
 
   
 
 

STAUROS     

 
č. 17 august/september 2021 

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto

 

MYŠLIENKY PÁPEŽA FRANTIŠKA K EVANJELIU  13. NEDELE PO 
PÄŤDESIATNICI 

 

 

„Vinohradníci zaujímajú vlastnícky postoj: nepovažujú sa za jednoduchých správcov, 

ale za vlastníkov, a odmietajú odovzdať úrodu. Sluhov zbijú, ba dokonca i zabijú. Pán prejavuje 

voči nim trpezlivosť: posiela iných sluhov, početnejších ako tí prví, ale výsledok je rovnaký. 

Nakoniec sa vo svojej trpezlivosti rozhodne poslať vlastného syna. Ale tí vinohradníci, 

uväznení vo svojom vlastníckom správaní, zabijú aj syna, mysliac si, že takto sa zmocnia 

dedičstva.“ 

„Na pochopenie toho, ako Boh Otec odpovedá na odmietnutia namierené proti jeho láske 

a jeho ponuke zmluvy, evanjeliový úryvok vkladá do úst hospodára otázku: «Keď potom príde 

pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?» (v. 40). Táto otázka zdôrazňuje skutočnosť, že 

sklamanie Boha nad zlovoľným správaním ľudí nie je posledným slovom! Tu je tá veľká novosť 

kresťanstva: Boh, hoci je sklamaný z našich zlyhaní a našich hriechov, neruší svoje slovo, 

nezostáva stáť a predovšetkým sa neodpláca!“ 

„Boh sa nemstí! Boh miluje, neodpláca sa, čaká nás, aby nám odpustil, aby nás objal. 

Prostredníctvom „zavrhnutých kameňov“ – a Kristus je tým prvým kameňom, ktorý stavitelia 

zavrhli –, prostredníctvom situácií slabosti a hriechu, Boh naďalej dáva do obehu to „nové víno“ 

zo svojej vinice, ktorým je milosrdenstvo.“  

„Je tu len jedna prekážka pre vytrvalú a vľúdnu vôľu Boha: naša arogancia a naše 

namýšľanie si, ktoré sa neraz stávajú aj násilím! Voči týmto dvom postojom, ktoré neprinášajú 

úrodu, si Božie slovo zachováva celú svoju silu výčitky a napomenutia: «Vám sa Božie 

kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu» (v. 43).“ 

„V čom spočíva novosť a originalita kresťanskej viery: ona nie je natoľko súhrnom 

morálnych predpisov a noriem, ale predovšetkým ponukou lásky, ktorú Boh urobil 

prostredníctvom Ježiša, ponúkol ju a naďalej ju ponúka ľudstvu. Je to pozvanie vstúpiť do tohto 

príbehu lásky, stať sa vinicou, ktorá je bujná a otvorená, bohatá na ovocie a na nádej pre 



všetkých. Vinica, ktorá je uzavretá, sa môže stať planou a priniesť plané hrozno. Sme povolaní 

vyjsť z vinice, aby sme sa vložili do služby bratom, ktorí nie sú s nami, aby sme sa navzájom 

burcovali a povzbudzovali, aby sme si pripomínali, že musíme byť vinicou Pánovou v každom 

prostredí, aj v tom najviac vzdialenom a náročnom.“ 

„Vzývajme príhovor Panny Márie, aby nám pomáhala byť všade - osobitne na perifériách 

spoločnosti - tou vinicou, ktorú vysadil Pán pre dobro všetkých a prinášať nové víno Pánovho 

milosrdenstva.“ 

 

 

 

 

PÁPEŽ FRANTIŠEK K MUČENÍCKEJ SMRTI JÁNA KRSTITEĽA: 
 

 

„Ján vedel, že sa musí ponížiť, o Ježišovi povedal: „On musí rásť a ja sa musím 

umenšovať“. Umenšil sa až na smrť“. 

„Mučeníctvo je službou, je tajomstvom, je darom veľmi osobitného a veľmi veľkého 

života. Nakoniec sa všetko uzavrie násilím, a to z dôvodu ľudských postojov. 

Herodes:  bol skazený a tam, kde je korupcia, skazenosť, odtiaľ je veľmi ťažké vyjsť 

von,  „snažil o diplomatickú rovnováhu“ medzi svojím životom – ktorý bol nielen cudzoložný, 

„konal aj mnoho nespravodlivých vecí“ – a jeho svedomím, „pretože vedel, že to bol svätý 

človek“. Nedokázal to však rozuzliť. 

Herodias: nenávidela“ Jána, pretože hovoril jasne. „A my vieme, že nenávisť je schopná 

všetkého, ide o veľmi veľkú silu. Nenávisť je dychom diabla. A táto žena mala diabolského 

ducha nenávisti, ktorý ničí. 

