
 

   
 

 

 

STAUROS     
 

Č. 13 júl 2018   

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

Homília pápeža Františka na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 

 
Celé evanjelium chce dať odpoveď na otázku, ktorú nosil v srdci izraelský ľud a ktorá 

aj dnes neprestáva napĺňať toľké tváre, smädné po živote: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo 

máme čakať iného?“ (Mt 11,3). Je to otázka, ktorej sa Ježiš chopí a kladie ju svojim 

učeníkom: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15). Peter sa ujíma slova a pripisuje 

Ježišovi najvyšší titul, ktorým ho mohol nazvať: „Ty si Mesiáš“ (porov. 16,16), teda Boží 

pomazaný a posvätený. Vždy sa mi páči, že to bol Otec, ktorý vnukol túto odpoveď Petrovi, 

ktorý videl, ako Ježiš „pomazával“ svoj ľud. Ježiš, ten Pomazaný, ktorý kráčal od dedinky k 

dedinke s jedinou túžbou zachrániť a pozdvihnúť každého, kto bol považovaný za strateného: 

„pomazáva“ mŕtveho (porov. Mk 5,41-42; Lk 7,14-15), pomazáva chorého (porov. Mk 6,13; 

Jak 5,14), pomazáva rany (porov. Lk 10,34), pomazáva kajúcnika (porov. Mt 6,17). 

Pomazáva nádejou (porov. Lk 7,38.46; Jn 11,2; 12,3). 

Po takomto pomazaní sa každý hriešnik, každý skrachovaný, chorý či pohan – tam, kde 

sa nachádzal – mohol cítiť milovaným členom Božej rodiny. Svojimi gestami mu Ježiš 

hovoril osobným spôsobom: ty mi patríš, si môj. Spolu s Petrom aj my môžeme vyznávať 

našimi perami a naším srdcom nielen to, čo sme počuli, ale aj konkrétnu skúsenosť nášho 

života: boli sme vzkriesení, uzdravení, obnovení, naplnení nádejou Ducha Svätého. Každé 

jarmo otroctva bolo zničené vďaka jeho pomazaniu (porov. Iz 10,27). Nepatrí sa nám strácať 

radosť a zabúdať na to, že sme boli vyslobodení, tú radosť, ktorá nás vedie k vyznaniu: „Ty si 

Syn živého Boha“ (porov. Mt 16,16). 

A je zaujímavé všimnúť si, čo pokračuje v tomto evanjeliovom úryvku, v ktorom Peter 

vyznal svoju vieru: „Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do 

Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa 

vstane z mŕtvych“ (Mt 16,21). Boží Pomazaný privádza Otcovu lásku a milosrdenstvo až do 

krajných dôsledkov. Táto milosrdná láska si vyžaduje ísť do všetkých životných okolností, 

aby dosiahla všetkých, aj keď by to stálo „dobré meno“, pohodlie, postavenie... mučeníctvo. 

Na toto tak nečakané oznámenie Peter odpovedá: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti 

nesmie stať!“ (Mt 16,22) a okamžite sa stáva na Ježišovej ceste kameňom úrazu a hoci v 

presvedčení, že bráni Božie práva, bez toho, že by si to uvedomil, mení sa na jeho nepriateľa 



(Ježiš ho nazýva „Satanom“). Uvažovať nad Petrovým životom a jeho vyznaním znamená aj 

učiť sa poznať pokušenia, ktoré sprevádzajú život učeníka. Podobne ako Peter, budeme aj ako 

Cirkev vždy pokúšaní tými „našepkávaniami“ Zlého, ktoré budú kameňom úrazu pre 

poslanie. A hovorím o „našepkávaniach“, pretože diabol zvádza vždy v skrytosti, aby sa 

neodhalil jeho zámer, „správa sa ako falošník a chce zostať skrytý, aby nebol odhalený“ (Sv. 

Ignác z Loyoly, Duchovné cvičenia, 326). 

Naopak, mať účasť na Kristovom pomazaní znamená mať účasť na jeho sláve, ktorou 

je jeho kríž: Otče, osláv svojho Syna... „Otče, osláv svoje meno“ (Jn 12,28). Sláva a kríž idú v 

Ježišovi Kristovi pospolu a nemožno ich odlúčiť; lebo keď opúšťame kríž, hoci by sme aj 

vstupovali do oslňujúceho svetla slávy, oklameme sa, lebo to nebude Božia sláva, ale 

výsmech zo strany jeho protivníka. 

