
Vatikánskym symbolom, 

alebo logom Roku viery je obraz 

lode, ktorá predstavuje Cirkev. 

Stožiar plavidla je kríž s nadutými 

plachtami, ktoré vytvárajú 

monogram Krista (IHS). V pozadí 

je slnko ilustrujúce Eucharistiu. 

Logo je plné symboliky 

a významu. Napomôže nám 

správne vnímať Rok viery.  

Božie slovo je obrazom 

a podobou Otca. Jeden žije 

v druhom. Sú neoddeliteľní od 

Ducha Svätého. To je význam 

písmen „IHS,“ ktoré vytvárajú 

plachty lode. Sú to prvé tri 

písmená gréckeho mena Ježiš, ktoré sú od najrannejších kresťanských čias 

používané ako monogram Svätého mena Ježiš. Tri písmená tiež naznačujú 

Trojicu Osôb. 

A čo loď? Všetci sme už počuli o „Petrovej bárke.“ Tento obraz 

používame v spojitosti s Cirkvou, ktorú ako loď kormidluje Kristus a jeho 

zástupca na zemi. Bárka je loď, ktorá má väčšinou 3 sťažne. Je to obraz 

Noemovho korábu, ktorý zachránil ľudí pred potopou. Loď je ženského rodu, 

tak ako Cirkev. Vo východnej tradícii sa aj Panna Mária niekedy nazýva „loďou 

pre všetkých spasených.“ Loď sa uberá na východ, ku vzkrieseniu. 

Loď nachádzame aj v Písme. Ježiš kázal z Petrovej loďky, aby ho 

počulo viac ľudí. Na loďke vidíme Ježiša spať uprostred búrky. Ježiš na loďke 

posilňuje vieru učeníkov. 

Aj laná na loďke majú svoj symbolický význam. Povrazy ktoré spájajú 

 vrchný stožiar s palubou sú zbory prorokov, mučeníkov a apoštolov. Rebrík 

vedúci k vrchu sťažňa je rebríkom do neba. Drevo stožiara a tiež drevo lode ako 

takej predstavuje drevo kríža, tak ako strom života v raji. 

Rok viery je príležitosťou uvedomelejšie putovať smerom 

k vzkrieseniu. Putovať v ochrannom prostredí Cirkvi. Podobne ako apoštoli 

budeme potrebovať Ježišovo uistenie, že je s nami. Denne budeme otvorení na 

takéto uistenie. 

Ježiš síce nepotrebuje loďku, lebo on dokáže kráčať aj po mori, avšak 

kvôli nám nasadol do lode a ostáva v nej s nami. Loď je tu kvôli nám, aby nás 

bezpečne doplavila do prístavu, keď nastane náš čas. 

 

Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista 

V gréckokatolíckej cirkvi sa 1. januára 

spoločne s pamiatkou sv. Bazila Veľkého 

slávi aj sviatok Obrezania nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista. 

V izraelskom národe bola obriezka úkonom, 

ktorý sa vykonával na každom narodenom 

dieťati mužského pohlavia. Rituál obrezania 

sa vykonával na ôsmy deň po narodení 

dieťaťa a pri tejto príležitosti mu dávali aj 

meno.  

Každý pravoverný Izraelita prijímal 

obriezku ako viditeľný znak toho, že sa hlási 

k zmluve medzi Bohom a Abrahámom a chce 

mať podiel na dedičstve svojich otcov, ktoré 

Boh prisľúbil Abrahámovi a jeho potomstvu. 

V starozákonnej knihe Genezis čítame, ako Boh prikázal Abrahámovi: 

„Ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých 

pokoleniach! Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi tvojím 

potomstvom po tebe, ktorú zachováte: Nech je obrezaný každý z vás, kto je 

mužského pohlavia! ... a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami ... na ôsmy 

deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie 

...“ (Gn 17, 9-12) 

Ježišova obriezka na ôsmy deň po jeho narodení je znakom jeho 

začlenenia do Abrahámovho potomstva, do ľudu zmluvy, jeho podriadenosti 

zákonu a jeho oprávnenia na kult Izraela, na ktorom sa bude zúčastňovať po 

celý život. 

Obriezka vykonaná aj na Ježišovi Kristovi predstavovala po celé dejiny 

Izraela predobraz sviatosti krstu. Obriezkou sa totiž starozákonný človek stával 

členom Božieho ľudu tak, ako sa novozákonný človek stáva krstom členom 

Kristovho kráľovstva. Svätý apoštol Pavol v liste Kolosanom píše: „V ňom, 

[v Ježišovi Kristovi], ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale 

obriezkou Kristovou, vyzlečením z hriešneho tela. S ním ste boli pochovaní 

v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil 

z mŕtvych.“ (Kol 2, 11-12) 

V spore s doketistami, ktorí popierali Kristovo vtelenie, bola Pánova 

obriezka používaná ako argument, že Ježiš Kristus je v jednej osobe skutočne 

pravým človekom a pravým Bohom. 

Východná cirkev slávi osobitný sviatok Obrezania Pána od 4. storočia.  



Od 6. storočia sa sviatok Obrezania Pána slávil v Galii, v Ríme až od 

7. storočia. Počnúc 8. storočím figuroval sviatok Obrezania Pána v byzantskom 

kalendári ako jeden z dvanástich veľkých sviatkov. 

