STAUROS
č. 11 máj/jún 2022

Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto
Slovíčko o SLOVE
Hovorí sa, že o kresťanovi sa veľa dozvieme z jeho modlitby. Na mojej modlitbe sa totiž
dá pekne odčítať ako vnímam Boha a ako vidím aj seba vo vzťahu k nemu. Čo sa dá napríklad
podľa modlitby zistiť? Ako keď sa jedna staršia pani modlí: „Pane Bože môj, ty vidíš, že mám
za sebou ťažké roky. Vzal si mi môjho obľúbeného herca Patricka Swayzeho. Vzal si mi
obľúbeného speváka, Michaela Jacksona. Vzal si mi aj moju obľúbenú herečku Elizabeth
Taylor. Nie, Pane, nesťažujem sa. Len ti chcem pripomenúť, že môj obľúbený politik je...“ To
je ten druh modlitieb, keď si myslím, že musím Bohu niečo pripomenúť, aby nezabudol. Alebo
nech mi splní želania podľa môjho výberu: „Pane, prosím ťa o tučné konto v banke a štíhlu
postavu. A pekne ťa prosím - nepopleť to.“
Niekedy sa nám v myšlienkach mihne stará známa otázka: Prečo sa vlastne modlíme?
Treba Bohu niečo pripomínať? Mám ho na niečo upozorniť? Alebo je modlitba len akousi
poistkou, ak by niečo nevyšlo v situácii, ktorá ma čaká? Pre istotu sa ešte pomodlím. Alebo je
modlitba posledná možnosť? Už nám nič nezostáva len sa modliť, ergo, pripraviť sa na
najhoršie.
V evanjeliu Nedele sv. otcov prvého všeobecného snemu máme pred sebou znova tzv.
Veľkňazskú modlitbu Pána Ježiša. (Jn 17, 1-13) On sám sa modlí na viacerých miestach a v
dôležitých chvíľach. Predtým, ako si vyberá apoštolov, pred svojím umučením v Getsemanskej
záhrade a dokonca sa modlí aj na kríži. A nádhernú modlitbu Pána Ježiša zachytil sv. evanjelista
Ján v sedemnástej kapitole. Pán Ježiš sa ju modlí niekde medzi miestom poslednej večere a
Getsemanskou záhradou. Na tejto jeho modlitbe môžeme odčítať, aký je vlastne Pán Ježiš.
Vidíme aký je jeho vzťah k Otcovi. V tejto modlitbe Pána Ježiša v prvom rade vidíme intímny
vzťah medzi Ním a Jeho Otcom. V jeho modlitbe nie je ani jedna podmienečná veta typu: „Ak
ty, Otče tak, potom ja tak a tak...“ Toto v modlitbe Pána Ježiša chýba. To sa skôr objavuje v
mojich „záchranných modlitbách“: „Pane urob teraz tento zázrak a ja ti sľubujem, že od zajtra
prestanem fajčiť, prestanem piť alkohol, začnem sa viac modliť, budem sa pravidelne spovedať,
dávať peniaze chudobným...“ Pán Ježiš sa takto nemodlí. O čo ide v jeho modlitbe? O jeho
identitu. V Ježišovej modlitbe ide na prvom mieste o to, kým vlastne je. Začína ju slovami:
„Otče, osláv svojho Syna...“ A presne toto nám zjavuje ozajstná modlitba. Odhaľuje mi, kto

