STAUROS
Č. 8 apríl/máj 2020

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
slovíčko o SLOVE
Jeden kazateľský príklad hovorí o súdnom procese, v ktorom bol človek obžalovaný
z vraždy. Všetky dôkazy ukazovali na jeho vinu. Preto sa jeho obhajca rozhodol v záverečnej
reči ešte pre jednu vec. Svoj prejav začal slovami: „Dámy a páni, členovia poroty. Na záver pre
Vás mám jedno prekvapenie.“ Potom teatrálne ukázal rukou na dvere: „Presne o jednu minútu
vojde týmito dverami človek, o ktorom si celý čas myslíte, že je mŕtvy, lebo ho môj klient vraj
zabil.“ Všetci členovia poroty so zatajeným dychom sledovali dvere súdnej siene. Prešla
minúta, potom ešte jedna, ale dovnútra nevošiel nikto. Napäté ticho prerušil obhajca svojim
vysvetlením: „Týmto som chcel ukázať, že máte dôvodnú pochybnosť o mojom klientovi, lebo
ste všetci pozerali na dvere, či sa ten zavraždený muž objaví. Verím teda, že sa po porade vrátite
s verdiktom nevinný.“ Porada netrvala dlho. Porotcovia sa vrátili s verdiktom: „Obžalovaný je
vinný!“ „Ako to?!“ protestoval obhajca. „Veď ste sa všetci dívali na dvere! Mali ste
pochybnosti!“ „Áno, to je pravda“, vysvetlil predseda poroty. „My sme sa dívali, ale
obžalovaný sa na dvere nepozrel ani raz.“
Tento príbeh nám môže poslúžiť ako odrazový mostík k jednej z tém evanjelia Nedele
o Tomášovi. (Jn 20, 19 – 31) Znova pred sebou máme apoštola Tomáša, ktorý sa k svojím
pochybnostiam priznáva verejne a možno aj preto sa jeho príbeh skončil tak, ako sa skončil.
Lebo my už vieme, že v postave apoštola Tomáša vidíme spojenie dvoch postojov
vychádzajúcich z jednej túžby. Tomáš chcel jednoducho viac. Tomáš túžil po svojej vlastnej
skúsenosti. Ostatní apoštoli už osobnú skúsenosť mali. Stretli vzkrieseného Krista a Tomáš
vtedy nebol s nimi. Kristus na nich dýchol svojho Svätého Ducha a dal im moc odpúšťať
hriechy a poslal ich tak, ako Jeho poslal Otec. Tomášovi toto chýbalo. A okrem toho mu
chýbalo aj niečo iné. Chýbali mu zmeny. Kolegovia apoštoli oznámili Tomášovi: Videli sme
Pána. Jediná nerozvitá veta A na to nasleduje Tomášova Reakcia, ktorá sa stala takpovediac
svetoznámou: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do jeho rán
a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím...“ Možno je pre Tomáša veta jeho kolegov
„videli sme Pána“ neúplná. Za touto vetou nemala byť bodka. Tam jednoducho niečo chýbalo.
Napríklad: Videli sme Pána, a preto sme plní radosti. Videli sme Pána, a preto sa už
nezamykáme. Videli sme Pána a už nemáme strach. Videli sme Pána a... Za touto vetou nemá

