STAUROS
Č. 9 máj 2019

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
„Aká by bola cirkev bez žien? Môžeme si to vyskúšať.“ Aj takéto vety nájdeme pri
aktuálnej iniciatíve „Mária 2.0“. Skupinka žien z farnosti v nemeckom Münsteri sa rozhodla
vstúpiť do štrajku. V otvorenom liste Pápežovi Františkovi oznamujú, že počas jedného týždňa
v máji nebudú vykonávať žiadne služby v cirkvi. Sv. omše budú mať pred dverami kostolov,
nie v nich. O čo im ide? Podľa ich vyhlásenia, chcú poukázať na to, že služba žien v cirkvi je
vraj nedocenená, že ich hlas je vraj prepočutý. Prečo túto akciu pomenovali Mária 2.0? Vraj
podľa Panny Márie, ktorá doteraz podľa nich „stála len na podstavci a smela len mlčať.“ Teraz
ju tieto ženy chcú zložiť a priblížiť ju ako ženu, sestru a matku, ktorá hovorí a koná. Urobiť jej
moderný „upgrade“. Zvláštne je, že k tejto iniciatíve vraj dospeli pri čítaní apoštolského listu
pápeža Františka Evangelii gaudium (radosť z evanjelia) Prišli k záveru: „My chceme viac!“
My sme dnes na konci najstaršieho evanjelia počuli vetu, ktorá nevoňala radosťou. Ženy
utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič lebo sa báli.
Bodka. Nič viac. Ženy dostanú úlohu hovoriť a ich prvá reakcia je strach. Už sme sa viac krát
pýtali, prečo vlastne takýto koniec sv. evanjelia podľa sv. Marka. Čo je to za koniec? Áno,
niekto tam neskôr prilepil ešte pár veršov, aby to nevyzeralo tak rozpačito. Aby vo mne
nezostala akási pachuť po poslednej vete evanjelia. Aby tým posledným sústom nebol strach,
panika a nič viac. Keď to má byť ozaj evanjelium, potom by mala mať predsa posledné slovo
radosť. Pokúsili sme sa dať odpoveď. Strach na konci evanjelia je výsledkom. Je výsledkom
toho – keď sa stretnú nízke nároky s nečakanou ponukou. Ženy myronosičky totiž nečakali veľa.
Chceli len pomazať mŕtve Ježišovo telo. Tieto ich nízke nároky sú prekonané nesmiernou
ponukou. Ponukou nového života.
A tento nový Život ich stavia pred novú úlohu. „Choďte a povedzte...!“ Radosť zo
vzkriesenia na jednej strane - a zodpovednosť z úlohy na strane druhej. Koniec evanjelia podľa
Marka je tak novým začiatkom. Anjel posiela ženy na miesto každodenného života. Tam

pokračuje realita vzkriesenia. Tam, kde sa často bojíme a mlčíme. Tam, kde máme strach z
budúcnosti. Tam, kde máme strach milovať. Tam, kde si okolo seba staviame múr označený
nápisom: Nepribližuj sa! Súkromná zóna! Vstup zakázaný! Práve tam má pokračovať Kristovo
vzkriesenie mojim vzkriesením. Vzkriesenie Ježiša Krista nám totiž dáva odpoveď. Odpoveď
na náš strach. Tam, kde evanjelista Marek končí svoje evanjelium, tam má začať to naše.
Evanjelium podľa Petra, Veroniky, Tatiany, Pavla, Aleny, Juraja, Márie, Martina...
Preto sa v tomto duchu pýtam samého seba. Čo vlastne čakám od Boha? Čo očakávam
od Paschy – tej najväčšej udalosti, ktorú Boh pre mňa urobil? Možno som splnil predpísané
minimum. Vyspovedal som sa, lebo to prikazuje predpis. Bol som v chráme podľa predpisu.
Prijal som eucharistiu, zaspieval som si... Mojim problémom je, že nie sme náročný kresťan.
Očakávam málo. A tu je niečo strašné. Boh sa necháva pribiť na kríž, zomiera, ale znova ožije.
Prevedie človeka cez smrť až do plnosti života. Do života Presvätej Trojice. A aké sú moje
nároky? Mne stačí stráviť hodinu v chráme. Stačí mi urobiť si čiaročku vo svojom svedomí, že
som splnil, čo bolo predpísané. Čo mi bráni, aby som chcel viac? Čo mi bráni prekročiť hranicu
moje priemernosti a pohodlnosti? Strach. Preto je na konci evanjelia strach. Aj ženy utekali od
hrobu a nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.“ Evanjelium o smrti a vzkriesení ma chce vystrašiť
v pozitívnom zmysle. Pascha chce totiž „vystrašiť“ moju priemernosť. Pascha Ježiša Krista mi
hovorí: Ty môžeš chcieť viac! Ty môžeš dostať omnoho viac, ako čakáš!
A možno toto je zároveň aj ďalší dôvod môjho strachu. Lebo ak Kristus vstal z mŕtvych,
potom to má aj následky. Ak Kristus vstal z mŕtvych, potom jeho slovo musí fungovať. Ak
Kristus vstal z mŕtvych, potom môžem milovať nepriateľov. Môžem odpúšťať tomu, kto ma
zranil aj 77 krát. Môžem nastaviť svoje druhé líce, ak dostanem po jednom. Môžem byť
milosrdný ako Nebeský Otec. A toto znie mojim “neobráteným ušiam” hrozne. To si ten “starý”
človek vo mne nevie a ani nechce predstaviť. To ho jednoducho musí vyľakať. A tu sa to celé
láme a rozhoduje. Moje nízke nároky versus prázdny hrob Ježiša Krista.
Niektoré ženy vstúpia do štrajku, lebo túžia po zmenách v Cirkvi. Ak túžim po skutočnej
zmene ja, viem, čo mám robiť. Nie vstúpiť do štrajku, ale do vzťahu. Do vzťahu so vzkrieseným
Kristom. Ako to len nedávno pripomenul aj emeritný pápež Benedikt XVI. Podľa neho riešenie
súčasnej krízy nespočíva v založení akejsi novej cirkvi s novou morálkou, ale v prehĺbení tej
Kristovej. Riešením je prehĺbenie môjho osobného vzťahu s Bohom. Ako keď prehĺbim
studničku. Potom sa voda v nej vyčistí. Ak ju naopak zahádžem svojimi “predstavami”, taká
voda sa nedá piť. Lenže toto prehĺbenie si vyžaduje dve veci z mojej strany – čas a úprimnosť.
Ako každý jeden vzťah, ak má fungovať. Toto je moje miesto v Kristovej cirkvi. Je to miesto
pre každého. Miesto v srdci Boha. A ak toto miesto vidím a prijímam, potom sa už nepýtam,
aká by bola Cirkev bezo mňa. Potom sa pýtam, kým by som bol ja bez Kristovej cirkvi.