vlastne som. Pravá modlitba mi ukazuje, že som Božím synom, že som Božou dcérou. Preto
nám Pán Ježiš v tom istom evanjeliu povedal zásadnú vec: „Ak budete o niečo prosiť Otca v
mojom mene, dá vám to.“ (Jn 16, 23) To znie dosť lákavo. Boh mi splní všetko, čo chcem?
Stačí vysloviť správnu formulku? Mali by sme ale čítať pozorne: „Otec Vám to dá.“ To
znamená, že prosiť Boha o niečo v Ježišovom mene znamená prosiť ho ako jeho syn, ako jeho
dcéra. V modlitbe teda nejde o správne slová, či vety alebo o správne formulácie. V modlitbe
ide o správny vzťah.
A potom sa oveľa ľahšie hľadá odpoveď na druhú častú otázku: „Načo mám Boha o niečo
prosiť? Je to vôbec potrebné? Pripomínať mu, aby nezabudol, že niečo potrebujem? Má to
vôbec význam? Nestačí mu ďakovať a chváliť ho v modlitbe? Skúsme pri tejto otázke zvážiť
dve možnosti. Prvou možnosťou je známy pohľad sv. Tomáša Akvinského: Ten hovorí, že
niektoré veci Boh od večnosti pripravil ako spoluprácu/symfóniu jeho moci a mojej modlitby.
To znamená, že ak bude chýbať moja modlitba, pripravené veci sa v mojom živote nemusia
udiať. Môžeme povedať, že moja modlitba tak otvára akýsi ventil Božej moci v našom čase a
na mojej strane. Od večnosti čakajú zázraky, ktoré Boh pripravil, aby sa stali v mojom živote.
A možno chýba už len moja modlitba. To ale nezistím, kým to neurobím. To je prvá možná
odpoveď.
Druhú možnosť nám ponúka názor, že moje problémy a starosti sú mojím majetkom,
mojím vlastníctvom. Akonáhle ich ale pri modlitbe vyslovujem a kladiem pred Boha, v tej
chvíli sa stávajú darom preňho. Boh síce pozná celú moju núdzu, všetky moje potreby a túžby.
Ale je tu podstatný rozdiel. Dokiaľ ich nevyslovím v modlitbe, ešte ich Boh odo mňa nedostal
ako dar. Ja sa totiž môžem slobodne rozhodnúť, ako naložím so svojim životom. Ak v tejto
slobode v modlitbe otvorím Bohu svoje vnútro, stáva sa to preňho darom. A že Boh nesplní
všetko, o čo ho prosím? Viac svetla môže dodať jeden pekný príklad, v ktorom militantný
ateista vykrikoval na verejnosti: „Ak nejaký Boh jestvuje, potom nech ma trafí blesk do 10
sekúnd!“ A začal odpočítavať. Keď sa po troch odpočítavaniach nič nestalo, pristúpila k nemu
jedna postaršia pani s vysvetlením: „Myslíte si, že Otec by zabil svojho syna, ktorého miluje?“
Boh možno nesplní všetky naše prosby aj preto, lebo by to narušilo náš vzťah. Ale jedným si
môžeme byť vo viere istí: Boh vyplní všetky tie túžby, ktoré pochádzajú od neho a smerujú k
nemu. Prečo? Lebo v modlitbe ide o náš vzťah synov a dcér k Bohu Otcovi i k sebe navzájom.
V modlitbe teda nejde o správne formulky. Ani v nej nepripomíname Bohu, aby
nezabudol. V modlitbe ide o náš vzťah s Bohom ako Otcom. Ak budem najbližšie pochybovať
o tom, čo ma Boh má rád, ak budem pochybovať, či na mňa náhodou nezabudol, potom je tu
modlitba. A nie hocijaká. Sám Ježiš Kristus sám sa modlí za nás k Otcovi. Uprostred Boha je
intímny rozhovor. Je tam modlitba. A táto modlitba nás neustále volá do živého a večného
vzťahu.
PRVÁ SVÄTÁ SPOVEĎ a SLÁVNOSTNÁ EUCHARISTIA
Dve posledné májové soboty boli v našej farnosti spojené s prvou sv. spoveďou detí,
ktoré sa počas školského roka pripravovali s pomocou svojich rodičov na jej prijatie. O sobote
ako dni slávnosti sa rozhodlo ešte v čase pandemických opatrení, keďže počas roka sa
prípravných stretnutí zúčastňovalo 41 detí a tento počet sme museli kapacitne zohľadniť.
Program sa zakaždým začal spoločnou liturgiou zmierenia, ktorej súčasťou boli okrem
modlitieb aj čítania z Božieho slova a homília vladyku Petra Rusnáka. Ten následne predsedal
aj liturgii eucharistie, kde deti prvý krát po sv. spovedi prijali eucharistiu. Tento rok sa oproti
minulým vynímal kvantitou. Je iba na našich modlitbách a ďalšej spolupráci, ako bude vyzerať
kvalita. Vladyka Peter to zhrnul do veľavravného obrazu: „Ak prší a my máme na sebe
pršiplášť, zostaneme suchí. Podobne na nás môže „pršať“ Božia milosť a vôbec sa nás
nedotkne.“ Preto týmto deťom i sebe samým želajme najmä neustály kontakt a dotyk so živým
Ježišom Kristom, ktorý dáva skutočný večný život.

