
 

   
 

 

 

STAUROS     

 
Č. 17 august/september 2018   

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

slovíčko o SLOVE 
 

Mnohí poznáme nasledujúcu anekdotu vo viacerých obmenách. Je pondelok ráno a 

mama budí svojho syna: „Janko vstávaj. Už je čas. Musíš ísť do školy!“ Syn najskôr 

nereaguje. Až keď mama zopakuje výzvu tretí krát, syn s nechuťou hovorí: „Mama, mne sa 

nechce ísť do školy.“ Na to mama odpovie: „Janko, ale veď vieš, že musíš, keď si tam 

riaditeľom!“    

Táto krátka vtipná výmena mi prišla na um pri evanjeliu 14-tej nedele po Päťdesiatnici. 

(Mt 22, 1-14) Ale v celkom vážnej súvislosti. Znova sme si vypočuli príbeh o kráľovi, ktorý 

vystrojil svadobnú hostinu pre svojho syna. A my sme sa už viackrát zamýšľali nad tým, v 

ktorej postave v tomto evanjeliu sa môžeme nájsť. Niektorí ho vnímajú v širších súvislostiach 

a jasne tu vidia zrod Kristovej cirkvi. Vyvolený národ nespoznal v Ježišovi Mesiáša. My 

kresťania sme ho spoznali a prijali ako Božieho Syna. Sme teda za vodou. Toto je 

vysvetlenie, ktoré nás možno prirýchlo uspokojí. Preto sa nás niektorí snažia vyrušiť z 

falošného pokoja a varujú, že tie výhovorky pozvaných hostí vidieť príliš často aj v životoch 

kresťanov. Boh nás pozýva na svadbu a my kresťania máme svoje pole, máme svoj biznis. A 

vyruší nás to ešte viac, keď si uvedomíme, že tieto výhovorky mali pozvaní hostia. Lenže my 

sme podľa jedného vysvetlenia tou nevestou kráľovho syna. Kresťan, cirkev – to je Kristova 

nevesta. Už ste videli nevestu, ktorej sa nechce ísť na svadbu? Tu by mohli povedať vydaté 

ženy svoju skúsenosť, či sa tešili na svadbu. Keď nehľadíme na stresy z príprav, určite 

prevláda radosť z tohto veľkého dňa. Vtedy sa jednoducho nerieši práca alebo nejaký biznis. 

Vtedy je prioritou svadba.  

 Prečo nemám ja ako kresťan radosť z toho, že som Kristova nevesta? Prečo sa mi 

nechce ísť na svadbu? Prečo sa nám nechce žiť naplno vzťah s Bohom – v modlitbe, vo sv. 

liturgii, vo sviatosti zmierenia, v čítaní Božieho slova? Možné odpovede na tieto otázky 

poodhalíme, keď si znova pripomenieme, ako vyzerala židovská svadba, keď Pán Ježiš 

povedal toto podobenstvo. Vieme, že v židovskej spoločnosti bolo zvykom, že svadbu 

pripravili rodičia snúbencov. Snúbenci sa stretli až pri podpisovaní svadobnej zmluvy. Po jej 

podpísaní boli už považovaní za zosobášených. Žili oddelene. Žena u svojich rodičov a muž 



pripravoval ich budúci domov. Keď ho dokončil, mohol ísť do domu svojich svokrovcov 

vyzdvihnúť si nevestu. Toto nemusel vopred ohlásiť. Jednoducho prišiel a konala sa svadobná 

hostina. Keď sa skončila, odišli bývať do pripraveného príbytku. Odvážme sa teda na toto 

prirovnanie. Celý Starý zákon je akoby jednou veľkou prípravou nevesty na svadbu. A potom 

zrazu prichádza ženích. Rodičia podpíšu svadobnú zmluvu. Za stranu človeka je signatárom 

Presvätá Bohorodička. Manželstvo Boha a človeka je uzavreté. Ježiš Kristus napokon 

odchádza k Otcovi, aby nám podľa svojich vlastných slov pripravil miesto. Príbytok neba je 

pripravený. Môžeme ísť spolu bývať. Môžeme spolu s Bohom žiť naveky.  

