STAUROS
Č. 20 október 2019

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Pri prekladateľskej činnosti nás niekedy môže poriadne potrápiť gramatika. Osobne si to
uvedomujem pri pokusoch o tlmočenie z Nemeckého jazyka. Ten používa vetnú skladbu, v
ktorej sloveso prichádza až na konci. Tak sa niekedy neviete dočkať významu celej vety, pokiaľ
nezaznie jej posledné slovo. Uvedomil som si, že tento obraz môžeme pokojne vztiahnuť aj na
tlmočenie z „jazyka viery“ do bežnej „ľudskej reči“.
Len nedávno sme si počas Pätnástej nedele po Päťdesiatnici pri sv. liturgii mohli vypočuť
príbeh o povolaní prvých apoštolov. (Lk 5, 1-11) Boli sme svedkami zázračného rybolovu, po
ktorom Pán Ježiš pozval rybárov, že z nich urobí rybárov ľudí. Pýtali sme sa, čo to môže
znamenať pre nás kresťanov dnes? Akou „sieťou“ môžeme uloviť dnes ľudí pre Krista? Keď
sieť vedomostí, dogiem, moralizovania už veľmi nezaberá. Na takú sieť ulovíme už len
málokoho. A tak sme prišli k myšlienke, že dnes zachytí človeka zrejme sieť vzťahov. Lenže
nie tých povrchných či virtuálnych, ale skutočných, hlbokých vzťahov, kde nikto nie je
nahraditeľný. Sieť vzťahov, kde sa odpúšťa aj 77 krát. Sieť vzťahov, kde sa na človeka nehľadí
len ako na objekt, ktorý sa dá na niečo použiť či využiť. V jazyku viery hovoríme o znakoch
(sieti) jednoty a lásky. Osobná skúsenosť lásky a jednoty priťahuje človeka k Bohu.
Preto môžeme sv. evanjelium Šestnástej nedele po Päťdesiatnici (Lk 6, 31-36) vnímať
ako pokračovanie toho predošlého. Vedie nás totiž k odpovedi na otázku – Ako? Ako budovať
takúto sieť skutočných vzťahov? Po prvých vetách evanjelia by sme povedali, že veď to je
jasné. Jednoducho sa treba snažiť. Pán Ježiš to predsa pomenoval priamo: Milujte svojich
nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. (Lk 6, 35) Stačí, že toto evanjelium
preložím do ľudskej reči takto? Ako imperatív? Snaž sa, musíš! Povedali sme, že do takej siete
sa dnes ťažko chytá. Preto je dôležité dočítať túto stať do konca. A práve tam je jedno dôležité
slovo, ktoré je kľúčom k celému evanjeliu. A to slovo je OTEC. Kedy zachytím podstatu
kresťanstva? Kedy ho môžem vierohodne pretlmočiť ďalej ľuďom okolo seba? Kedy dokážem
milovať nepriateľov, požičiavať bez úroku? Jedna odpoveď: Ak prežívam osobný vzťah
s Bohom ako milujúcim Otcom....

