STAUROS
Č. 20 september/október 2017

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Medzi kazateľmi sa traduje príhoda zo života Alberta Einsteina. Raz vraj cestoval
vlakom na stretnutie mimo mesta. Po istom čase vošiel do kupé sprievodca, aby skontroloval
lístky. Vedec pohltený do svojej práce začal hľadať lístok, ale nemohol ho nájsť. Nebol vo
vreckách, nebol ani v peňaženke, nebol medzi papiermi. Sprievodca ho upokojuje: „Nič si z
toho nerobte Dr. Einstein. Všetci vieme, kto ste. Určite ste si kúpili lístok.“ Po čase
sprievodca nazrel do kupé a zbadal Einsteina na kolenách, ako hľadá lístok pod sedadlom.
Znova mu teda zopakuje: „Pán Einstein, ja viem, kto ste.“ Na to mu vedec rozpačito odpovie:
„Aj ja viem, kto som. Čo ale neviem je - kam ja to vlastne cestujem.“
Myslím, že toto je aktuálna otázka každého človeka, keď sa pozrie na svoj život. Kam
vlastne smerujem. Máme svoje ciele, krátkodobé aj tie dlhodobé. Len keď ich občas aj
dosiahneme, prepadne nás rozpačitá otázka: „Je toto všetko? Po tomto som tak dlho túžil/-a?“
Keď som si prečítal evanjelium 16-tej (18-tej) nedele po Päťdesiatnici, vyšla mi z neho práve
táto otázka. Pán Ježiš urobil osobný zázrak pre konkrétnych ľudí, Šimona a jeho spoločníkov.
Prečo ho Pán Ježiš urobil? Samotné evanjelium nám núka odpoveď: „Aby ho začali
nasledovať.“ Lenže kde bol ten dôvod nasledovania Krista? Šimon a jeho spoločníci boli
rybármi. Vykonávali tú istú prácu deň čo deň. Určite aj oni mali svoje ciele. Postarať sa o
svoje rodiny. A možno mali aj sny. Možno snívali o poriadne veľkom, tučnom úlovku.
Úlovku, ktorý by zmenil ich život. A tento úlovok prišiel. Prišiel s Ježišom Kristom. Prečo ale
po takom veľkom úlovku všetko nechali a nasledovali Krista? Okrem iných dôvodov, ktoré
vyslovene ponúka evanjelium, tu môžeme vidieť aj jednu možnosť. Možno pri tom veľkom
úlovku snov vlastne zistili, že toto to vlastne nie je to, čo tak chceli. „Toto je všetko? Po
tomto sme tak veľmi túžili?“ Spisovateľ William Barclay napísal, že sú dva veľké dni v živote
človeka: deň, keď sa narodí a deň, keď príde na to - prečo. Starozákonná kniha Kazateľ to
vyjadruje jasnejšie: Boh každému človeku vložil do srdca tušenie večnosti. (Porov. Kaz 3, 11)
Preto každý cieľ, ktorý si vytýčime mimo tejto večnosti nás nakoniec naplní tým hlodajúcim
pocitom: Je toto všetko?! A tak dnes vidíme rybárov, ktorí opúšťajú všetko a idú za Ježišom