Aké je to teda tragické, keď si uvedomíme, že ženích už dávno stojí pri oltári a my sme 

len akousi nevestou, ktorá si ďalej robí svoj biznis. Prečo? Po prvé preto, lebo vo väčšine 

prípadov tú našu manželskú zmluvu za nás podpísali naši rodičia. Zväčša sme sa teda pre to 

manželstvo s Bohom nerozhodli sami. Rozhodli naši rodičia, keď nás nechali pokrstiť. Na 

papieri sme síce zosobášení, ale Ženíchovi Kristovi neustále dávame košom. Vždy je niečo, 

čomu dávame prednosť pred Ním. Máme iné priority. A znova otázka: Prečo? Pri stretnutiach 

so snúbencami občas spomínam aj jeden moment z filmu Nevesta na úteku. V jednej scéne sa 

pýta novinár nevesty, ktorá má strach zo svadby a už viackrát ušla spred oltára, aké jedlo má 

rada. Na úplnej banalite zisťuje dôvod jej strachu. Jej chute sa menili podľa toho, s kým práve 

chodila. A záver bol jednoduchý: strach zo svadby bol vlastne strachom so straty vlastnej 

identity.  

Máme preto strach zo svadby so ženíchom Kristom? Myslíme, že nás oberie o pôžitky, 

tak ako si to nedávno myslel aj mladý muž, ktorý odišiel od Krista smutný? Myslím si, že 

stratím seba? Toto je katechéza nepriateľa Boha. Lebo len vo vzťahu s Bohom zisťujem, kto 

nie som a kto som. Ja nie som hosťom na svadbe. Mňa sa svadba týka. Som milovanou 

nevestou Boha. Celý náš kresťanský život tu na zemi je teda svadobnou hostinou. Po nej už 

bude nasledovať odchod do pripravených príbytkov v nebi. A môžem si len domyslieť, čo sa 

stane, ak nezmením priority a premeškám svoju vlastnú svadbu...    

 

 

BISKUPSKÁ VYSVIACKA VLADYKU MARIÁNA PACÁKA 
 

 

 Otec Marián Andrej Pacák CSsR, novovymenovaný gréckokatolícky eparchiálny 

biskup pre Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, 

prijme biskupskú chirotóniu v nedeľu 2. septembra 2018 o 10:00 v Bazilike Zoslania Svätého 

Ducha v Michalovciach, pri kláštore redemptoristov. Táto slávnosť bude priamo prenášaná 

TV Noe a internetovou televíziou Logos.tv. Intronizácia nového biskupa sa uskutoční v 

Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Shaw Street v Toronte v sobotu 15. septembra 

2018. 

Svätý Otec František 5. júla tohto roka vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka CSsR, 

v tom čase duchovného správcu kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek 

vo Vranove nad Topľou-Lomnici, za eparchiálneho biskupa Eparchie svätých Cyrila a 

Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade.  

Torontskú slovenskú gréckokatolícku eparchiu svätých Cyrila a Metoda doposiaľ 

spravoval ako apoštolský administrátor sede vacante Mons. John Stephen Pažak CSsR, ktorý 

bol v rokoch 2001-2016 jej eparchom a od mája 2016 je biskupom Ruténskej eparchie Panny 

Márie Ochrankyne vo Phoenixe v štáte Arizona. 

Eparchiu, ktorej oficiálny latinský názov znie Eparchia Sanctorum Cyrilli et Methodii 

Torontini Slovachorum ritus Byzantini, zriadil 13. októbra 1980 pápež sv. Ján Pavol II. Je 

podriadená priamo Svätej stolici a územne pokrýva celú Kanadu. Počtom veriacich ide dnes o 

neveľkú komunitu, oficiálna ročenka Svätej stolice na rok 2018 orientačne uvádza okolo 

štyritisíc zapísaných veriacich, ktorým slúži päť kňazov v štyroch farnostiach. 

