STAUROS
č. 3 jún 2008

Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti
v Bratislave

SLOV
SLOVíčko
OVíčko na úvod.
Drahé sestry a bratia,
Určite sme sa už mnohí ocitli v stave materiálnej núdze. Ako zaplatiť nájomné, z čoho
financovať opravu pokazeného auta, ako ušetriť na nutné oblečenie pre deti, ktoré akosi rýchlo zo
všetkého vyrástli? Zaiste áno. Tento stav nie je príjemný, lebo naše srdce napĺňa strach a obava.
Ale pýtame sa: „Ako sa nemám znepokojovať, keď pociťujem tento nedostatok?“
Božie slovo dnešnej nedele ponúka jednoduché riešenie. Hľadajte teda NAJPRV Božie
kráľovstvo... Hľadať v tomto zmysle znamená skutočné a intenzívne sústredenie všetkých síl a
schopností. Znamená to kopať, obracať veci, pozerať sa pod ne. Ako keby sme hľadali stratené
kľúče od auta, alebo osobné doklady. Ak by vám niekto povedal, že na vašej záhrade zakopal
milión dolárov a že sú vaše ak ich nájdete, čo by ste urobili? Vzali by ste lopatu a nevyšli zo
záhrady, kým by sme ich nenašli. Toto znamená hľadať Božie kráľovstvo.
Praktická rada: Čítaj Božie slovo, a keď si už myslíš, že si dosť prečítal, tak čítaj ešte ďalej. Modli
sa, a keď sa ti bude zdať, že si sa už dosť modlil, tak sa modli ďalej. Nedaj si priestor na čas,
kedy by ťa mohla ovládnuť obava a strach.
Boh najlepšie vie, čo potrebujeme a má moc postarať sa o náš život spôsobom, ktorý
prekračuje všetky naše ľudské možnosti. A môže to urobiť každý deň. Stačí, ak mu to každý deň
dovolíme. My budeme hľadať najprv Božie veci a On sa postará o tie naše. Výmena, ktorá sa
naozaj oplatí.
Oliver de Vinck sa narodil ako ťažko postihnutý. Celých 32 rokov preležal bezmocný na
svojej posteli. Deň čo deň, rok čo rok ho jeho rodičia kŕmili lyžičkou, upravovali mu posteľ,
starali sa o jeho telesné potreby a snažili sa mu vytvárať šťastný domov. Jedného dňa sa Oliverov
brat spýtal otca, ako dokázal celé tie roky takto sa o neho starať. Otec mu odpovedal, že sa nikdy
nestaral, čo bude zajtra. Robil to tak, že sa spýtal sám seba: „Môžeš dnes nakŕmiť Olivera?“ A
sám si dal aj odpoveď: „Áno, dnes to môžem urobiť.“
Myslím si, že toto je recept pre nás všetkých: Opýtať sa dnes: Môžem dôverovať Bohu? A
dať si odpoveď: áno aj dnes to môžem urobiť.

LITURGICKÉ OKIENKO

V tejto rubrike sa budeme venovať otázkam liturgického charakteru. V stabilnej časti
budeme na pokračovanie rozoberať nejakú konkrétnu tému, kým v druhej časti sa pokúsime dať
odpoveď na Vaše liturgické otázky (ak nejaké budú). Začneme výkladom božskej liturgie sv.
Jána Zlatoústeho.

VÝKLAD SVÄTEJ BOŽSKEJ LITURGIE SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
Božská liturgia sa začína tým, čím sa to všetko jedného dňa skončí – Božím kráľovstvom:
„Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha…” Týmto zvolaním sa začína každá eucharistická
slávnosť v byzantskej tradícii. Tieto slová ohlasujú cieľ každej liturgie – nebeskú hostinu. (Lk 13, 29; Zjv
19, 9)
Kým náš Pán kráčal po zemi, nepotrebovali sme sviatosti, pretože bol fyzicky prítomný. Keď sa
vráti v sláve, nebudeme potrebovať posvätné obrady. Ale v tomto čase, v dobe medzi „už” a „ešte nie” sa
podieľame na týchto tajomstvách: „trpezlivo to očakávame”. (Rim 8, 25) „Veď stvorenie túžobne
očakáva, že sa zjavia Boží synovia.” (Rim 8, 19)
Tento postoj očakávania a trvania vyjadrujú mnohé prvky byzantskej liturgie. Kňaz a diakon stoja
tvárou na východ. (Ak nie je možné postaviť chrám tak, aby mal svätyňu orientovanú na východ, má sa
brať ako východ tá časť, kde je umiestnený prestol.) Pohľadom a orientáciou majú viesť ľudí za sebou.
Svätyňa je oddelená ikonostasom, ktorý ukazuje, že tajomstvo slávené v eucharistii je nielen pre tých,
ktorí sa zišli na slávenie. Cirkev nie je iba zhromaždenie tých, ktorí žijú tu a teraz, ale znázorňuje tiež
Nebeský Jeruzalem. (Hebr 12, 22) Nie je uzavretým samoľúbym „združením” ona je putujúcim národom,
ktorý očakáva „príchod večného života”.