Salome: kráľ dievčaťu sľúbil: „Dám ti všetko“. „Používa tie isté slová, ktoré použil 

diabol, aby pokúšal Ježiša. „Ak sa mi budeš klaňať, dám ti všetko, celé kráľovstvo.“  

„Za týmito postavami sa skrýva diabol, rozsievač nenávisti u ženy, rozsievač márnivosti 

u dievčaťa, rozsievač skazenosti u kráľa. A tak ten najväčší človek, ktorý sa narodil zo ženy,  

končí sám, v temnote väzenskej cely, kvôli vrtochu jednej márnivej tanečnice, nenávisti 

diabolskej ženy a skazenosti nerozhodného kráľa. Je mučeníkom, ktorý dovolil, aby sa jeho 

život umenšoval stále viac a viac, aby tak prenechal miesto Mesiášovi.“ 

Ján Krstiteľ:  umrel v anonymite ako mnohí naši mučeníci, toto je „je jedno veľké 

svedectvo, jeden veľký muž, jeden veľký svätec“. 

„Život má hodnotu jedine v jeho darovaní, keď ho darujeme v láske, pravde, keď ho 

darujeme druhým, v každodennom živote, v rodine. Vždy ho treba darovať. Ak si niekto drží 

život len pre seba, aby si ho chránil, tak, ako kráľ vo svojej skazenosti alebo ako žena plná 

nenávisti či to márnivé dievča, ktoré ešte len dospievalo – život umiera, končí zvädnutím, 

neslúži pre nič.“ 

 „Radím vám, aby ste  si spomenuli na obraz štyroch postáv: skazeného kráľa, ženy, ktorá 

vedela len nenávidieť, márnivého dievčaťa, ktoré si nič neuvedomuje a proroka, ktorý prišiel o 

hlavu v cele. Hľaďme na to a každý nech otvorí svoje srdce, aby prostredníctvom tohto k nemu 

Pán prehovoril.“ 

 

 

 

 

 

(Homília pápeža Františka z 8. februára 2019) 

 
                                                             



Bohoslužobný poriadok na obdobie:  23. – 29. 8. 2021 
 

Pondelok                 17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

  

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Streda                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)     

 

Štvrtok                    17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

 

Piatok                      17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), † Anton, panychída 

 

Sobota                       17:00  Sv. liturgia (slovenská), * Michal, Silvia s rodinou 
                                              Následne veľká večiereň s lítiou 

 

Nedeľa                   Štrnásta po Päťdesiatnici, 5. hlas, Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa  
                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská)    

                                17:00  Večiereň                  

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 8. – 5. 9. 2021  
 

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

                                    

Utorok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská) * Pavol, Dávid, Alexander, Ján 

 

Streda                  Začiatok indiktu, t.j. nového cirkevného roka 

                                   17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)  

                                   

Štvrtok                     17:00  Sv. liturgia (slovenská)  

                                               

Piatok                        7:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                  17:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

 

Sobota                   17:00  Sv. liturgia (slovenská) † Anna 

      následne veľká večiereň 
                                  

  NEDEĽA            Pätnásta po Päťdesiatnici, 6. hlas 

                                  8:00  Utiereň (cirkevnoslovanská)   

                  9:00  Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 

              10:30  Sv. liturgia (slovenská) 

                                12:00  Sv. liturgia (slovenská) 

                                17:00  Sv. liturgia v Malackách  

                                17:00  Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME 

• Z našej farnosti sme objednali autobus na sv. liturgiu s pápežom Františkom v Prešove, ktorý 

z Bratislavy odíde v pondelok, 13. septembra večer a do Prešova dorazí v skorých ranných 

hodinách 14. septembra. Prosíme, aby ste svoj záujem o miesto v autobuse prejavili čím skôr.   

• V nedeľu, 29. 8. 21 slávime zároveň veľký sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Po sv. 

liturgiách bude myrovanie. Tento sviatok je spojený so zdržanlivosťou od mäsa, aj keď pripadne (ako 

tentoraz) na nedeľu. 

• V stredu, 1. 9. 21 je zároveň začiatkom indiktu, teda nového cirkevného roka.  

• Piatok, 3. 9. 21 je prvým piatkom v mesiaci. Okrem sv. liturgie o 17.00 hod. budeme sláviť 

aj sv. liturgiu ráno o 7.00 hod. Počas celého dňa bude možné v chráme pristúpiť k sv. spovedi 

a adorovať.  

• V nedeľu, 5. 9. 21 budeme o 17. 00 h. sláviť sv. liturgiu v rímskokatolíckom chráme 

najsvätejšej Trojice v Malackách. 
• Sv. tajomstvo manželstva chcú prijať:  

Marek Musil a Zuzana Musilová rod. Kaščáková.   

Ak by niekto vedel o prekážke brániacej sláveniu ich manželstva, je povinný to oznámiť cirkvi. 

Zároveň môžeme tento pár zahrnúť do našich modlitieb. 

