STAUROS
č. 1 január 2009

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíč
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Možno ste niektorí videli katastrofický film – Deň po tom. Ide o takú víziu, kde kvôli
negatívnym zásahom človeka do prírody nastanú drastické klimatické zmeny. O život príde
mnoho ľudí. A v tomto filme ma zaujala okrem iného aj záverečná scéna. Po celej tej katastrofe
dvaja kozmonauti pozerajú z vesmíru na našu planétu a jeden sa pýta toho druhého: „Pozri, už si
niekedy videl taký čistý vzduch?“ Po takej obrovskej katastrofe sa niečo predsa len zlepšilo.
A v tejto situácii vidím aj obraz mnohých nás. Keď príde do môjho života nejaká tragédia,
problém, aj pre mňa platí to isté. Aj pre mňa existuje nejaký „deň po tom“. Aj pre mňa je tu
nádej, že po nejakom probléme, o ktorom si myslím, že ma zničí, príde nejaké načakané
zlepšenie. A práve to dnešné evanjelium Nedele po Osvietení (Mt 4, 12-17) je toho dôkazom. Po
prvých slovách hneď prvej vety by niekto povedal: „Tak to je katastrofa! To je koniec! Keď sa
Ježiš dopočul, že Jána uväznili,...“ Jána uväznili. To je hrozné. Boží muž, kazateľ, ku ktorému
prichádzali mnohí, ten, ktorý sa nebál nikoho, ale hlásal Božie slovo vhod a nevhod, skončil. Je
odstavený. Katastrofa. Lenže prichádza ten „deň po tom“ Ako vyzerá? – V osobe Ježiša Krista.
Po tom, ako je odstavený Ján Krstiteľ, prichádza niekto silnejší, niekto väčší.
Slávime Nedeľu po Osvietení. Dalo by sa povedať, že aj pre nás je to „deň po tom“. Ako
vyzerá? Pred týždňom sme hovorili o známom rozdiele – „predtým a potom.“ Hovorili sme, že po
nejakom silnom zážitku, sa niečo v našom živote zmeniť musí. V duchu slov: „Už to nie je také
ako predtým.“ A dnes sme „po tom“. Vidno to na mne? To je tá dnešná testovacia otázka. Lenže
to nie je len taký obyčajný test. Tak ako sme to často vnímali v školských laviciach: „Ale veď to
nemá zmysel, načo tu je taký test?“ Nevideli sme to, že je to príprava na oveľa dôležitejšiu
skúšku. Tak je to aj s testom v duchovnej oblasti. A tak je to aj dnes. Nemôžem to vnímať len
izolovane. Lebo tá dnešná otázka – „ako je to som mnou po osvietení?“, a moja odpoveď na ňu mi
má pomôcť skúške, probléme, či nejakej katastrofe, ktorá je možno predo mnou. Aby sa nestalo
jedno. Príde problém a ja poviem: „je koniec!“ Nebudem môcť mať deti. Ťažko ochoriem, alebo
niekto môj blízky. Prídem o prácu, preložia ma, podrazí ma kolega, zažijem nespravodlivosť.
A práve v tejto situácii sa ukáže, ako vyzerali tie moje „testíky“ – alebo aj to, či som sa vôbec
testoval. Či žijem v nádeji, že aj pre mňa existuje „deň po tom“.

Preto nezanedbajme aj túto dnešnú testovaciu otázku: „Ako to dnes, v Nedeľu po Osvietení
vyzerá v mojom živote?“ Skutočne ako „po Osvietení“? Ak nie – Boh mi ponúka „opravák“
každú sv. liturgiu a každý ďalší deň.

Zo života farnosti: Prvé stretnutie farskej rady v roku 2009
V sobotu, 10. 1. 2009 sa uskutočnilo prvé stretnutie novozvolenej farskej rady.
Stretnutia sa okrem farára o. Rastislava Čižika zúčastnili takmer všetci členovia farskej rady:
Mária Dudoková, Štefan Krajňák, Ľubomír Michalko ml., Marcel Mojzeš, Mária Semberová.
Pre chorobu sa ospravedlnil Ľubomír Porhinčák.
Hlavnou témou stretnutia bolo finančné vyúčtovanie za kalendárny rok 2008. Po
podrobnej konzultácii s farskou radou zverejňujeme tieto základné informácie:
Stav farského účtu k 1.1. 2008:

158 057, 95 SKK (5 246,53 €)

Stav farského účtu k 1.1. 2009:

4 340,- €: (130 746. 84 SKK) - v tom 66 366,50 SKK zostatok zo
„zvonového“ účtu.

