STAUROS
Č. 2 január/február 2020

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

slovíčko o SLOVE
V súvislosti s evanjeliovým príbehom o Zachejovi som si prečítal niekoľko zaujímavých
výrokov a viet na tému – sebavedomie. Jeden výrok znel: „Nie sme to, čo si o sebe myslíme...
Nie sme ani to, čo si o nás myslia iní … Sme to, čo si myslíme, že si o nás myslia druhí.“ Alebo
pretavené do konkrétnych situácií: „Moja učiteľka mi hovorí, že vždy všetko pokazím. Asi to
tak bude, nič nedotiahnem do konca.“ Alebo naopak: „Moja mama ma vždy povzbudzuje a verí
mi. Určite zvládnem aj tú ďalšiu skúšku.“ A taktiež ma zaujalo doplnenie jedného sociológa. V
našej spoločnosti vraj svoju hodnotu odvodzujeme minimálne od štyroch vecí. Najprv je to
vzhľad. Čím lepšie vyzerám, tým ma iní viac akceptujú. Druhý bod je vraj výkon. Ak som
úspešný, potom som prijímaný. Tretím bodom je potom uznanie. Ak má iní prijímajú a majú
radi, potom musím byť v poriadku. A napokon je štvrtým kritériom majetok. Problémom
všetkých týchto vecí je, že sú nestále. Náš výzor, výkon, uznanie či vlastníctvo kolíšu. Ako teda
(vy)budovať svoju hodnotu tak, aby ju neodfúkol silnejší vietor?
Máme pred sebou príklad Zacheja. V prvých troch kritériách pohorel. Evanjelista Lukáš
ho opísal nelichotivo. Malý, bohatý zlodej, ktorého ľudia nemali v láske. Ale prečo ho vlastne
neznášali? Prečo si vybral povolanie, ktoré si vybral? Prečo si pod sebou takpovediac podpílil
konár? Aspoň 8 krát nájdeme v evanjeliu nelichotivú výčitku na adresu Pána Ježiša, že jedáva
s mýtnikmi a hriešnikmi. Vyberači daní teda boli zvláštnou skupinou hriešnikov. Zachejova
práca znamenala, že ak sa chcel uživiť, musel vyberať viac. To bola totiž jeho mzda za službu,
ktorú robil pre okupantov. Prichádzal do kontaktu s pohanmi. Bol teda rituálne nečistý.
Nemohol priniesť ani obetu za svoje hriechy. A je v začarovanom kruhu. Vo svojej práci Zachej
hľadá akú-takú útechu. Zdroj sebavedomia. Ale s akým výsledkom? Osamelý, zatrpknutý
človek, ktorý má peniaze. Lenže rodina ho zavrhla, má zákaz vstupu do synagógy a ľudia sa
naňho pozerajú ako na vraha. Preto robí dve veci, ktoré by vážený a sebavedomý človek tej
doby nikdy neurobil. Nebežal by cez dav a nevyliezol by na strom.
A to, čo prišlo potom, predčilo všetky Zachejove očakávania. Tam, kde ľudia videli len
stratený prípad, Kristus zrazu vidí človeka, muža ktorý má svoje meno. Predpokladajme, že
Kristus je v Jerichu po prvý krát. A príde práve k jednému konkrétnemu figovníku a pozrie sa
hore, kde zbadá muža. Osloví ho menom – Zachej. Vieme, že toto meno znamená doslova –

