STAUROS
č. 8 apríl 2009

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislava

slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Pred časom som bol účastníkom jednej živej diskusie. Vyslovil som totiž verejne svoj
názor: „Človek istým spôsobom môže ´cítiť´ Boha.“ A toto niektorých pobúrilo. Hovorili: „To
nie je možné! To sa nedá!“ Priznávam, možno som sa vyjadril príliš antropomorfne, príliš
ľudsky, ale ja som s tým nezačal. S tým začal Boh sám, keď sa sám vyjadril ľudsky. Stal sa
človekom. Prečo to urobil? Aby mohol cítiť to, čo cítime my? Aby prešiel okrem hriechu tým,
čím prechádza každý človek? Áno! A myslím si, že aj kvôli inej veci: aby človek mohol cítiť
Boha. Celkom reálne, fyzicky. Lebo koľkých slepých, chorých, hluchých, nemých vyliečil dotyk
Ježiša Krista? Koľkým pomohlo to, že pocítili dotyk Boha?
Preto rozumiem aj tej požiadavke apoštola Tomáša: "Ak neuvidím na jeho rukách stopy po
klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím."
(Jn 20, 25b) O čo išlo Tomášovi? Chcel pocítiť dotyk svojho Pána.
V súvislosti s tým som si potom položil jednu otázku. Skúsme sa preniesť o 8 dní naspäť.
V nedeľu vzkriesenia prichádza k prázdnemu hrobu Pána Ježiša Mária Magdaléna a vedie s ním
rozhovor, nevediac o koho ide. A keď Ho nakoniec spoznáva, On je povie: "Už ma nedrž ...“ (Jn
20, 17) Už sa ma nedotýkaj. A o osem dní nato povie Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje
ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku!“ (Jn 20, 27). Skúšam pochopiť príčinu. Ježiš Kristus
veľmi dobre vie, kto čo potrebuje. Mária Magdaléna potrebovala počuť svoje meno. Ježiš ju
oslovil osobne: „Mária“ Ona mu povedala: "Rabbuni" (Jn 20,16) A čo potreboval Tomáš? Tiež
niečo osobné – dotyk Boha. A táto skutočnosť ma priviedla k úvahe o dotyku. Lebo hovorí sa, že
dotyk dáva život, alebo presnejšie - dotyk lásky dáva život. Koho sa nedotýkajú zomiera.
Nemecký pediater René Spitz vo svojej štúdii dokazuje, že malé deti zomierajú, keď sa ich nikto
nedotýka. V každom z nás je táto túžba po dotyku. Aj v Tomášovi. A Ježiš Kristus to veľmi
dobre vie. A vie to aj Jeho cirkev. Prečo má každá sviatosť svoju matériu a formu? Nestačila by
len forma – modlitba? Prečo aj matéria? Pri krste voda, pri myropomazaní myro, pri eucharistii
chlieb a víno...? Myslím že práve kvôli tomu: Boh sa nás chce dotknúť. A ponúka nám, aby sme
sa my mohli dotknúť Jeho. A čo je pri tom dôležité? Aby sa tento vonkajší dotyk premenil na
vnútorný. Aby sa Boh dotkol môjho srdca. Môjho vnútra. Aby to nezostalo len na povrchu. Tak
ako u apoštola Tomáša, ktorý po tomto dotyku úprimne povie: „Pán môj a Boh môj“ (Jn 20, 28)

POZNÁŠ NAŠU EPARCHIU?

Cieľom tejto rubriky je v alfabetickom poradí stručne predstaviť jednotlivé farnosti
našej Bratislavskej eparchie ako aj ich aktuálnych správcov – kňazov. Keďže je nás na tak
rozsiahlom území pomerne málo, aj touto formou môžeme aspoň nepatrne prispieť
k vzájomnému zblíženiu a jednote. Jednotlivé informácie sú zhrnutím poznatkov získaných
z internetu, Schématizmu prešovskej gréckokatolíckej metropolie (2008), ako aj z osobných
rozhovorov s jednotlivými kňazmi pôsobiacimi v daných farnostiach.

BANSKÁ BYSTRICA – Farnosť blahoslaveného hieromučeníka Petra Pavla Gojdiča
o farnosti
Gréckokatolícka farnosť Banská Bystrica bola zriadená 18. 5. 2003 vyčlenením
z farnosti Šumiac ako súčasť Gréckokatolíckej eparchie Prešov. Od 30. 1. 2008 sa stala
súčasťou našej Gréckokatolíckej eparchie Bratislava. Podľa schématizmu žije v tejto farnosti
855 gréckokatolíkov. Sv. liturgie sú v tejto farnosti slávené denne v Chráme sv. Alžbety na
Dolnej ulici, č. 49. Podľa slov tamojšieho správcu farnosti o. Jána Krupu, v nedeľu sv. liturgiu
navštívi cca. 50 veriacich, čo predstavuje necelých 6 % z celkového počtu veriacich.
Podrobné informácie o časoch sv. liturgií ako aj o ostatných náležitostiach nájdete na
zaujímavej internetovej stránke farnosti www.fara.sk/grkatbb alebo Vám ich poskytne aj
správca farnosti o. Ján Krupa, ktorý je zastihnuteľný na telefónnom čísle 0911 912 648.
Z tejto farnosti je excurrendo spravovaná aj farnosť Zvolen, kde sa gréckokatolíci schádzajú
na slávenie sv. liturgií pravidelne každú nedeľu o 8: 00 v kaplnke Zvolenského zámku.
o správco-vi/ch farnosti
Po o. Petrovi Sabolovi (súčasný tajomník vladyku Petra Rusnáka), ktorý vo farnosti
pôsobil od jej vzniku v roku 2003 až do roku 2006, je terajším správcom farnosti o. Ján
Krupa.
O. Ján Krupa sa narodil 8. 12. 1977 vo Vranove n/T. Vyrastal v obci
Sečovská Polianka. Teológiu študoval v Prešove, Eichstätte (Nemecko)
a v Ríme. Kňazskú vysviacku, pred ktorou prijal aj sviatosť manželstva, mu
udelil vladyka Ján Babjak v júli roku 2005. Vo farnosti žije so svojou rodinou
– manželkou Máriou pôvodom z Košíc, a dvoma dcérami – staršou Klaudiou
(2,5 roka) a mladšou Karolínou (9 mesiacov). Okrem pastoračnej činnosti
pracuje aj v rádiu Lumen. Jeho pôsobenie by sa dalo opísať slovami, ktoré
nájdete na spomínanej internetovej stránke farnosti: „Za dôležitú súčasť môjho poslania vo
farnosti považujem stálu pripravenosť poradiť Vám v otázkach kresťanskej vierouky
a mravouky.“