Ikonografia Obrezania Pána, nakoľko je možné posúdiť to podľa 

niekoľkých vzácnych ikon, znázorňovala tento výjav veľmi jednoducho: dieťa 

drží na kolenách kňaz z chrámu, ktorý sedí na tróne. Pred ním na kolenách 

kľačí služobník – chirurg, ktorý sa snaží vykonať operáciu. Pri tejto príležitosti 

dávali rodičia dieťaťu meno, ktoré malo vyjadrovať jeho identitu a poslanie. 

Vynikajúcim príkladom je meno Ježiš, ktoré znamená Jahve zachraňuje. Toto 

meno mu nevybrali rodičia, ale zjavil ho archanjel Gabriel už pri zvestovaní. 

V trebníku v byzantskom obrade je na ôsmy deň po narodení dieťaťa 

predpísaný krátky obrad s modlitbou, pri ktorom sa dieťaťu dáva meno. 
 

Anketa – začiatky sv. liturgií v týždni 
 

Počas novembra sme robili anketu ohľadom zmeny začiatkov svätých 

liturgií v týždni. Po zozbieraní všetkých  lístkov sme spočítali počty hlasov za 

jednotlivé alternatívy. Výsledok tohto prieskumu je taký, že najväčšej časti 

respondentov vyhovuje terajší bohoslužobný program. Všetkým, ktorí ste 

vyjadrili svoj názor ďakujem.  

 
 

Viete, že ... 

 Každý utorok  o 17.30 máme biblické stretnutia. 

 V našom chráme máme  betlehemské svetlo. 

 Chceme sa poďakovať všetkým darcom a dobrodincom, ktorí ste darovali na 

chrám, zvonicu a vianočnú výzdobu. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli vlastnou 

prácou pri fare a chráme, pri upratovaní chrámu  cez rok aj pred sviatkami. 

 Štvrtky v našom chráme o 8.30 sú modlitby matiek. 

 Utorky o 16.30 chodíme s chlapcami hrávať florbal do telocvične. 

 Piatky o 15.00 sa stretávame s deťmi v pastoračnej miestnosti. 

 Štvrtky o 19.30 hráme futbal v telocvični na cirkevnej škole, Bernolákova 

č. 18.máme. 

 Mládežnícke stretnutia sú každý piatok po večernej liturgii o 17.30. 

 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 0911/711 322; o. Lukáš 

0910/435202; o. Pavol 0905/649 335; web: www.kezapad.grkatke.sk;  

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk 

 Príprava detí na 1. sv. prijímanie je v nedele  po liturgii o 10. 00.  
 Prosíme snúbencov, ktorí plánujú sobáš v roku 2013, aby sa hlásili na 

predmanželskú prípravu do konca januára 2013. Propravujeme celoročný plán 

školy snúbencov. 
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Sme opäť na konci ďalšieho roka. S jeho príchodom  je spojený aj jeden 

z najväčších a najkrajších kresťanských sviatkov cirkevného roka. Sviatok 

Narodenia Pána je neopakovateľnou udalosťou. Má svoju duchovnú silu. Je 

obľúbený pre deti, mladých, rodiny, skôr narodených... Slávime ho v kruhu 

našich rodín. Sme pripravení urobiť všetko, aby nám nikto a nič tieto sviatky 

nepokazil. Intenzívnejšie myslíme jeden na druhého, sme otvorenejší pre 

odpustenie, máme mäkšie srdcia pre ľudí v núdzi, opustených, chorých. 

Slávenie sviatku nás pozýva do Betlehema, kde sa Boh dotýka ľudského 

sveta. Prichádza ako bezbranné dieťa, odkázané na človeka – Pannu Máriu a sv. 

Jozefa. On, Bohatý, stáva sa kvôli nám chudobným. On, Všemohúci, je 

bezbranným dieťaťom, ktoré uteká pred Herodesom a ľudskou zlobou. On, 

ktorému patrí všetko, nemá nič, iba prechodne jaskyňu – maštaľ. On, ktorý je 

Pôvodca poriadku a zákona, podriaďuje sa ľudským zvyklostiam. On, ktorý je 

Slovom večného Otca, stáva sa nemluvňaťom, ktoré sa nám prihovára bez 

slova. Je dôležité vstúpiť do betlehemskej jaskyne, vidieť na vlastné oči Boha – 

Ježiša, ktorý sa pre nás stal človekom. On, Boh, prijal ľudskú prirodzenosť, aby 

sa nám stal podobným vo všetkom okrem hriechu. Jasle nás pozývajú zamýšľať 

sa nad smerovaním svojho života a konfrontovať ho s cestou, ktorú nám ponúka 

Ježiš. Cirkev nám chce pomôcť v našom hľadaní cez Rok viery, ktorý otvoril 

Svätý Otec Benedikt XVI. Naši biskupi nás pozývajú v rámci roka viery 

pozerať sa na svätých Cyrila a Metoda, ktorí nám tento dar viery priniesli na 

naše územie. Veľmi pekne nás  v tomto povzbudzuje Božie slovo: „Pamätajte 

na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký 

bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera 

i dnes a naveky! Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami, lebo 

najlepšie je posilňovať srdce milosťou, a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo 

z nich žili.“ /Heb 13,7-9/ 

Sme na konci roka, v ktorom sme pozývaní nanovo adorovať Božieho 

syna Ježiša, nanovo bojovať o svoju vieru, nanovo objavovať správny smer 

svojho života.  

Prajem všetkým požehnané sviatky Narodenia Pána naplnené radostnou 

oslavou Boha a objavením cesty pravdy, ktorá nás oslobodzuje.  

o. Jozef 
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