 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 8. - 2. 9. 2018 
Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

    Veľká večiereň  

 

Streda      Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 

                             8:00   Sv. liturgia (slovenská) 

                            17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Štvrtok                  17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
                                    

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  
 

Sobota                      17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

              Veľká večiereň  

 

  Nedeľa                15. po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                                  8:00   Utiereň (cirkevnoslovanská) 

                  9:00   Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30   Sv. liturgia (slovenská)  

                               17:00    Večiereň  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 9. 2018  
 

Pondelok             17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * o. Tibor 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Mária 

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Emília, panychída 

     

Piatok                    7:00  Sv. liturgia (slovenská)  

17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Ján, Mária, veľká večiereň s lítiou 

 

Sobota            Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny 

   8:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

      17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                   Veľká večiereň 

 

Nedeľa                   16. po Päťdesiatnici, Pred Povýšením, 7. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 



OZNAMUJEME 

• V stredu, 29. 8. 18 slávime odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho 

proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa). V tento 

deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. V deň sviatku budú znova dve sväté liturgie, prvá 

o 8. 00 h. v slovenskom a druhá o 17. 00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku.    

• V sobotu, 1. 9. 18 je začiatkom indiktu, teda nového cirkevného roka. V tento deň bude 

slávnosť blahorečenie Anny Kolesárovej v na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach o 10.00 h. 
• V nedeľu, 2. 9. 18 budeme o 17. 00 h. znova sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

v Malackách. Srdečne pozývame. 

• Piatok, 7. 9. 18 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. V ten deň je 

zároveň začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka. 
• V sobotu, 8. 9. 18 slávime odporúčaný sviatok Narodenie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (Roždestvo presvjatyja Bohorodicy). Po sv. liturgiách o 8. 00 

h. a o 17. 00 h. bude myrovanie. 
• V rámci odpustovej slávnosti v Marianke bude vladyka Peter Rusnák v tamojšej bazilike 

minor sláviť sv. liturgiu v sobotu, 8. 9. 18 o 10. 00 hod. 

• V nedeľu, 9. 9. 18 bude po sv. liturgiách zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla 

Gojdiča v Prešove. Vopred ďakujeme za duchovnú i materiálnu podporu formácie nových 

kňazských povolaní. 

• Eparchiálna odpustová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu, 16. 9. 18. 

• Pre odberateľov časopisu Slovo máme oznam od jeho šéfredaktora: Drahí čitatelia časopisu 

Slovo, niektorí z vás nedostávajú časopis od čísla 12. Dôvodom je, že ste poštou či osobne 

nezaslali podpísaný korešpondenčný lístok, ktorý ste dostali s číslom 11. Bola na ňom 

známka a vaša i naša poštová adresa. Stačilo ho podpísať a podať na pošte. Ak ho ešte máte, 

urobte tak čím skôr. Ak nie, na farskom úrade sú formuláre, ktoré treba vyplniť, podpísať a 

poslať, či osobne doručiť do redakcie. Môžete ich poslať samostatne i spoločne. My vám 

všetky čísla časopisu Slovo, ktoré ste nedostali, v zmysle zmeny zákona o ochrane osobných 

údajov môžeme zaslať až po doručení tohto vášho súhlasu, ktorý platí do odvolania. 

ĎAKUJEME 

• Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň“ rodine Lapišákovej, ktorá zasponzorovala obnovu 

hlavného lustra v lodi nášho chrámu ako aj lustra v predsieni a bočných svietidiel. Okrem 

toho darovala rodina Lapišáková aj dva nové lustre do haly eparchiálneho úradu. 

• Ďakujeme rodine Ďurišinovej, ktorá zafinancovala kúpu nového kríža do lode nášho 

chrámu, ktorý sa používa pri slávnostných sprievodoch. Nech Pán Boh štedro odmení 

všetkých darcov!  

• Bohu známa rodina darovala na chrám 50 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň!“  

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Mojzešovej a Mockovej (18. 8. 18) a rod. Ďukovej a Porhinčákovej (25. 8. 18) 

         1. 9. 18 upratuje: rod. Žačiková a Susla  

         7. 9. 18 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek. 

BLAHOŽELÁME 

• V sobotu, 18. 8. 18 zavŕšil 95 rokov pozemského života náš veriaci p. Štefan Mihalovič. 

Oslávencovi srdečne blahoželáme a jemu i celej jeho rodine 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 
  

mailto:rastislav.cizik@gmail.com