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 20. – 26. 4. 2009
Pondelok

17:00 † o. Georgij, Gizela-Tekla (Podhájecký)

Utorok

17:00 Na úmysel
Večiereň
19:00  Katarína rodinou (Gerová)

Streda

17:00  Juraj (Porhinčák)
Večiereň

Štvrtok

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
17:00 † Juraj (Šecková)

Piatok

17:00  za našich biskupov a kňazov našej eparchie (Petríková)

Sobota

17:00 † Agáta Lakotová, panychída
Večiereň

Nedeľa

3. po Pasche – o myronosičkách, 2. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 27. 4. - 3. 5. 2009
Pondelok

17:00  Gabriela, Juraj (Bodnárová)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00 † Tibor a Ružena (Gerová)

Streda

17:00  Teodózia s rodinou (Felixová)

Štvrtok

17:00 † Ján a Apolónia (Gerová)

Piatok

17:00  Ľubomír a Anna (Porhinčák)

Sobota

17:00 Na úmysel
Večiereň

Nedeľa

4. po Pasche – o porazenom, 3. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 Eucharistická poklona

OZNAMUJEME

•

Vo štvrtok, 23. 4. 09 budeme sláviť odporúčaný sviatok Svätého a slávneho veľkomučeníka,
triumfátora a divotvorcu Juraja. Z toho dôvodu bude deň pred sviatkom, v stredu, 22. 4. 09 po sv.
liturgii večiereň tohto sviatku.
• V piatok, 1. 5. 09 je prvým piatkom v mesiaci, a tým vhodná príležitosť pristúpiť k sviatosti
zmierenia. V tento deň je zároveň voľnica.

•

V nedeľu, 3. 5. 09 je vyhlásená zbierka na Kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča
v Prešove. Už vopred Vám ďakujeme za podporu.
• Mladí z našej farnosti organizujú farskú dovolenku rodín a mladých, ktorá sa uskutoční
v termíne od 9. do 16. 8. 2009 v našom novozriadenom metropolitnom Centre pre rodinu na
Sigorde (okr. Prešov). Súčasťou tejto dovolenky by bola aj účasť na archieparchiálnej odpustovej
slávnosti v Ľutine. (16. 8. 09). Cena za jednu osobu je 15,- € na deň s plnou penziou, čo je
dohromady 105,- € za 7 plánovaných dní. Zatiaľ sa prihlásilo 24 záujemcov. Kapacita je 50 miest.
ĎAKUJEME

• Pri zbierke na Boží hrob sa vyzbierala suma 143, 62 €. Srdečná vďaka!
• Štedrý, Bohu známy darca podporil prevádzku nášho chrámu sumou

100,- €, za čo mu

vyslovujeme úprimné: „Pán Boh odmeň!“

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu a biskupského úradu:
rodinám Jancurovej a Karczubovej (18. 4. 09)
25. 4. 09 upratuje: rod. Vavríkova a Kováčova
2. 5. 09 upratuje: rod. Segiňákova a Semberova
Srdečná vďaka!
BLAHOŽELÁME

• Na Veľkú sobotu, 11. 4. 2009 sa naše farské spoločenstvo rozrástlo o 5 nových dospelých
členov, ktorí pri sv. liturgii prijali iniciačné sviatosti z rúk vladyku Petra Rusnáka. Sú to títo
neofyti: Zuzana Dzvoníková, Ivana Chuťková, Katarína Kopalová, Diana Vrabcová a Tomáš
Polák. V tom istom čase prijal sviatosti kresťanskej iniciácie v Košiciach aj Peter Leško, ktorý
bude prakticky členom našej farnosti. K tomu sa v sobotu, 18. 4. 09 pripojil aj Michal Matej Hodál
( 5. 12. 2008). Veríme, že aj tento bohatý prírastok čoskoro prinesie svoje plody – ovocie
Svätého Ducha!

• Gréckokatolícke arcibiskupstvo spolu s redakciou Slova a neziskovou organizáciou Petra udelilo
v stredu, 15. 4. 09 jednu z cien Emila Korbu za rok 2009 Andrejovi Škovierovi. Cena mu bola
udelená za „nezištnú propagáciu našej cirkvi prostredníctvom internetu.“ Toto ocenenie je reakciou
na jeho vyše desaťročnú administrátorskú a redaktorskú prácu na stránke www.grkat.nfo.sk (ktorá
je plne nezisková a funguje bez akejkoľvek finančnej podpory už vyše desať rokov) vrátane jej
niektorých samostatných podstránok (napr. www.grkat.nfo.sk/Bratislava), ale aj viaceré ďalšie
aktivity na internete (spravodajstvo pre rôzne servery, propagácia prostredníctvom fotografií,
aktivita v diskusných fórach, v tzv. sociálnych sietiach a pod.)
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