Pri tejto téme som si spomenul na knihu s názvom Život v Otcovej láske. Jej autori
manželia de Hoxarovciv nej na svojom vlastnom príklade diagnostikujú tento problém.
Priznávajú, že do istého momentu prežívali kresťanstvo bez vzťahu. Boha nevnímali ako svojho
Otca. Tento stav nazývajú sirotským duchom. Tento duch – či skôr padlý anjel – už od čias raja
klame človeka. Len aby Boha nevnímal ako svojho Otca. A čo robí potom tento oklamaný
človek? Sám seba vníma ako sirotu, otroka a má z Boha strach. A s Bohom, ktorého sa bojím,
sa vzťah lásky predsa budovať nedá. Čo sa dá robiť namiesto toho? Snažiť sa dodržiavať jeho
pravidlá. Takmer celý Starý zákon je vlastne dejinami týchto pokusov: ako sa vysporiadať
s Bohom? Ako dodržať jeho príkazy? A ak sa to človeku istý čas darí, potom zažíva Božie
požehnanie. V Starom zákone tiež nájdeme viacero mien, ktorými je pomenovaný Pán Boh –
Jahve jireh – Boh, ktorý sa stará, Jahve raffa – Boh, ktorý uzdravuje, Jahve nissi – Boh ktorý
za mňa bojuje, Jahve šalom – Boh, ktorý dáva pokoj. Všetky tieto názvy vyjadrujú, čo Boh
robí. Ale meno Otec, hovorí, aký Boh je. Ak toto nevidím, ak nevnímam Boha ako Otca a seba
ako jeho syna či dcéru, tak som vlastne ponechaný sám na seba. Musím sa životom prebíjať
iba vlastnými silami. Lebo nikto mi nepomôže, ak si nepomôžem ja sám. Veď to tvrdí aj známe
úslovie: Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Tu je zachytená skúsenosť oklamaného
človeka. A tento oklamaný človek robí poväčšine dve veci. Smerom do svojho vnútra sa
opevňuje. Okolo svojho srdca stavia múr. Nedokáže si druhých pripustiť príliš blízko. Smerom
navonok zasa neustále súperí a zápasí. Aby si zaslúžil uznanie. Uznanie ľudí alebo aj samého
Pána Boha. V Starom zákone je prototypom takého správania napríklad patriarcha Jakub.
Neustále súperí. Už pri príchode na svet sa drží päty svojho dvojčaťa Ezaua. Neskôr s ním
zápasí o požehnanie prvorodeného. Potom oklame svojho slepého otca. Uteká pred
nahnevaným bratom k strýkovi Labanovi, ktorý ho tiež oklame. Dokonca zápasí aj s Pánovým
anjelom celú noc, aby od neho dostal požehnanie, akoby ho nemal dostať aj bez toho zápasu.
Navyše do konca života už kríva, lebo si pri tomto zápolení poraní kĺb. Stále len zápasí, súperí,
uteká. A prečo? Lebo mu chýba vzťah s Bohom ako Otcom. Boh je preňho Boh jeho otcov –
ale nie je to jeho Otec. A v tom je veľký rozdiel.
Aké je riešenie? Premena môjho srdca. Srdce zjednotené s Bohom. Všetci poznáme slová
Pána Ježiša, ktoré zachytil evanjelista Ján, kde hovorí o pláne prísť k človeku s Otcom a urobiť
si uňho príbytok. Jedna vec je vedieť, že Boh ma miluje, lebo ma to tak naučili, alebo som si to
prečítal a iná vec je uveriť, že nekonečný Boh sa chce ubytovať v mojom srdci. Alebo, že sa
tam už dávno ubytoval.
Na tomto pozadí možno lepšie chápeme, prečo vety evanjelia znejú tak direktívne:
Milujte svojich nepriateľov! Požičiavajte! Dobre robte! Tieto vety sú totiž testom, aby som
spoznal svoju situáciu. Či už Boha vnímam ako svojho Otca, alebo ma stále klame sirotský
duch. A na to slúžia celkom konkrétne situácie. Ak tvrdím, že Boh je mojím Otcom, potom
jednoducho musím milovať, robiť dobre, odpúšťať... Nemôžem ináč, lebo presne taký je môj
Otec, ktorý je nielen na nebesiach, ale prebýva aj v mojom srdci.

OKTÓBER – MISIJNÝ MESIAC
Svätý Otec František vyhlásil tohtoročný október za mimoriadny misijný mesiac.
Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov
vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na
aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou
a svätosťou“.
Svätý Otec vydal posolstvo k misijnej nedeli, ktoré nazval Pokrstení a poslaní. Výzva
Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta“ znamená, že nie každý môže ísť do ďalekého sveta, ale
tým svetom je pre nás naša rodina, práca, škola, obec, farnosť. Tam môžeme oslovovať iných
radosťou pre Krista. To je základná myšlienka mimoriadneho misijného mesiaca.
(viac na: www.tkkbs.sk)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 7. - 13. 10. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Veronika