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 30. 5. - 5. 6. 2022
Pondelok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok

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

Streda

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská) † Andrej

Piatok

7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) † Michal

Sobota

PIATA ZÁDUŠNÁ
17:00 Sv. liturgia, (cirkevnoslovanská) panychída, hramoty
následne: veľká večiereň

NEDEĽA

PÄŤDESIATNICE
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 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
následne: večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 6. - 12. 6. 2022
Pondelok

SVÄTÉHO DUCHA
7:00 Sv. liturgia (slovenská), myrovanie
16:30 Akatist k Sv. Duchu
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie

Utorok

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

Streda

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

Štvrtok

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

Piatok

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) * za darcov

Sobota

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

NEDEĽA

PRVÁ PO PÄŤDESIATNICI – Všetkých svätých
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
12:00 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Sv.. liturgia v PEZINKU – CAJLE
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
následne: večiereň

OZNAMUJEME

•

V nedeľu 29. 5. 22 bude po sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svojimi darmi
môžeme podporiť TV Lux a Rádio Lumen. Ďakujeme vopred za Vaše príspevky.
• Piatok 3. júna 2022 je prvým piatkom v mesiaci. Medzi sv. liturgiami ráno o 7.00 a večer
o 17.00 bude v chráme počas celého dňa možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
• Sobota, 4. júna 2022 je piata zádušná. Sv. liturgia spolu s panychídou a hramotami bude
v rámci striedania v cirkevnoslovanskom jazyku.
• V nedeľu, 5. 6. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Najsvätejšej
Trojice v Malackách so začiatkom o 17.00 hod.
• V pondelok, 6. 6. 22 slávime odporúčaný sviatok Pondelok sv. Ducha. Okrem sv. liturgie
o 17.00 bude aj sv. liturgia ráno o 7.00 v slovenskom jazyku a o 16. 30 sa pomodlíme akatist
lk Sv. Duchu.
• V nedeľu, 12. 6. 22 budeme sláviť sv. liturgiu v Rímskokatolíckom chráme Povýšenie sv.
Kríža v Pezinku – Cajle so začiatkom o 16.00 hod.
• V spojitosti s blížiacim sa eparchiálnym odpustom v Šaštíne, ktorý bude v sobotu, 25 júna
2022, pozývame aj na sprievodný duchovno-relaxačný program s ubytovaním v tamojšom
komplexe pri bazilike už od piatka 18.00 (24. júna) do soboty večera. Okrem duchovných
zamyslení bude aj program pre deti s objednanými atrakciami. Prosíme o nahlásenie záujmu do
nedele, 10. júna vyplnením priloženého formulára na: https://docs.google.com/forms/d/1aQzA7fe0_0mIG_v_SlvXIq3Bme4KA0dv77UuTXASPs/edit?ts=62815cb0.
• Letný eparchiálny tábor (LET 22) pred deti a mládež vo veku od ôsmych rokov sa tento rok
uskutoční v netradičnom termíne od 28. 8. do 2. 9. 22 v rekreačnom zariadení Kľačno (okr.
Prievidza). Cena na osobu je 90 €. Prosíme o nahlásenie Vášho predbežného záujmu.
• Pomôcť ľuďom sužovaným vojnou na Ukrajine môžete aj zakúpením knihy Pustovňa (s
podtitulom kresťanská spiritualita Východu pre človeka západnej kultúry) od rusko-kanadskej
autorky Catherine de Hueck Doherty za príspevok 10 €. Kniha bola predstavená začiatkom
Veľkého pôstu na pôde Košickej eparchie. Výťažok z predaja tejto knihy bol pôvodne určený
na obnovu pútnického miesta Klokočov, ale vojna zmenila tento zamýšľaný účel.
V prvom rade nech naďalej zostáva naša duchovná podpora vo forme modlitieb na úmysel
ukončenia vojny.
ĎAKUJEME

•

Ďakujeme rodičom detí, ktoré posledné dve májové soboty 21. a 28. 5. 2022 pristúpili
v našom chráme k sv. spovedi za upratovanie chrámu deň pred slávnosťou. Zároveň ďakujeme
aj za finančnú podporu farnosti v celkovej sume 1030 €.
• 4. 6. 2022 upratuje: rod. Semberová a Vavríková
11. 6. 2022 v rozpise nasledujú: rod. Ďuková a Porhinčáková
Ďakujeme za Vašu službu.
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