byť nikdy bodka. Naozajstné stretnutie so vzkrieseným Pánom nikdy nekončí iba tak, že som
ho videl a nič viac. Stretnutie so vzkrieseným Kristom samo o sebe ústi do nejakej reakcie.
Vždy vyvoláva aspoň malú revolúciu v mojom živote. Tomáš ju nevidel. Apoštoli boli stále za
zatvorenými dverami. Aj vtedy keď prišiel Pán o osem dní druhý raz. Aj vtedy bolo ešte
zamknuté. Tomáš mal svoje pochybnosti. Lebo chcel viac. Pre seba i pre iných. Aj on
potreboval vidieť zatvorené dvere, cez ktoré vstúpi živý Ježiš. Ježiš, ktorý bol predtým mŕtvy.
Čo nám teda hovorí dnešný príbeh? Možno aj to, že pochybnosti sú súčasťou života
viery. A objavujú sa vtedy, keď potrebujeme viac. Keď nám nestačí, že naši rodičia boli veriaci.
Pochybnosti možno prichádzajú aj vtedy, keď potrebujeme viac skúseností so vzkrieseným
Kristom, lebo možno tie minulé už vybledli. Práve v takýchto chvíľach vyvstávajú otázky typu:
Je to naozaj pravda? Aký to má celé vôbec zmysel? Ako mám v mojom probléme vidieť Božiu
lásku? Preto je dôležité pochybnosť demaskovať. Nemôžeme pochybovať o niečom bez toho,
aby sme súčasne nezačali veriť niečomu inému. Skúsme na to pozerať takto: Keď začínam
pochybovať o Bohu, komu začínam veriť viac? Démonovi? iným ľuďom či sebe samému, svojím
vlastným schopnostiam? Keď ich takto demaskujem, potom sa môžem presvedčiť, že
pochybnosti môžu byť vlastne „fitnescentrom mojej viery“ Po ich prekonaní je moja dôvera
voči Bohu pevnejšia.
Pochybnosti nám teda signalizujú, že potrebujeme viac. Volajú nás k osobnej skúsenosti.
Sú pozvánkou k osobnému stretnutiu so vzkrieseným Kristom. On chce vstúpiť cez zatvorené
dvere našich životov, ktoré sme zavreli strachom či obavami ako apoštoli. A všimnime si ešte
jednu vec z evanjelia. Keď vzkriesený Kristus prišiel medzi svojich apoštolov, postavil sa
doprostred nich. Aj v tomto postoji vidíme dôležitú vec. Vzkriesený Kristus chce byť uprostred
našich životov. On chce byť centrom všetkých našich vzťahov. Lebo len potom budeme aj my
schopní úprimného vyznania: „Pán môj a Boh môj!“
PÁPEŽ FRANTIŠEK: DÔVERNOSŤ verzus VIRTUÁLNOSŤ
Kresťanská dôvernosť s Pánom je vždy komunitná. Áno, je intímna, je osobná, ale v
komunite. Dôvernosť bez komunity, dôvernosť bez Chleba, dôvernosť bez Cirkvi, bez ľudu,
bez sviatostí je nebezpečná. Môže sa stať familiárnosťou – nazvime to tak – gnostickou,
dôvernosťou pre mňa samého, oddelenou od Božieho ľudu. Dôvernosť apoštolov s Pánom bola
vždy komunitná, vždy bola pri stole, znaku spoločenstva. Vždy bola so Sviatosťou, s Chlebom.
(...) Hovorím to, pretože ma ktosi podnietil k uvažovaniu nad nebezpečenstvom tohto
času, ktorý prežívame, tejto pandémie, ktorá spôsobila, že všetci komunikujeme, aj duchovným
spôsobom, cez médiá, cez komunikačné prostriedky; aj pri tejto svätej omši sme všetci
duchovne prijímajúci, ale nie sme spolu, sme spolu len duchovne.
Pred Veľkou nocou, keď bolo oznámené, že budem sláviť Veľkú noc v prázdnej Bazilike
sv. Petra, napísal mi jeden biskup – dobrý biskup, statočný – a prehováral mi do duše: „Ale ako
to, veď Bazilika sv. Petra je tak obrovská, prečo tam nenecháte aspoň 30 ľudí, aby ich bolo
vidno? Nebude to nebezpečné...“ A ja som premýšľal: „Nuž, čo mu to chodí po rozume, že mi
toto hovorí?“ Nepochopil som v tej chvíli. Ale [pomyslel som si:] keďže je to dobrý biskup,
veľmi blízky ľudu, niečo mi tým chcel povedať. Keď ho stretnem, spýtam sa ho. Potom som
však pochopil. Hovoril mi: „Daj pozor, aby si „neviralizoval“ Cirkev, „neviralizoval“ sviatosti,
„neviralizoval“ Boží ľud“. (Pozn.: novotvar „non viralizzare“ - v zmysle „neurobiť čisto
virtuálnym“.) Cirkev, sviatosti, Boží ľud sú konkrétne. Je pravda, že v tejto chvíli musíme
realizovať túto dôvernosť s Pánom takýmto spôsobom, ale s cieľom vyjsť z tunela, nie v ňom
zostať.
A toto je dôvernosť apoštolov: nie gnostická, nie „viralizovaná“, nie egoistická pre
každého z nich, ale dôvernosť konkrétna, v ľude. Dôvernosť s Pánom v každodennom živote,
dôvernosť s Pánom vo sviatostiach, uprostred Božieho ľudu. Oni prešli cestou k zrelosti v
dôvernosti s Pánom: učme sa ňou ísť aj my.
zdroj: vaticannews.va