1. Príprava na svätú liturgiu
Skôr ako sa môže začať príchod do kráľovstva, ľudia musia byť pripravení. Nemôžeme plánovať
stretnutie s Bohom, ale môžeme sa na neho pripravovať. Preto oficiálne liturgické texty byzantskej cirkvi
hovoria: „Kňaz s úmyslom sláviť božské tajomstvá je predovšetkým povinný byť zmierený so všetkými a
nemať nič proti nikomu, pričom aj srdce, nakoľko len vládze, má si chrániť od zlých myšlienok, od večera
má byť zdržanlivý a zotrvať v striedmosti až do chvíle svätého tajomstva.” Modlitba, pôst, uzmierenie – to
sú predpoklady pre úprimnú účasť na eucharistii.
Prípravná časť sa začína tým, že sa kňaz a diakon spájajú v modlitbe pred ikonostasom pred
začiatkom liturgie. Pred vstupom do svätyne svätých sa otočia k zhromaždeniu a poklonia sa ľuďom –
tým sa snažia zmieriť so všetkými a zároveň vyznávajú prítomnosť Krista v zhromaždení.
Keď vstúpia do svätyne, bozkom si uctia prestol – symbol Krista, ktorý zjednocuje všetkých viac
ako stôl s jedlom, ktorý zjednocuje tých, čo sa zišli na hostinu. Kňaz a diakon sa začínajú obliekať. Svetlý
stichár je vlastne oblečenie, ktoré všetci dostávajú pri krste (Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si
obliekli. Gal 3, 27). Epitrachil symbolizuje Božiu milosť, ktorú v hojnosti vylieva „na svojich kňazov. Je
to sťa vzácny olej, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.” (Ž 133, 2)
Nakoniec si kňaz oblieka felón, ktorý ohlasuje radosť a jas života v Božom kráľovstve. (Ž 132, 9)
Diakon si na stichár dáva orár (symbol anjelských krídel), jeho pozdvihnutím vyjadruje
naliehavosť diakonátu – služby Božích sluhov. Jeho funkcia pri liturgii je slúžiť, vykonávať manuálne
práce. Tak v liturgii pokračuje v práci, ktorú vykonáva v každodennom živote: obsluhovať pri stoloch a
starať sa o núdznych. (Sk 6, 1-7)

FARSKÉ OZNAMY
Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2.6. – 8.6.2008
Pondelok

17:00 † zosnulí z rod. Ižákovej a Kmecovej, panychída

Utorok

17:00  Tobiáš, Samuel (Škovierová)
19:00 Na úmysel

Streda

17:00  za biskupov a kňazov (Petríková)

Štvrtok

17:00  Richard s rodinou (Michalková)

Piatok

17:00  Richard s rodinou (Duška)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

4. Po Päťdesiatnici, 3. hlas.
8:00 Utiereň
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Eucharistická poklona

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 9.6. – 15.6. 2008
Pondelok

17:00 † o. Andrej, Ján (Petríková)

Utorok

17:00  Richard s rodinou (Michalková)
19:00 Na úmysel

Streda

17:00  o. Ján, Mária (Škovierová)

Štvrtok

17:00 † Ľubomír (Blašková)

Piatok

17:00  Richard s rodinou (Duška)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

5. Po Päťdesiatnici, 4. hlas.
8:00 Utiereň
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

•

Dnes (1.6.2008) popoludní sa uskutoční tzv. Deň (Božích) detí našej farnosti. Stretneme sa
o 15.00 hod. pri Vojenskej nemocnici. Večiereň dnes preto nebude.

•

Budúci piatok (6.6.2008) je prvý piatok v mesiaci. Je to čas, kedy nás cirkev pozýva o niečo
naliehavejšie k sviatosti zmierenia.

• V sobotu 14.6.2008 o 10:00 hod. bude v Mikulčiciach na Morave (ako každoročne) naša
•

gréckokatolícka sv. liturgia pri príležitosti oslavy sv. Cyrila a Metoda. Sláviť ju bude vladyka
Peter Rusnák; spievať bude náš chrámový zbor Chrysostomos.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Slavomír Bandura a Ivana Pirová – obaja pochádzajú
z obce Oľka (okres Medzilaborce) a momentálne bývajú v Bratislave. Sviatosť manželstva
prijmú v našom chráme Povýšenia sv. Kríža – 7.6.2008 o 14. hodine.

• Gréckokatolícke biskupstvo v Bratislave Vás pozýva na ďakovnú púť k Sv. Otcovi do Ríma.
Púť je spojená s otvorením roka Sv. Pavla a odovzdávaním pálií arcibiskupom.
Termín: 26.6. - 30.6.2008
Cena: cca. 6000 SKK.
ĎAKUJEME

• Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu rodinám: Karczubovej a Jancurovej.
7.6.2008 upratujú: rod. Žeňuchová a rod. Krajňáková.
14.6.2008 upratujú: rod. Semberová a rod. Segiňáková.
Srdečná vďaka za Vašu službu.
BLAHOŽELÁME

• Dňa 31.5. 2008 sa do nášho farského spoločenstva sviatosťami kresťanskej
iniciácie začlenila Tamara Katarína Lunterová (narodená: 18.4.2008).
K tomuto znovuzrodeniu v Kristovi jej blahoželáme a vyprosujeme
veľa Božích milostí na mnoho rokov.

KONTAKT
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás prosím kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár
tel.:
02/ 52932856, 0907/387 265,

e-mail:

rastislav.cizik(zavináč)gmail.com

osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný
tel.:
0903/946 717

