí vo mňa, nekráča v
tmách!

Veriaci ľudia by mali vynikať na všetkých úsekoch.
Kresťanstvo sa nezachráni tým, že budeme požehnávať
nízkosť, priemernosť, lenivosť a hlúposť. S Božou pomocou
citlivo budovať elitu ľudstva. To sa dá skôr individuálne. Ale
aj naše kolektívne vedenie musí mať lepšiu úroveň. Človek
musí byt trpezlivý. Zanedbané a zaťažené celé rodiny, kde
chýba pozadie, príklad. Rodičia síce chodia do kostola, ale
je to nízka spoločenská úroveň. Deti sa márne stavajú na
špičky.

Dnes už nemôžeme bez omylu deliť ľudí na katolíkov a
nekatolíkov, veriacich a neveriacich. Veriť musí každý
človek.
Medzi neveriacimi nájdeš veľa pekných ľudí a Viera sama
nie je patentom na charakter. Musíme hľadať hĺbku človeka.
My sme uverili láske. Koho miluješ a ako prežívaš svoju
lásku, to ťa zachráni alebo zahubí. Len láska chýba svetu.

Anton Srholec „Ako čerstvý chlieb“

Ty si k nám prišiel ako dieťa

Moderné kresťanstvo je hlúposť, ak sa myslí vykradnuté od
ducha a mystiky. Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.
Len v zápase o človeka je Kristus naskrze moderný.
Vždy bude aktuálna hĺbka človeka a tá je u neho
nezmerateľná. A kto chce byť kresťanom, musí sa do tej
hĺbky ponárať.

Všemohúci Bože,
opustil si svoju všemocnosť a prišiel si k nám ako malé
bezmocné dieťa.
Ponížil si sa pre nás,
aby sme sa prestali naháňať za povýšenosťou.
V Ježišovi Kristovi si nám daroval svoj božský život,
aby sme sa už nestavali do pozície bohov.
Uspokojil si našu najhlbšiu túžbu:
naša ľudská zbytočnosť je posilnená
a spasená skrze tvoju božskú nesmrteľnosť
a naša ľudská láska je naplnená tvojou
božskou láskou.

My nepoznáme ani svoje vlastné hranice, tým menej
poznáme hranice cudzie. V nevedomosti žijeme (vo viere?)
o svojich problémoch.
Slová sú príliš ťažké, aby vyjadrili podstatu, a tak sme
ohrození, že ak v lenivosti prežijeme svoju cestu, ostanú v
nás tie najväčšie dary utajené a možnosti nesplnené.
Naša kresťanská kultúra je príliš racionálna a keď sme
stratili vieru v ratio pre množstvo a neprehľadnosť
problémov a nemáme srdce a vieru, stratili sme seba.
Humanizmus a všetky jeho odrody, v ktorý verili pred sto
rokmi až do poslednej vojny, je taký mŕtvy. Dnes - človek - to
neznie nijako hrdo. Je schopný všetkého zla.

Daj, nech stále hlbšie prenikám
do tajomstva tvojho narodenia z Panny Márie,
aby si sa narodil aj vo mne,
pretože len tak prídem
ku svojej skutočnej podstate
a ty so mnou osláviš nový začiatok.
Už sa nechcem sústrediť na svoju minulosť
a nenechám sa ovládať svojimi zraneniami.
Ty so mnou začínaš od začiatku.
V Ježišovi si uskutočnil
svoj sen o človeku.
Tento sen o človeku chceš
skrze Ježiša uskutočniť aj vo mne.

