STAUROS
Č. 8 apríl/máj 2019

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Známy príbeh hovorí o holičovi, ktorý sa v pokročilom veku obrátil, nechal pokrstiť
a stal sa kresťanom. Napĺňalo ho to veľkou radosťou. Vnímal potrebu, že musí o Bohu ľuďom
hovoriť. Mal v sebe úprimnú túžbu byť svedkom Ježiša Krista. A využíval na to každú možnú
príležitosť. Tak prišiel k nemu do holičstva zákazník a on ho začal holiť. Pritom hľadal slová,
ako by mu mohol ohlásiť Krista. Zrazu sa vzpriamil a stojac s britvou pri zákazníkovom krku
zo seba dostal vetu: „Tak čo, ste pripravený stretnúť Boha?“
Povieme, že je to otázka v nesprávnom čase. Zle načasovaná. A na prvý pohľad vyznieva
celkom zbytočne nám, keď slávime najväčší sviatok – Paschu. Prišli sme do chrámu. Atmosféra
je celkom iná. Vedie nás k radosti. A zrazu taká čudná otázka: Si pripravený/-á stretnúť Boha?
Uplynulé dni som bol častejšie postavený pred inú otázku: Čo vám kresťanom dáva
Pascha? Čo pre vás konkrétne znamená Veľká noc? Ako prenášate tieto udalosti do svojho
života? Priznám sa, že prvé, čo mi napadlo bolo slovo – komunikácia. Zmyslom a cieľom
celého Veľkej noci – je zapojiť človeka do komunikácie s Trojjedniným Bohom. Teda na prvom
mieste nestojí „ospravodlivenie“ človeka alebo zmierna obeta Pána Ježiša, ale na vrchole stojí
totálna, úplná, intímna komunikácia s Bohom.
Povieme si, že to znie akosi zvláštne, akosi všedne, nesviatočne. Ako mi Vzkriesenie
Ježiša Krista môže pomôcť v mojej komunikácii s Bohom? Veď aj pred Vzkriesením Pána
Ježiša sa človek snažil komunikovať s Bohom. V Starom zákone na to boli presné predpisy. A
my dobre vieme, na čo slúžili. Aby sa človek mohol priblížiť k Bohu bez následkov. Nájdeme
výroky, že človek nemôže vidieť Boha a zostať ďalej nažive. Stretnúť Boha bolo životu
nebezpečné. A čo na tomto pozadí znamená, že Pán Ježiš prichádza na svet, že zomiera a vstáva
z mŕtvych? Čo znamená, že Kristus robí Paschu? Pomôže nám význam tohto slova – Pascha.
Vieme, že Pascha znamená prechod. Prechod z otroctva na slobodu. Prechod zo smrti do života.
Čo sa už ale pripomína menej, je prívlastok, ktorý sa s ním spája. Aký je to prechod? V
hebrejskom jazyku totiž zaznieva dôležitá vec – tento prechod je šetrný. Je to prechod, pri