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. - 26. 4. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Andrea

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * Radovan
následne veľká večiereň

Štvrtok

Svätý a slávny veľkomučeník, divotvorca a triumfátor Juraj
7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia (slovenská) * o. Tomáš, Anna, Sára, Nina, Tobiáš

Piatok

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

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
následne 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)

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 4. – 3. 5. 2020
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † zosnulí z rodiny Lovičovej

Utorok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Jozef, Monika, Matej, Veronika, Elena,
Timotej

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) * Ľubomír, Anna

Piatok

7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † zosnulí z rodiny Kavalcovej

Sobota

17:00 Sv. liturgia (slovenská)
následne veľká večiereň

4. po Pasche

O porazenom, 4. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

OZNAMUJEME

•

Vzhľadom na pretrvávajúci zákaz verejných bohoslužieb Vás pozývame k sledovaniu
bohoslužieb z nášho chrámu prostredníctvom internetového prenosu. Každý deň zostávame
spojení prostredníctvom štandardného bohoslužobného programu. Plynulé sledovanie je možné
na odkaze: https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/live.
• Vo štvrtok, 23. 4. 2020 slávime sviatok sv. veľkomučeníka a triumfátora Juraja. Preto bude
okrem sv. liturgie o 17.00 aj sv. liturgia ráno o 7.00 v cirkevnoslovanskom jazyku a v predvečer
sviatku sa pomodlíme veľkú večiereň.
• Piatok, 1. 5. 20 je zároveň prvým piatkom v mesiaci. Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia
budeme spovedať po individuálnej dohode, na ktorú môžete využiť kontakty farského úradu
resp. jednotlivých kňazov. Čo sa týka spôsobu sv. spovede, budeme spovedať v chráme, pričom
v zmysle aktuálnych nariadení do chrámu vstupujte po jednom. V prípade priaznivého počasia,
budeme spovedať vedľa chrámu. Počas sv. spovede je potrebné mať na tvári ochranné rúško.
Okrem sv. liturgie o 17. 00 bude sv. liturgia aj ráno o 7. 00 h v slovenskom jazyku. V tento deň
je zároveň voľnica.
• V rámci prebiehajúceho roka „Božieho slova“ nám môže poslúžiť ako inšpirácia obrad
Intronizácie Svätého písma. Je to obrad, pri ktorom sa Biblia postaví na osobitné miesto
v domácnosti, ako v „domácej cirkvi“. Sprievodná forma čítania Svätého písma chce povzbudiť
k tomu, aby Sv. písmo nezostalo len na čestnom mieste, ale aby sa Božie slovo v kruhu rodiny
aj čítalo a počúvalo. Texty nájdete na našej farskej stránke: www.bratislava.grkatba.sk.
• Pričinením p. Lašandu a vďaka mediálnemu projektu Logos budú vybrané bohoslužby
z nášho chrámu zahrnuté do vysielania lokálnej televízie Zemplín. Bolo to umožnené
inštaláciou novej kamery s lepšou kvalitou prenášaného obrazu.
ĎAKUJEME

• Pri príležitosti pohrebných obradov p. Štefana Mihaloviča darovali jeho príbuzní pre potreby
farnosti sumu v celkovej výške 3 000 €.
- Bohu známa osoba darovala 50 €.
- Novomanželia Makýšovci podporili našu farnosť sumou 100 €.
Všetkým štedrým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme všetkým Vám za modlitby, vďaka ktorým môžeme naďalej zostať jedným
spoločenstvom, aj keď sa fyzicky nestretávame. Ďakujeme všetkým kantorom – spevákom,
ktorí naďalej robia službu, aby mohli bohoslužby v chráme pokračovať.
BLAHOŽELÁME

• V uplynulých dňoch oslávili životné jubileá aktívne veriace našej farnosti: Andrea Janočková
zavŕšila 50 rokov života, Marta Karczubova oslávila osemdesiate narodeniny a Mária
Ďurišinová oslávila 85 rokov. Oslávenkyniam a ich rodinám blahoželáme a vyprosujeme Božie
požehnanie na mnoho rokov.
• V nedeľu, 19. 4. 20 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o nového člena, Mateja Pavla
Sembera. Novoosvietenému Božiemu služobníkovi a jeho rodine vyprosujeme Božie
požehnanie a ochranu Presvätej Bohorodičky na mnohaja i blahaja lita!
KONTAKT
V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek 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