Kristom. Preto Pán Ježiš na jednom mieste povie vetu: „Hľadajte teda najprv Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 33) A čo to prakticky
znamená? Že mám zanechať prácu tak, ako prví apoštoli a vstúpiť do kláštora či kňazského
seminára, alebo odísť do samoty a žiť ako pustovník? Pre niekoho určite. Ale pre iného to
môže znamenať zmenu pohľadu na svoj život. Zmeniť pohľad na svoju školu, prácu či
partnera. Začínať každý deň hľadaním Božieho kráľovstva vlastne znamená úprimne sa
spýtať: Ako môže vládnuť Boh v tejto mojej situácii, v tejto mojej rodine, v tomto mojom
vzťahu, v tomto mojom povolaní či v tejto mojej osamelosti?
Prví apoštoli dnes v evanjeliu opustili všetko a išli za Kristom. Neboli poslední. Prečo
ja stále váham? Nebude to tým, že sa chcem tiež presvedčiť sám? Rybári mali obrovský
úlovok, ktorý ich mohol zabezpečiť. Oni ho opustili. Boh nám chce ušetriť sklamanie. Žiaden
náš „úlovok“ nás nenaplní, lebo to nedokáže. Verím tomu, alebo sa potrebujem presvedčiť?
Potrebujem vyhrať prvú cenu v lotérii, či postúpiť v zamestnaní, zarobiť viac peňazí?
Zaujalo ma svedectvo astronauta Charlesa Dukea. Bol jedným z dvanástich ľudí, ktorí
doteraz kráčali po povrchu Mesiaca. Charles Duke hovorí, čo všetko sa v jeho živote zmenilo
po tomto zážitku. „Bol som slávny a bohatý, zapísal som sa do histórie. Ale nebol som
naplnený. Keby ste boli muchou v mojom dome, zistili by ste, ako veľmi som zlyhal v úlohe
manžela a otca. Na vrchole slávy som bol na dne. A hoci som pravidelne chodil do chrámu,
všetko, čo som potreboval od Boha, bola hodina týždenne. Poznal som Ježiša tak, ako nášho
prezidenta – po mene. Všetko sa zmenilo raz večer na jednom stretnutí pri Božom slove.
Zaznela tam hlboká otázka: ´Kto je Ježiš Kristus?´ Celý život som odpovedal, že predsa Syn
Boží, ale nikdy som mu osobne neveril. Toto sa začalo meniť v onen večer. Odvtedy mám
nenásytný hlad po Bohu a jeho slove. Vládu stálo 400 mil. USD, aby som ja tri dni chodil po
mesiaci. Ježiš Kristus zaplatil svojim životom, aby som s ním chodil každý deň až naveky.“

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
V nedeľu 17. septembra 2017 sa v našej katedrále Povýšenia úctyhodného a
životodarného Kríža konala eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového
sviatku i patrocínia miestnej farnosti.
Program odpustovej slávnosti sa začal utierňou a svätou liturgiou v
cirkevnoslovanskom jazyku. Po nej nasledovala archijerejská liturgia v slovenskom jazyku,
ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, spoluslúžili viacerí kňazi – protosynkel o. V. Skyba,
kancelár o. P. Sabol, protopresbyter o. Ľ. Matejovič, o. J. Kellö, R. Jáger, o. M. Vadrna a
diakon A. Škoviera. Liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením
dirigenta Martina Škovieru. Počas slávnosti bola vystavená k verejnej úcte ikona s pravými
ostatkami Pánovho kríža.
Slávnostným kazateľom bol biblista a mnohým dobre známy sprievodca po Svätej
zemi, o. Róbert Jáger z košickej eparchie. Vo svojej homílii upriamil pozornosť veriacich na
Kristov kríž, ktorý je podľa sv. apoštola Pavla „Božou mocou“. Ako zdôraznil, pointou
sviatku Povýšenia Pánovho kríža je pozerať sa na Ježiša, na Ukrižovaného, ktorý zachraňuje
človeka. Ak sa totiž spoliehame na seba, na svoje talenty, vzdelanie, zázemie, na svoje
priateľstvá, sociálne postavenie – skôr či neskôr si život pokazíme. „Kým nepočítam s tým, že
nie som všemohúci a je tu niekto, kto mi môže pomôcť, loďka môjho života začne praskať a
začne sa topiť. A v konečnom dôsledku je to Ukrižovaný, ktorý nás z toho všetkého ťahá
von…Ukrižovaný zachraňuje človeka!“
Na záver odpustovej slávnosti sa ako zvyčajne konalo myrovanie. Kvôli hustému
dažďu sa však nekonala tradičná procesia okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Prítomní
však mali možnosť prežiť slávnostné chvíle aj v bratskom spoločenstve pri agapé vo veľkej
sále Eparchiálneho úradu.

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. 9. - 1. 10. 2017
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (csl.) † Peter, Štefan, Ján, Anna (Kseňák)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (sl.) † Vincent, Milka, panychída

Streda

17:00 Sv. liturgia (csl.)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (sl.)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (csl.) † Michal, Mikuláš, Peter, Anna (Kseňák)

Sobota

17:00 Sv. liturgia (sl.)
Veľká večiereň s lítiou

Nedeľa

17. po Päťdesiatnici, PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA, 8. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 10. 2017
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (csl.)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (sl.) † Mária, panychída

Streda

17:00 Sv. liturgia (csl.) † Ivan, Juraj, Vasiľ, Jarmila, panychída

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (sl.)