ktorom ma Boh ušetrí. Podobne, ako krátko pred odchodom z Egypta ušetril prvorodených v
Izraelských rodinách pred smrťou. Tak, ako ušetril Izrael pred Egypťanmi v Červenom mori.
Pán Ježiš robí Paschu, robí prechod cez hlbiny smrti, aby nás ušetril pred hlavným problémom
– nie fyzickou ale večnou smrťou.
V tomto duchu hovorí aj P. Raniero Cantalamessa, že Vzkriesenie je predovšetkým
aktom nesmiernej nežnosti, s ktorou Boh Otec vo Svätom Duchu svojím Všemohúcim Slovom
budí Ježiša, Syna človeka zo smrti. A to je začiatok novej komunikácie. Boh prechádza
všetkými oblasťami života nie ako pozorovateľ, ale ako jeden z nás. Ako „Boh s ľudskou
tvárou.“ Prechádza radosťou i bolesťou. Prechádza spoločenstvom i samotou. Prechádza
obklopený masami, ale prechádza aj opustenosťou a nepochopením. Prechádza nadšeným
prijatím, ale aj smutným odmietnutím. Prečo tým prechádza? Aby to všetko ponoril do života
Najsvätejšej Trojice. Každá oblasť môjho života môže byť ponorená v Bohu. Toto je dar Boha
pre nás, ktorý vrcholí v Pasche a bude zavŕšený v Kristovom návrate to neba.
A práve tu môže začať naša komunikácia. Začína ju Boh. Nekladie nám síce britvu pod
krk, ale pýta sa vlastne to isté: Si pripravená/-ý na stretnutie? Som pripravený stretnúť Boha,
ktorý chce prejsť mojím životom? Som pripravený uveriť tomuto Bohu? Uveriť, že On je mojím
dobrom, šťastím, naplnením, všetkým? Môj problém je, že často nie som. Lebo si chcem „užiť
život“. Ešte sa chcem vybúriť, vyblázniť a potom. Ešte sa musím venovať, škole, krúžkom,
práci, kariére, biznisu... A čo robí Boh? Čaká. Čaká, kedy a či vôbec sa rozhodnem pre Neho.
Čaká na moju odpoveď. Boh robí Paschu a ponúka, že tú Paschu urobí aj so mnou. Aby ma
ušetril od sklamania, keď budem hľadať šťastie mimo Neho.
Poznáme viacero štatistík, ktoré hovoria o tom, aké chabé percento pokrstených ľudí
dnes verí, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Uvedomil som si pritom ale inú vec. Kresťan nie
je pozvaný iba veriť vo Vzkriesenie Ježiša Krista. Kresťan je pozvaný stretnúť vzkrieseného
Krista. Si pripravená/-ý stretnúť Ho dnes?

VEĽKONOČNÉ PREKVAPENIE
Sv. otec František v jednej veľkonočnej homílii vyzdvihuje práve tento aspekt
Vzkriesenia. „Na ženy, ktoré prišli pomazať telo Pána, čakalo prekvapenie. Prekvapenie...
Božie správy sú vždy prekvapením, lebo náš Boh je Bohom prekvapení.
A takto, už od začiatku dejín, od čias nášho otca Abraháma, Boh ťa prekvapuje: „Choď,
odíď, zanechaj tvoju krajinu a choď“ (porov. Gn 12,1). Vždy tu bolo jedno prekvapenie za
druhým. Boh neoznamuje niečo bez toho, aby nás tým prekvapoval.
A prekvapenie je to, čo tebou v srdci pohne, že sa ťa dotkne práve tam, kde to nečakáš.
Aby som to vyjadril tak trochu slovami mladých: prekvapenie je ako dostať ranu pod pás;
nečakáš to. Boh ale prichádza a pohne tvojím vnútrom. Po prvé: zvesť vytvára prekvapenie.
Po druhé: náhlenie. Ženy bežia, ponáhľajú sa povedať: „Hľa, toto sme našli!“ Božie
prekvapenia nás uvádzajú do pohybu, ihneď, bezodkladne. A takto utekajú, aby sa mohli
pozrieť. A Peter a Ján bežia. Aj pastieri v noci Božieho narodenia bežia: „Poďme do Betlehema,
aby sme videli, čo nám oznámili anjeli“ (porov. Lk 2,15).
A tretia vec, čo by som vám chcel dnes povedať, je otázka: „A ja? Mám srdce otvorené
pre Božie prekvapenia, som schopný urýchlene ísť, alebo mám ten ustavičný refrén: «Veď
zajtra sa uvidí, zajtra, zajtra...»? Čo mi hovorí to prekvapenie? Ján a Peter bežali k hrobu. O
Jánovi nám evanjelium hovorí: „Uveril“ (Jn 20,8). Aj Peter: „Uveril“, ale svojím spôsobom;
vierou, ktorá bola trochu premiešaná s výčitkami z toho, že zaprel Pána.“
Nechajme sa teda v duchu slov pápeža Františka neustále prekvapovať našim Bohom.
Čo je pre mňa takým neustálym prekvapením? Že ten dokonalý Boh ma vlastne vôbec
nepotrebuje, ale predsa ma dokonale miluje.
(zdroj: sk.radiovaticana.va)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 22 - 28. 4. 2019
Svetlý Pondelok, prikázaný sviatok
8:00 Utiereň (csl.)
9:00 Svätá liturgia, sprievod okolo chrámu (csl.)
11:00 Svätá liturgia, sprievod okolo chrámu (slov.)
17:00 Paschálna večiereň
Svetlý Utorok

Svätý a slávny veľkomučeník, divotvorca a triumfátor Juraj
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia, paschálna večiereň (slovenská)