čistý. A tu vidíme ďalšiu indíciu. Tam, kde iní vidia delikventa, Kristus vidí „čistého“ človeka.
Človeka očisteného od svojej minulosti. Človeka s budúcnosťou – „Poď rýchlo dolu, lebo dnes
musím zostať v tvojom dome!“
Poznáme aforizmus, že každá žena by chcela muža s budúcnosťou a každý muž by chcel
najmä ženu bez minulosti. Toto nám Kristus chce darovať všetkým, mužom i ženám. Preto
jedával s mýtnikmi a hriešnikmi, aby ukázal, že toto je problém nás všetkých. Iba s jedným
rozdielom. Oni to mali doslova „napísané na čele“. Ostatní to mali ukryté v sebe. Tento kontrast
je o to jasnejší, keď si spomenieme na evanjelium z predminulej nedele (35. Po Päťdesiatnici)
Tam za Kristom prišiel bohatý človek. Chcel sa dostať do neba, ale odišiel smutný. Aj Zachej
bol bohatý, ale prijal Krista s radosťou. Aký je medzi nimi rozdiel? Onen bohatý človek bol
prehnane sebavedomý. Hrdo tvrdil, že nemá hriech. Preto v konečnom dôsledku nepotreboval
ani Krista. Na druhej strane Zachej Krista potreboval. Lebo úprimne videl svoju situáciu. A
zažil, že Kristus ho v tejto jeho situácii prijal. Kristus mu povedal: „Zachej, poď rýchlo dolu,
lebo dnes musím zostať v tvojom dome!" Toto je veta, na ktorú Zachej čakal. Kristus dnes v
jeho dome! Pán Ježiš mu nepovedal: Poď dolu, chcem ťa obrátiť. Naučím ťa modlitby. Ani mu
v štýle svojho bratranca Jána Krstiteľa nepovedal: Najprv ukáž ovocie pokánia! Potom zídeš
dolu a uvidíme, čo sa dá robiť s tvojím životom! Kristus mu povedal, že dnes musí byť v jeho
dome. A tu sme znova pri známom odkaze tohto evanjelia: Najprv odpustenie, potom obrátenie.
Nie naopak. Až keď Zachej zažil Krista vo svojom dome, až potom nastalo jeho obrátenie.
Mýtnik Zachej nie je príkladom učeníka, ktorý zanechal všetko a nasledoval Krista. Je
príkladom učeníka, ktorý nasledoval Krista v tom istom dome, kde žil aj predtým. A tým je
nám blízky. Väčšina z nás sa po stretnutí s Kristom v eucharistii vracia do tých istých domovov.
Ale vždy sa tam môžeme vracať ako obnovení ľudia. Domov sa môžem vrátiť ako človek, ktorý
lepšie vidí svoju skutočnú hodnotu. Táto moja hodnota sa totiž odráža v očiach Boha. A je to
hodnota, ktorá sa nikdy nemení. Boh sa na mňa pozerá stále rovnako. Tak ako sa vtedy pozrel
na Zacheja, tak sa dnes pozerá aj na mňa. A tak ako jemu, hovorí aj mne: Dnes musím zostať v
tvojom dome! Som si toho vedomý? Lebo práve tu sa rodí to najzdravšie sebavedomie.

APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR KOŠICKEJ EPARCHIE
Svätý Otec František vymenoval za apoštolského administrátora „sede plena“ Košickej
eparchie pre katolíkov byzantského obradu Mons. Cyrila Vasiľa SJ, ktorý doteraz pôsobil vo
funkcii sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.
Vladyka Cyril sa pre redakciu Vatikánskeho rozhlasu vyjadril k významu tohto
menovania pre jeho ďalšie pôsobenie nasledovne: „V prvom rade je to ukončenie mojej činnosti
ako tajomníka - sekretára Kongregácie pre východné cirkvi po takmer jedenástich rokoch
služby. Pre mňa to v skutočnosti znamená aj návrat opäť na Slovensko po viac ako troch
desaťročiach môjho pobytu v zahraničí. Svätý Otec ma poprosil o túto službu počas audiencie,
ktorá sa konala v sobotu 18. januára,“ Ďalej vladyka Cyril ozrejmil výraz menovanie „sede
plena“. „Plena seda - latinský termín, ktorý znamená pri zachovaní plného stolca, to znamená,
že J. Ex. Mons. Chautur je naďalej košickým biskupom, ale riadením administratívnym
eparchie som bol z rozhodnutia Svätého Otca nateraz poverený ja.“
Kódex kánonov pre východné cirkvi hovorí o takejto situácii v jednom kánone 234, ktorý
znie: § 1. Riadenie eparchie, ak je obsadená alebo vakantná, môže niekedy z vážnych a
osobitných dôvodov rímsky veľkňaz zveriť apoštolskému administrátorovi.
§ 2. Práva, povinnosti a privilégiá apoštolského administrátora sú obsiahnuté v menovacej
listine.

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 1. - 2. 2. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal, Zuzana a ostatní, pan.