Viera bude majetkom pár ľudí. Ich hĺbkou, láskou, krížom,
hádankou. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Budú
sa trápiť s vierou od raného detstva až do posledného
dychu. Bez viery nebudú môcť žiť. Boh a viera v neho ich
bude trápiť a tešiť, stravovať a posilňovať a budú žiť iba s
ním a pre neho. Je to nové zasvätenie vyvolených.
Život (tvoj vlastný, cirkev, režim...) je ako rieka. Plynie,
vytrvalo si koná svoju prácu vo dne, v noci a nie je možné ju
zastaviť. To sú len zúfalé a na neúspech odsúdené pokusy
niečo zničiť. Ako môže niekto zničiť Cirkev? Tá je už dve
tisícročia a je dedičkou kultúry štvortisícročnej a staršej a má
prisľúbenie do konca vekov. Môžete zničiť len jej štruktúru.
To už poznáme. Nepriatelia nás v dejinách už často
oslobodili, a tak prispeli k nášmu očisteniu, lebo sami sme
neboli ochotní to urobiť.
Dá sa niečo zakázať. To zahatáš rieku. Urobíš priehradu,
ale rastie tlak, energia a je zákonité, že sa to niekde prevalí.
Neostáva iné, len spolupracovať a pozorne, s láskou a úctou
sledovať svojho partnera a využiť pre pokrok a dobro jeho
hodnoty, asi tak, ako v ťažkom manželstve rastú obidve
stránky k hlbšej ľudskosti a láske, keď sú trpezliví.

Otvor moje srdce pre tvoju lásku,
ktorá na mňa žiari z božského dieťaťa v jasličkách.
Prelom múr, ktorý som si postavil okolo svojho srdca.
Daj, nech uverím v tvoju bezmocnú lásku,
ktorá na mňa sála z tohto dieťaťa.
Ona je silnejšia ako všetky zbrane sveta.
Daruj skrze narodenie svojho Syna svetu mier.
Amen.
Anselm Grün OSB „Daruj mi široké srdce-modlitby“
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Ježiša. V predchádzajúcich veršoch načrtol Matúš Ježišov
pôvod, ktorý vedie cez kráľa Dávida až k Abrahámovi, otcovi
židovského národa. Boh sľúbil Abrahámovi, že skrze jeho
potomkov požehná celé ľudské pokolenie (Gn 12,2-3).
Máriino stretnutie s anjelom Gabrielom nám už je známe
vďaka rozprávaniu v Lk 1,26-38. Matúš sa rozhodol povedať
len toľko: „Ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého“.
Namiesto toho sa evanjelista zameriava na stretnutie Jozefa
s anjelom. Jozef je zasnúbený a chystá sa na sobáš, no
dozvie sa, že jeho snúbenica Mária je tehotná. Vie, že nie je
otcom dieťaťa, a tak plánuje zrušiť zasnúbenie. V tej dobe
bolo v židovskej spoločnosti zasnúbenie už právne záväzné
a mohlo sa zrušiť iba formálnym úkonom rozvodu.
Je jasné, že Jozef má o Máriu starosť a chce zrušiť
zasnúbenie súkromne, aby čo najviac zmenšil jej
zahanbenie. Ako o tom uvažuje, zjaví sa mu vo sne anjel a
povie mu, aby sa nebál oženiť s Máriou. Anjel potvrdzuje
Jozefovi to, čo Gabriel povedal Márii - že dieťa sa počalo
Duchom Svätým, bude to syn a že mu majú dať meno Ježiš.
Ježiš bolo v tých časoch populárne chlapčenské meno a v
hebrejčine znamená ..Pán spasí“. Pripomínalo ľuďom ich
veľkého predka Jozueho, ktorého meno nesie ;en istý
význam. Jozue viedol Izraelitov zo zajatia do pustatiny a po
smrti Mojžiša do Zasľúbenej zeme. Anjel však dodáva, že
tento „Jozue“ zachráni ľud celkom osobitným spôsobom nie z fyzického zajatia, ale „z jeho hriechov“.
Matúš tieto udalosti interpretuje ako priame naplnenie
Božieho prísľubu v Iz 7,14, že pošle Emanuela, „Boha s
nami“. Toto dieťatko tak nemá len obyčajné všedné meno,
ale aj veľmi jedinečné meno, ktoré nedostal nik iný.
Jozef, podobne ako Mária v Evanjeliu podľa Lukáša, uverí a
koná tak, ako mu povedal anjel, a uzavrú manželstvo. Po
narodení dieťaťa mu Jozef dá meno Ježiš. Tým sa stotožní
s úlohou Ježišovho „legálneho“ otca a ako potomok kráľa
Dávida mu dáva kráľovský pôvod.
V Božom pláne spásy Jozef spolu s Máriou verne zohráva
svoju rolu. Pomáha vytvoriť pre Ježiša domov, v ktorom by
mohol rásť predtým, než splní svoje poslanie na zemi.