BIBLICKÁ SÚŤAŽ
V Sobotu, 27. 4. 19 sa v priestoroch ZŠ na Halenárskej ulici v Trnave uskutočnila
biblická súťaž detí našej Bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčastnili okrem Trnavčanov aj
detí z Trenčína a Bratislavy.
Súťaž sme začali spoločnou modlitbou v priestoroch školy, ktorú viedol miestny farár o.
František Fedorišin. V následnom otváracom príhovore poukázal na dôležitosť poznania
Svätého písma, ale aj na jeho uplatňovanie v každodennom živote
Súťaž prebehla tento rok prvý krát v troch kategóriách. Okrem prvej kategórie žiakov 1.
a 2. ročníka ZŠ a druhej kategórie žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ sme pridali aj kategóriu pre druhý
stupeň ZŠ. Tohtoročnou témou bolo sv. evanjelium podľa sv. Matúša. Po súťažnej časti
nasledovalo spoločné agapé s vyhodnotením a odovzdaním cien, ktoré v zastúpení nášho
vladyku Petra Rusnáka deťom odovzdal protosynkel o. Vladimír Skyba. Všetkým štrnástim
deťom z našej farnosti a ich rodičom srdečne ďakujeme za prípravu a účasť na tejto súťaži.

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 5. 2019
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Michaela

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Anna (Krajňák)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

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

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Michaela

Sobota

17:00 Sv. liturgia, večiereň (slovenská)

Nedeľa

Štvrtá po Pasche – o porazenom, 3. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv. liturgia v Pezinku
17:00 Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 13. – 19. 5. 2019
Pondelok

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

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Ľubomír, Viera, Jaro (Mihalovič)

Streda

Polovica Päťdesiatnice
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Ľudovít a Ľudmila (Mihalovič)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

Piata po Pasche – o Samaritánke, 4. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv. liturgia v Lehniciach
17:00 Večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

• V nedeľu, 12. 5. 19 bude po sv. liturgiách zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča
v Prešove. Jej účelom je podpora formácie nových kňazských povolaní našej cirkvi.
• V nedeľu, 12. 5. 19 bude zároveň aj odpustová slávnosť v našej farnosti v Petržalke. Sv.
liturgia v kostole sv. Rodiny začne o 15. 30 h. Po sv. liturgii bude požehnanie automobilov
a následne agapé v pastoračnom centre. Petržalská farnosť je zasvätená bl. mučeníkovi
Vasiľovi Hopkovi, ktorého sviatok slávime 11. mája.
• V nedeľu, 12. 5. 19 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v chráme Povýšenia sv. Kríža
v Pezinku – Cajle.
• V stredu, 15. 5. 19 slávime sviatok Polovicu Päťdesiatnice. Je to Pánov sviatok, ktorý má
osem dní poprazdenstva.
• V nedeľu, 19. 5. 19 budeme o 16. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme sv.
Alžbety Uhorskej v Lehniciach.
• 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 €. Svoj záujem nahláste do 15. júna.
• 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. Poplatok za
dieťa je 50 €. (vďaka podpore našej Bratislavskej eparchie)
• Manželstvo chcú uzavrieť tieto páry z našej farnosti.
1. Juraj Zámečník a Nikola Dudášová
2. Adam Nekola a Anna Semberová
3. Ivan Cimbaľák a Martina Solařová
4. Marek Cháľ a Magdaléna Kľučárová
Ak by niekto vedel o prekážke k uzavretiu manželstva v chráme, je v zmysle c. 786 CCEO
povinný to oznámiť cirkvi. Zároveň zahrňme tieto páry do svojich modlitieb.
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.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
Spoločenstvu Modlitby matiek (27. 4. 19) a rod. Buraľovej a Pokornej (3. 5. 19).
10. 5. 19 upratuje: rod. Krajňáková a Telepčáková
17. 5. 19 upratuje: rod. Semberová a Vavríková.
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