Svetlá Streda

17:00 Sv. liturgia, paschálna večiereň (cirkevnoslovanská)
* Andrej, Andrej, Katarína, Katarína, Alena, František, Monika

Svetlý Štvrtok

17:00 Sv. liturgia, paschálna večiereň (slovenská)

Svetlý Piatok

17:00 Sv. liturgia, paschálna večiereň (cirkevnoslovanská) * Štefan

Svetlá Sobota

17:00 Sv. liturgia, večiereň (slovenská)

Nedeľa Antipaschy, Tomášova
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 29. 4. – 4. 5. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * na úmysel darcov

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Piatok

7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Andrej a ostatní z rodiny

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

3. po Pasche

O myronosičkách, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

• Prvý deň Svetlého týždňa, Svetlý pondelok je zároveň prikázaným sviatkom. Bohoslužobný
poriadok bude vyzerať ako v nedeľu, s tým rozdielom, že sv. liturgia v slovenskom jazyku sa
začne až o 11. 00 h. Po sv. liturgiách bude totiž sprievod okolo chrámu s čítaním predpísaných
evanjelií.
• Vo Svetlý utorok, 23. 4. 19 budeme sláviť sv. liturgiu aj ráno o 7.00 v cirkevnej slovančine.
Počas celého Svetlého týždňa sa budeme po večerných sv. liturgiách modliť paschálne večierne.
• Sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv. Alžbety Uhorskej v Lehniciach budeme sláviť na
Tomášovu nedeľu, 28. 4. 2019 so začiatkom o 16.00 h.
• Piatok, 3. 5. 19 je zároveň prvým piatkom v mesiaci a teda pozvanie a príležitosť zakúsiť
lásku Boha vo sv. spovedi. Počas celého dňa bude v chráme k dispozícii kňaz na tento účel.
Okrem sv. liturgie o 17. 00 bude sv. liturgia aj ráno o 7. 00 h v slovenskom jazyku.
• V nedeľu, 5. 5. 19 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v chráme Najsvätejšej Trojice v
Malackách.
• Pozývame Vás na farskú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov, ktorú pripravujeme spolu
s našimi farnosťami Trenčín a Trnava v dňoch od 28. augusta do 5. septembra 2019. Púť sa
uskutoční autobusom a navštívime na nej mestá Skopje, Ochrid (Macedónsko), Berat
(Albánsko) a Solún (Grécko). Cena za osobu je 335 €.
• V stredu 8. 5. 19 (štátny sviatok) pozývame na celodenný výlet do Rodinného parku pri
Neziderskom jazere (St. Margarethen im Burgenland) v Rakúsku. Vstupné do zábavného parku
na osobu od 3 rokov je 10 € (po uplatnení skupinovej zľavy a sponzorského daru na tento účel)
Svoj záujem nahláste do stredy, 1. mája 2019.
• Tradičný Letný eparchiálny tábor pre deti a mládež (LET 2019) bude tohto roku prebiehať
od nedele 14. júla do piatku 19. júla 2019. Tábor sa bude konať, tak ako minulý rok, v Kláštore
pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tábor je určený pre deti a mládež
z našich gréckokatolíckych farností, od ukončeného 2. ročníka základnej školy.
ĎAKUJEME

• Na Veľký piatok sme pri zbierke na „Boží hrob“ prispeli čistkou 700 €. Účelom zbierky je
podpora Cirkvi vo Svätej zemi. Okrem iného je to konkrétne podpora Baziliky Božieho hrobu
v Jeruzaleme a iných posvätných miest. Ďakujeme za Vaše dary.
• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €. Vyslovujeme „Pán Boh odmeň!“ za
Vašu podporu.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Rodine Porhinčákovej a Ďukovej (13. 4. 19) a rod. Suslej a Žačikovej (17. 4. 19).
27. 4. 19 upratuje: spoločenstvo Modlitby matiek
3. 5. 19 upratuje: rod. Buraľová a Pokorná.
BLAHOŽELÁME

•

V uplynulých dňoch oslávila svoje 40-te narodeniny aktívna veriaca našej farnosti Jana
Anastázia Podhajecká. Oslávenkyni blahoželáme, jej i celej rodine za ich činnosť vo farnosti
ďakujeme a vyprosujme Božie požehnanie na mnoho rokov!
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