Utorok

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

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Vladimír

Štvrtok

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

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

Osemnásta po Päťdesiatnici, Sv. otcov siedmeho všeobecného snemu, 1. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv. liturgia v Pezinku - Cajle
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 14. – 20. 10. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Audij, Lýdia, Igor, panychída

Utorok

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

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Andrej, Katarína

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Zuzana

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

Devätnásta po Päťdesiatnici, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

• V Bratislave bude v dňoch 11. - 14. októbra 2019 valné zhromaždenie Iustitia et pax Europa.
Ide o organizáciu so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 31 národných komisií alebo rád Iustitia et
Pax. Tie pôsobia pri príslušných biskupských konferenciách, ktoré sa usilujú o odstránenie
chudoby, presadzovanie ľudských práv, mieru, zmierenia, ako aj o rozvoj a zachovanie
stvorenia. Na stretnutí sa zúčastia delegáti z 19 krajín. Slovenskú Radu Iustitia et Pax vedie náš
vladyka Peter Rusnák. Program podujatia sa začne slávením sv. liturgie v našom chráme
v piatok, 11. októbra o 17:00. Spievať bude náš zbor Kyrillomethodeon. Viac informácií
o programe podujatia nájdete na stránke: www.tkkbs.sk
• Pozývame na jednodňovú púť na najväčšie mariánske pútnické miesto v Rakúsku - Mariazell
v sobotu, 26. 10. 19. Súčasťou púte bude aj návšteva cisterciánskeho opátstva Heiligenkreuz,
kde sa nachádza najväčšia relikvia Kristovho kríža severne od Álp. Púť by sa uskutočnila
autobusom, preto svoj záujem o miesto v ňom nahláste, prosím, do nedele, 13. 10. 19. Cena na
osobu je 15 €.
• Veriacich z Pezinka a okolia pozývame na sv. liturgiu, ktorú budeme sláviť
v rímskokatolíckom chráme Povýšenia sv. Kríža v historickej časti Pezinka – Cajle v nedeľu,
13. 10. 19 o 16.00 h.
• Ďalšie stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď, bude v sobotu, 19. 10. 19.

• V nedeľu, 20. 10. 19 pozývame na spoločný farský obed po skončení druhej sv. liturgie do
blízkej reštaurácie. Po skončení bude na biskupskom úrade vizuálna prezentácia o nedávnej
púti „Po stopách sv. Sedmopočetníkov“, na ktorej sa zúčastnili aj viacerí veriaci z našej farnosti.
Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy 16. 10. 2019.
• V nedeľu, 20. 10. 19 bude po sv. liturgiách jesenná zbiera na misie. Jej účelom je podpora
misijných aktivít Katolíckej cirkvi v krajinách tzv. tretieho sveta. Tentoraz je cieľom podpory
Rwanda. Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.misijnediela.sk.
• Pozývame pracujúcu mládež na pravidelné stretnutia v utorok, po sv. liturgii. Stretnutia vedie
o. Andrej Škoviera. Vysokoškolská mládež bude mať stretnutia pod vedením kaplána o. Jozefa
Durkota v Univerzitnom pastoračnom centre. Bližšie informácie získate cez kontakty nižšie.
• Ponúkame tiež možnosť prípravy dospelých na prijatie iniciačných sviatostí – sv. krstu,
myropomazania a eucharistie.
• Priebežne tiež upozorňujeme na projekt logos.tv, ktorý zabezpečuje internetové prenosy
bohoslužieb z viacerých gréckokatolíckych chrámov, vrátane nášho.
ĎAKUJEME

• Bohu známy daroval na podporu farnosti 200 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Buraľovej a Pokornej (28. 9. 19) a Krajňákovej a Telepčákovej (5. 10. 19)
12. 10. 19 upratuje: rodina Semberová a Vavríková
19. 10. 19 upratuje: rodina Mocková a Mojzešová.
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
o. Jozef Durkot, kaplán, tel.: 0903/305 298
o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