• V súčasnosti slávime v nedeľu už len 3 sv. liturgie. Okrem sv. liturgie o 9. 00 a 10. 30 zostáva 

ešte sv. liturgiu o 12.00. Sv. liturgia od 17.00 hod. momentálne nie je. Namiesto nej sa modlíme 

večiereň. Zapisovanie je možné na stránke www.bratislava.grkatba.sk. 

ĎAKUJEME 

• Bohu známa rodina darovala na podporu farnosti 100 €, Iní, Bohu známi manželia darovali 

100 €. Vyslovujeme vďačné „Pán Boh odmeň“! 

• Ďakujeme za upratovanie chrámu rod. Buraľovej (14. 8. 21) a rod. Semberovej a Vavríkovej 

(21. 8. 21) 

 29. 8. 21 je v rozpise na rade rod. Ďuková a Porhinčáková 

 4. 9. 21 upratuje rod. Mocková a Žačiková 

 Ďakujeme za vašu službu. 

OZNAMY K NÁVŠTEVE PÁPEŽA FRANTIŠKA 

•  Blíži sa čas apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka v našej krajine. Už viac ako týždeň 

je spustená oficiálna elektronická registrácia účastníkov na jednotlivé stretnutia, teda aj na 

slávenie svätej liturgie so Svätým Otcom v Prešove na priestranstve pred mestskou športovou 

halou 14. septembra 2021. Na jej slávenie ste všetci srdečne pozvaní – gréckokatolícki veriaci, 

ale aj rímskokatolícki veriaci, ako aj veriaci iných cirkví, Prešovčania a všetci ľudia dobrej vôle 

rôznych vekových kategórií. Mnohí z vás ste sa už prihlásili zaregistrovaním, ostatných 

prosíme, aby ste registráciu neodkladali.  

Pred slávením liturgie Svätý Otec pozdraví pútnikov v sektoroch z papamobilu. Pred 

jeho príchodom je priamo na mieste stretnutia pripravený bohatý duchovno-kultúrny program, 

ktorého súčasťou budú modlitby, spevy, katechézy, film, ale aj vystúpenia viacerých známych 

umelcov.  

Vstup do areálu bude otvorený od 2:00 hod. a uzatvorený o 8:00 hod., teda dve hodiny 

pred plánovaným príchodom pápeža. Zaregistrovať sa na stretnutie so Svätým Otcom v Prešove 

môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk. Registrácia naozaj nie je 

náročná a trvá chvíľu. Po nejakom čase od registrácie Vám príde kód a vytlačíte si vstupenku. 

Účastníci návštevy pápeža Františka v Prešove dostanú zdarma brožúrku k sláveniu, 

spomienkový šál (šatku) a malú vlajku. 

http://www.bratislava.grkatba.sk/


Na oficiálnych stránkach sa dozviete aj bližšie informácie, ktoré sú postupne 

aktualizované. Opäť vám odporúčame využiť hlavne autobusy, ktoré objednali kňazi vo 

farnostiach, posilnené a špeciálne vlakové spoje, ku ktorým budú včas zverejnené časy a miesta 

odjazdov a príjazdov.  

Zároveň na týchto stránkach naďalej prebieha aj prihlasovanie dobrovoľníkov, aj 

dobrovoľníkov pre Prešov, ktorých ešte stále potrebujeme niekoľko stoviek. K tomuto času je 

dobrovoľníkov pre Prešov približne 500, teda polovica z potrebného počtu. Rozširujeme 

pozvanie do služby dobrovoľníka AJ PRE 16 a 17 ročných mladých ľudí, ktorí však musia mať 

písomný súhlas rodiča, zákonného zástupcu. Tento súhlas je potrebné nahrať do registrácie 

dobrovoľníka. Nájdete ho na našich troch gréckokatolíckych oficiálnych stránkach.   

Je vyhlásená aj súťaž, v ktorej môže zatiaľ jeden dobrovoľník na základe svojho 

prihlásenia sa do tejto služby vyhrať dve vstupenky pre svojich blízkych do VIP sektoru. 

Zlosovaní budú samozrejme všetci, teda aj tí, ktorí sa už do služby dobrovoľníka zaregistrovali. 

Aby ste boli zaradení do tejto súťaže, je potrebné, aby ste sa prihlásili do nedele 29. augusta 

vrátane, do 15.00. Za dobrovoľníkov sa môžete prihlásiť nielen mladí ľudia, ale aj mladí 

duchom, napr. stredná generácia, ba aj seniori, ktorí môžete zvládať určitú náročnosť tejto 

vzácnej a veľmi potrebnej služby. Každý dobrovoľník dostane balík dobrovoľníka, v ktorom 

okrem viacerých iných vecí bude vak, tričko, vesta, pršiplášť, šiltovka a iné.   

Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej a farskej 

rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca.    

 

KONTAKT 

• V prípade otázok, sv. spovede alebo iných požiadaviek nás, prosím, kontaktujte: 

 
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.:  0911/400 845,                                                                                                                                    
                                                           e-mail: bratislava@grkatba.sk   
                 o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717 
 

mailto:bratislava@grkatba.sk