Rozdiel:

– 27 311, 11 SKK (906, 56 €)

Príjmy (zvonček, osobitné dary veriacich a štóla) spolu:
348 845, 70 SKK (11 579, 56 €)

Výdavky (elektrina, plyn, voda, telefón, liturgické predmety a iné) spolu:
442 523, 31 SKK ( 14 689, 08 €)

Projekt „Zvony“:
Príjmy (dary veriacich) spolu:

382 192, 40 SKK (12 686 46 €)

Výdavky:
Zakúpenie nového zvonu „Peter a Pavol“:
(firma ZD Tomáškové Dytrychové)

117 276, 88 SKK (3 892, 8792 €)

Oprava starého zvonu a inštalácia oboch zvonov: 198 494, 57 SKK (6 588, 8127 €)
(firma Boroko)

Výdavky spolu:

315 771, 45 SKK (10 481, 691 €)

Rozdiel:

66 420, 95 SKK (3 864, 4676 €)

Dôležité poznámky:
Čo sa týka financovania biskupskej (doteraz farskej) budovy prichádzajú nasledujúce zmeny:
Od 1. Februára 2009 preberá financovanie chodu celej budovy biskupský úrad, čím by naša farnosť mala
ušetriť. Vo farskej réžii zostane platba energií v chráme (plyn, elektrina a bežná údržba), kúpa
liturgických potrieb a platba farského telefónu.

Termín ďalšieho stretnutia farskej rady bol stanovený na: 21. 2. 2009, o 10:00 hod.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 12. 1. – 18. 1. 2009
Pondelok

17:00 † Mária (Pokrivčák)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 † o. Ján, Ema (Michalková)

Streda

17:00 † Mária (Arvayová), panychída

Štvrtok

17:00 † Artúr (Michalková)

Piatok

17:00 † Jozef, Júlia, Štefan (Papíková), panychída
† Anna, Juraj (rod. Šeregiová), panychída

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

31. po Päťdesiatnici, 3. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)  Ľubomír Michalko
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 19. 1. – 25. 1. 2009
Pondelok

17:00 † Eugen, Elena, Igor (Domináková)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 † Artúr (Michalková)

Streda

17:00 † Štefan, Mária (Pokrivčák)

Štvrtok

17:00 † Artúr (Michalková)

Piatok

17:00  Ivan, Viera (Domináková)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

32. po Päťdesiatnici – o Zachejovi, 4. hlas.
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

OZNAMUJEME

• K dispozícii je ešte knižný kalendár na rok 2009. Cena je 1,99 € (60,- SKK)/kus.
• Mladí z našej farnosti pripravujú 5. ročník Gréckokatolíckeho plesu, ktorý sa bude konať 14.
februára 2009 v Univerzitnom pastoračnom centre. Lístky sú v predaji od 14. decembra za
zľavnenú cenu 390 Sk (13 euro), v tejto cene si ich môžete zakúpiť do 14. januára 2009, potom
sa už budú lístky predávať za 15 euro (450 Sk). Zakúpiť si ich môžete u Andreja Škovieru.
(Kontakt: e-pošta: andreios@nfo.sk mobil: 0908-435120.)
Aktuálne informácie o plese nájdete aj na našej internetovej stránke
na http://www.grkat.nfo.sk/Bratislava/ples.html

• Ako zvyčajne budeme aj tohto roku podľa záujmu svätiť domy, príp. byty (tzv. Jordánske
svätenie). Svoj prípadný záujem ako aj Vám vyhovujúci termín svätenia nahláste prosím čím
skôr na farskom úrade nižšie uvedeným spôsobom.

• Matrika za rok 2008 (ešte raz).
V roku 2008 sme udelili iniciačné sviatosti 54 Božím deťom, čo je o 10 viac ako v roku 2007.
V uplynulom roku uzavrelo sviatosť manželstva v našej farnosti 12 párov a našu farskú rodinu
opustilo 19 bratov a sestier. Dúfame, že stúpajúca tendencia rozrastania našej farnosti bude
pokračovať aj v novom kalendárnom roku 2009.
ĎAKUJEME

• Dve Bohu známe osoby darovali na chrám po 1000,- SKK, (spolu 66,39 €), iná Bohu známa
osoba darovala 500 SKK,- (16,60 €), spoločenstvo Eben Ezer darovalo 4000 SKK,- (132,78 €)
a šťastný nálezca daroval pre potreby farnosti 6000 SKK,- (199,16 €). Srdečná vďaka!

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rod. Bodnárovej a rod. Michalkovej (3. 1. 09) a rod. Jancurovej a rod. Karczubovej
(10. 1. 09)
17. 1. 09 upratujú: rod. Kováčová a rod. Vavríková
24. 1. 09 upratujú: rod. Segiňáková a rod. Semberová
Srdečná vďaka za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•
•

V pondelok, 5. 1. 2009 oslávil svoje okrúhle, 60-te narodeniny aktívny člen našej farskej
rodiny Ľubomír Michalko st. Jubilantovi srdečne blahoželáme a vyprosujeme jemu i celej
jeho rodine hojnosť milostí od Pána Boha na mnohé a blahé roky!
V sobotu, 10. 1. 2009 šťastne dovŕšil polstoročnicu života protosynkel našej bratislavskej
eparchie o. Vladimír Skyba. Úprimne mu blahoželáme a modlíme sa, aby mu Pán dal veľa
svojej múdrosti v jeho náročnej úlohe na „mnohaja i blahaja lita!“
KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 0907/387 265, e-mail: rastislav.cizik@gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