Piatok

7:00 Sv. liturgia (sl.)
17:00 Sv. liturgia (csl.)

Sobota

17:00 Sv. liturgia (sl.)
Večiereň

Nedeľa

18. po Päťdesiatnici, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

•

V nedeľu, 24. 9. 16 sa uskutoční Zbierka na kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča.
Vopred ďakujeme za Vaše dary, ktorými podporíte formáciu nových kňazských povolaní.
• V nedeľu, 1. 10. 17 slávime zároveň aj odporúčaný sviatok Presvätej Bohorodičky
Ochrankyne (Pokrov). Preto bude deň pred sviatkom po sv. liturgii veľká večiereň aj
s lítiou a požehnaním chlebov a v nedeľu bude po sv. liturgiách myrovanie.
• V nedeľu, 1. 10. 17 budeme znova sláviť sv. liturgiu v Kostole Najsvätejšej Trojice
v Malackách so začiatkom o 17. 00 h.
• Inštitút NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko srdečne pozýva na 13. ročník NAPS
Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 1. októbra 2017, o 18.
hodine v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Vstup na koncert je
dobrovoľný. Viac informácií o účastníkoch ako aj vstupenky na koncert môžete získať na
internetovej stránke www.ekumenickykoncert.sk.
• Piatok, 6. 10. 17 je prvým piatkom v mesiaci, a teda príležitosťou prijať odpustenie vo
sviatosti zmierenia. V tento deň budú dve sv. liturgie – jedna o 7.00 h. a druhá o 17. 00 h,
pričom bude v chráme počas celého dňa možnosť pristúpiť k sv. spovedi.
• Pozývame manželské páry našej farnosti na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 6. 10.
17, po sv. liturgii v priestoroch eparchiálneho úradu. Súbežne s týmto stretnutím bude
prebiehať aj stretnutie detí.
• Do pozornosti dávame pastoračné pôsobenie o. Jána Burdu SJ v UPC v Mlynskej Doline. Aj
v zimnom semestri 2017 budú sv. liturgie v soboty o 19. 00 a v nedele o 11. 15 hod. Takýto
poriadok bohoslužieb potrvá až do 17. 12. 17 vrátane.
• Pozývame vysokoškolskú a pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utoroky, po sv.
liturgii do priestorov eparchiálneho úradu.
• Prosíme rodičov detí, ktoré chcú po prvý krát pristúpiť k sv. tajomstvu zmierenia
a eucharistie, aby svoj záujem nahlásili na farskom úrade. Prvé organizačné stretnutie bude
v sobotu 7. 10. 17 o 15. 30 hod.
• Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva nové záujemkyne na spoločné pravidelné modlitby
na rôzne úmysly. Pre bližšie informácie kontaktuje farský úrad.
• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne
skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich
o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich momentálna situácia kritická.
• Do pozornosti dávame projekt novej internetovej televízie www.logos.tv. Táto televízia sa
snaží o väčšie zviditeľnenie a propagáciu našej cirkvi. Súčasťou tohto projektu sú pravidelné
prenosy bohoslužieb z viacerých chrámov, vrátane nášho.
ĎAKUJEME

•

Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 300 €. Vyslovujeme srdečné „Pán Boh
odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Rod. Mojzešovej a Mockovej (16. 9. 17) a rod. Ďukovej a Porhinčákovej (23. 9. 17)
30. 9. 17 upratuje: rod. Ilenčíková a Žačiková
7. 10. 17 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek.
• Aj v súvislosti s upratovaním chrámu si dovoľujeme poprosiť ďalších dobrovoľníkov
z radov Vás, našich veriacich, o zapojenie sa do tejto obetavej služby.

BLAHOŽELÁME

•

V sobotu, 16. 9. 2017 prijali iniciačné sv. tajomstvá v našom chráme Giuglia Guglielmi
Štefanková a Klára Mosorjaková. Novoosvieteným Božím služobníčkam aj ich rodinám
blahoželáme a vyprosujeme na príhovor presvätej Bohorodičky „pokoj, zdravie a Božie
požehnanie na blahé roky.“
KONTAKT
V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0911/400 845,
e-mail: rastislav.cizik@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