Ministerstvo
Hovorí sa im futbaloví fanúšikovia. Nie vandali, násilníci
alebo primitívi. Mohli by sa vo svojich nedotknuteľných
ľudských právach cítiť dotknutí a sťažovať sa za urážku.
Ministerstvo vnútra má však riešenie. Problémy
monitoruje a v budúcnosti príjme účinné opatrenia.
Hovorí sa im cestujúci. Ničia vagóny, napádajú revízorov
a sprievodcov, obťažujú, znečisťujú. Nikto z personálu
nezasahuje. Boja sa. Čo keby tým narušili ich občianske
slobody? Ministerstvo dopravy má však riešenie.
Problémy monitoruje a v budúcnosti prijme účinné
opatrenia.
Hovorí sa im žiaci. Sú drzí, cynickí, hrubí, krutí. Nesmú
sa napomíňať. Mohlo by sa to dotknúť ich integrity,
detských práv, a predovšetkým ich rodičov. Ministerstvo
školstva má však riešenie. Problémy monitoruje a v
budúcnosti prijme účinné opatrenia.
Hovorí sa im pacienti. Sú nekritickí, svojvoľní, dotieraví,
drzí, napádajú slovne i fyzicky zdravotné sestry a lekárov.
Ich usmernenie však nepatrí do kompetencie
zdravotníka. Mohlo by to pôsobiť ako nerovnoprávny
vzťah. Ministerstvo zdravotníctva má však riešenie.
Problémy monitoruje a v budúcnosti prijme účinné
opatrenia.
Hovorí sa im zjednotení Európania. Vozia k nám odpad,
drogy, aids. Nesmú sa obmedzovať. Mohli by sa cítiť
dotknutí vo svojich nedotknuteľných demokratických
slobodách. Ministerstvá všetkých rezortov majú však
riešenie. Problémy monitorujú a v budúcnosti prijmú
účinné opatrenia.
Ako to tak monitorujem ja, prijal by som účinné opatrenia
už teraz a vytvoril nové, zlúčené ministerstvo.
Ministerstvo odvahy, používania zdravého rozumu a
likvidácie našskej národnej servility.

MEDITÁCIA:
• Uvažujte o Jozefovi. Ako sa musel cítiť, keď sa
dozvedel, že anjel povedal Márii, že sa stane matkou
Božieho Syna a že otehotnela mocou Ducha Svätého?
• Aké poučenie si môžeme zobrať z Jozefovej ochoty konať
rýchlo, keď už vedel, čo Boh od neho chce?
• Ježiš prišiel, aby zachránil ľudí z hriechov. Čo to znamená
pre vás?
• Boh dáva milosť a silu, aby človek dokázal zápasiť v
nemožných situáciách. Kde a kedy pomohol vám?

Max Kašparů „V spätnom zrkadle

Lectio divina

Anjelský zásah
Mt 1,18-24
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S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária
bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo
sa, že počala z Ducha Svätého. 19Jej muž Jozef bol však
spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol
sa teda tajne ju prepustiť. 20Keď o tom uvažoval, zjavil sa
mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj
sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z
Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo
on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. 22 Toto všetko sa stalo,
aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka:
23
Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno
Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. 24Ked'Jozef
precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a
prijal svoju manželku.

MODLITBA:
Niekoľkokrát si dnes prečítajte verše zo Ž 24.
Použite ich na vzdanie chvály veľkému Kráľovi.

KONTEMPLÁCIA:
Boh prisľúbil, že pošle Mesiáša, ktorý zachráni jeho
ľud. Uvažujte o jeho vernosti. Žasnite, že Ježiš prišiel na
zem ako Emanuel, „Boh s nami“. Čo to znamená pre vás?

Ďalšie čítania: Iz 7,10-14; Z 24,7-6; Rim 1,1-7

www.fara.sk/vistuk/

www.vistuckespektrum.sk

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku

ČÍTANIE:
Ocitli sme sa v čase, keď sa približuje narodenie
4