Nezriedka cítime pokušenie byť kresťanmi udržiavajúc si opatrnú vzdialenosť od 

Kristových rán. Ježiš sa dotýka. Ježiš sa dotýka ľudskej biedy, pozývajúc nás byť s ním a 

dotknúť sa trpiaceho tela iných. Vyznať vieru našimi ústami a naším srdcom si vyžaduje – tak 

ako sa to žiadalo od Petra – rozpoznať „našepkávania“ Zlého. Naučiť sa rozlišovať a objaviť 

tie „maskovania“, osobné aj komunitné, ktoré nás držia v odstupe od živej ľudskej drámy; 

ktoré nám bránia prísť do kontaktu s konkrétnym životom druhých a v konečnom dôsledku 

nám bránia poznať prevratnú silu Božej nežnosti (porov. Apoštolská exhortácia Evangelii 

gaudium, 270) 

Ježiš tým, že neoddeľuje slávu od kríža, chce svojich učeníkov, svoju Cirkev, vykúpiť 

z prázdnych triumfalizmov: prázdnych na lásku, prázdnych na službu, prázdnych na 

spolucítenie, prázdnych na ľud. Chce ju vykúpiť z bezbrehej predstavivosti, ktorá nevie 

zapustiť korene v živote veriaceho ľudu, alebo, čo je ešte horšie, nazdáva sa, že služba Pánovi 

od nej žiada strániť sa prašných ciest dejín. Hľadieť na Krista a nasledovať ho si vyžaduje 

dovoliť, aby sa srdce otvorilo Otcovi a všetkým tým, s ktorými on sám sa chcel identifikovať 

(porov. sv. Ján Pavol II., Apoštolský list Novo millennio ineunte, 49) a to v istote poznania, 

že neopúšťa svoj ľud. 

Drahí bratia, v miliónoch tvárí aj naďalej prebýva otázka: „Ty si ten, ktorý má prísť, 

alebo máme čakať iného?“ (Mt 11,3). Vyznajme našimi ústami a naším srdcom: Ježiš Kristus 

je Pán (porov. Flp 2,11). Toto je náš cantus firmus, nosná melódia, ktorú sme každý deň 

pozvaní spievať. S jednoduchosťou, istotou a radosťou poznania, že „Cirkev nežiari svojím 

vlastným svetlom, ale Kristovým. Čerpá svoju nádheru zo Slnka spravodlivosti, a tak môže 

povedať: «Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus» (Gal 2,20)“ (Sv. Ambróz, Hexaemeron 

IV,8,32). 

50 rokov od obnovenia našej Cirkvi 

 
V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 Gréckokatolícka cirkev 

posviackou pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského v Prešove na mieste, kde stála 

pôvodná budova Gréckokatolíckeho kňazského seminára a Vysokej bohosloveckej školy, 

dôstojne oslávila jedno z jubileí – 50. výročie vzkriesenia tejto cirkvi v bývalom 

Československu. 

V utorok, 26. júna 2018 večer slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 

v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa archijerejskú svätú liturgiu. Po svätej liturgii 

bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák slávil panychídu za všetkých, ktorí zostali verní 

Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, sv. Otcovi a svojmu svedomiu a nedožili sa vzkriesenia 

Gréckokatolíckej cirkvi a tohto výročia.  

V liturgickom sprievode sa zástup biskupov, kňazov a veriacich presunul na miesto 

posviacky kríža predstavenie myšlienky kríža, ktorý stojí na kameni predstavujúcom 

predovšetkým uholný kameň, ktorým je Kristus, ale aj Petrovu skalu, lebo Gréckokatolícka 

cirkev trpela pre vernosť Svätému Otcovi. 
zdroj. www.grkatba.sk 



Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. - 8. 7. 2018 
 

Pondelok                17:00  Sv. liturgia (csl.) † Mária, Jozef, Ján, Jozef, Mária, Juraj    
             

Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

             Veľká večiereň 

 

Štvrtok                 Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov   

                                   8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  
 

Piatok                      7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

17:00  Sv. liturgia (csl.)  
 

Sobota                     17:00 Sv. liturgia (slovenská) 

              Veľká večiereň  

 

  Nedeľa                7. 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: 9. – 15. 7. 2018  
 

Pondelok              17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Ján, Katarína, Štefan 

               
Utorok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 
Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Ján, Katarína 

        

Štvrtok                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

     

Piatok                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

 

Sobota                 17:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                  Veľká večiereň 

 

Nedeľa                   8. po Päťdesiatnici, 7. hlas                                      

     8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)  

                                    9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

                                  10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                              17:00   Večiereň 

 



OZNAMUJEME 

• Vo štvrtok, 5. 7. 18 slávime odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté liturgie budú 

ráno o 8. 00 v cirkevnoslovanskom a večer o 17. 00 v slovenskom jazyku. V predvečer 

sviatku sa pomodlíme veľkú večiereň.  