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

Traja svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Štefan, Mária a ostatní z rodiny, panychída

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Monika

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

O mýtnikovi a farizejovi, Stretnutie Pána, 1. hlas,
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), požehnanie sviec, myrovanie
10:30 Sv. liturgia (slovenská), požehnanie sviec, myrovanie
17:00 Sv. liturgia v Malackách, požehnanie sviec, myrovanie
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 3. – 9. 2. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Vasiľ, Viera, Šimon

Piatok

7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Vasiľ a Jarmila

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Veľká večiereň

Nedeľa

O márnotratnom (stratenom) synovi, 2. 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)

OZNAMUJEME

• Vo štvrtok, 30. 1. 20 slávime odporúčaný sviatok Troch svätých svätiteľov. Tento sviatok
je spojený s dvanástym výročím zriadenia našej Bratislavskej eparchie a povýšenia našej cirkvi
na metropolitnú cirkev sui iuris. Aj v tento deň budú znova dve sväté liturgie, prvá o 7. 00 h.
v cirkevnoslovanskom a večer o 17. 00 h. v slovenskom jazyku.
• V nedeľu, 2. 2. 19 budeme zároveň sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista. Po sv. liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie.
• V nedeľu, 2. 2. 20 pozývame veriacich na slávenie sv. liturgie do rímskokatolíckeho chrámu
Najsvätejšej Trojice v Malackách, so začiatkom o 17. 00 h.
• Piatok 7. 2. 20 je prvým piatok v mesiaci, preto bude okrem sv. liturgie o 17.00 aj sv. liturgia
ráno o 7.00 v slovenskom jazyku a počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi.
• V nedeľu, 9. 2. 20 pozývame záujemcov na tzv. biblickú školu. Ide o možnosť tráviť
pravidelne čas nad Božím slovom spoločne s kňazom a bližšie sa zoznámiť so Svätým písmom.
Stretnutie sa začne o 10. 30 h. v priestoroch eparchiálneho úradu.
• V nedeľu, 9. 2. 20 pozývame veriacich na slávenie sv. liturgie do rímskokatolíckeho chrámu
Povýšenia sv. Kríža v Pezinku – Cajle, so začiatkom o 16. 00 h.
• Mládež v našej farnosti pripravuje ďalší ročník plesu, ktorý bude opäť v UPeCe Mlynská
Dolina v sobotu, 1. 2. 2020. Začne sa slávením sv. liturgie o 17:00 v tamojšej kaplnke, ktorej
bude predsedať vladyka Peter Rusnák. Aktuálne ešte hľadáme a prosíme o zapojenie najmä
chlapskej sily, ktorá by pomohla najmä s technickými prácami ohľadom prípravy plesovej sály
v piatok od 17.00. Ak by ste mohli pomôcť, prosíme o reakciu na: greckyples@gmail.com.
• V mene našich chrámových zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon, ktoré pravidelne
skrášľujú spevom naše sv. liturgie, chceme poprosiť nových spevu schopných veriacich
o službu v týchto zboroch. Kvôli úbytku členov je ich situácia naďalej kritická.
ĎAKUJEME

•

V nedeľu, 19. 1. 20 sme pri zbierka na Katechizáciu prispeli sumou 645 €. Jej účelom je
podpora rôznych katechetických aktivít našej cirkvi. Nech Pán Boh odmení Vašu podporu.
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Semberovej a Vavríkovej (18. 1. 20) rod. Ďukovej a Porhinčákovej (25. 1. 20)
1. 2. 20 upratuje: rodina Susla a Žačiková
8. 2. 20 upratuje spoločenstvo Modlitby matiek.
Ďakujeme za túto Vašu službu.
LÚČIME SA

• Vo veku nedožitých deväťdesiatich rokov odišiel do Otcovho domu 20. januára 2020 veriaci
našej farnosti, pán Anton Semeš. Zádušná svätá omša za zosnulého sa uskutočnila v sobotu, 25.
januára 2020 o 13.00 hod. v Dechticiach a po nej o 14.00 hod. nasledovali pohrebné obrady,
ktoré viedol trnavský emeritný arcibiskup Ján Sokol. Vičnaja pamjať!
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. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