• Piatok, 6. 7. 18 je prvým piatkom v mesiaci s čím súvisí pozvanie pristúpiť k sv. spovedi. 

Budeme sláviť dve sv. liturgie – o 7.00 a o 17. 00 a počas celého dňa bude v chráme k 

dispozícii kňaz na vyslúženie sv. spovede.  

• V nedeľu, 15. 7. 18 bude zbierka na podporný fond Konferencie biskupov Slovenska. 

Vopred ďakujeme za Vašu podporu. 

• V nedeľu, 15. 7. 18 budeme sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom kostole v Lehniciach 

(okr. Dunajská Streda) o 17.00 h. Srdečne pozývame.  

• LET 2018: Aj tento rok pripravujeme VIII. ročník Letného eparchiálneho tábora, ktorý sa 

tentoraz uskutoční v Šaštíne od nedele 15. júla do piatka 20. júla 2018. Tábor je určený pre 

deti od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Poplatok za jedno dieťa z našej farnosti je 50 

€. Viac informácii získate na farskom úrade. 

• Do pozornosti dávame katolícku pútnickú konferenciu Nové svitanie, ktorá sa uskutoční 

v dňoch 14 – 18. 7. 2018 na Skalke pri Trenčíne. Viac informácií o programe ako aj 

o potrebnej registrácii nájdete na stránke www.novesvitanie.sk. 

• V súvislosti s putovaní relikvií sv. Margity Antiochijskej bude vladyka Peter Rusnák sláviť 

archijerejskú sv. liturgiu v Kopčanoch (okres Skalica), na sviatok sv. Eliáša, 20. Júla 2018 

o 15.00 h. sv. liturgia bude v chráme datovanom do veľkomoravského obdobia, ktorý je 

zároveň najstarším chrámom zasväteným sv. Margite na našom území.  

• V dňoch 26. až 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 (ďalej len 

„P18") v Prešove. Podujatie organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov 

Slovenska a KANET, n. o. Účastníkom stretnutia zabezpečuje program s možnosťami 

ubytovania a stravovania. Pre 10 mladých z farností našej eparchie máme zarezervovaný celý 

pobyt s ubytovaním a stravou za znížené ceny, ktoré boli v prvých dňoch registrácie. 

Neváhajte nás kontaktovať, ak sa rozhodnete zúčastniť tohto podujatia, na ktoré Vás srdečne 

pozývame. Viac: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/. 

• Podporiť Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove môžete aj DARCOVSKOU SMS. Darca, 

ktorý chce podporiť Národné stretnutie mládeže P18 touto formou, musí poslať SMS správu 

v tvare DMS P18 (DMS medzera P18) na číslo 877. Cena SMS je 2 € a obdarovaný dostane 

96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Viac informácií na www.donorsforum.sk. 

• Upozorňujeme taktiež na sprievodnú akciu stretnutia mládeže v Prešove P 18, ktorou bude 

bicyklová púť z Bratislavy do Prešova v dňoch od 21. do 26. 7. 2018. Podmienkou účasti je 

dobrá kondícia, bicykel a účastnícky príspevok 55 €. Prihlásiť sa môžete cez 

jburda@jesuits.net.  

ĎAKUJEME 

• Pri zbierke na dobročinné diela sv. otca  v nedeľu, 24. 6. 18 sme prispeli sumou 520 €. 

Touto čiastkou sme podporili sv. otca pri jeho starostlivosti o univerzálnu Cirkev. 

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

• Ďakujeme za upratovanie chrámu:       

  rod. Krajňákovej (23. 6. 18) a rod. Semberovej a Vavríkovej (30. 6. 18) 

           7. 7. 18 upratuje: rod. Mojzešová a Mocková 

         14. 7. 18 upratuje: rod. Porhinčáková a Ďuková. 

http://www.novesvitanie.sk/
http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/
mailto:jburda@jesuits.net


 KONTAKT

V prípade otázok alebo podnetov nás, prosím, kontaktujte: 

osobne: o. Rastislav Čižik, farár,  tel.: 02/29 328 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

