STAUROS
č. 17 august 2009

Informačný (dvoj)týždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave

slovíčko
slovíčko o SLOVE
Drahé sestry a bratia!
Keď čítame nejakú knihu alebo sledujeme film, možno sa nám z času na čas stáva, že nás
zaujme nejaká negatívna postava. Že mi je zrazu sympatický nejaký únosca vykreslený ako
humanista, ktorý nemal nijakú inú možnosť, preto sa uchýlil k tomu skutku. Človek, ktorý spácha
nejaký zločin, lebo nevidí iné východisko. Donútia ho k tomu okolnosti. „Nemal na výber.“
Keď sa cez túto optiku pozrieme na evanjelium 12. nedele po Päťdesiatnici,(Mt 19, 16-26),
vidíme bohatého mladého muža prichádzajúceho k Ježišovi s otázkou: "Učiteľ, čo dobré mám
robiť, aby som mal večný život?" (Mt 16, 16) A hneď pri tejto otázke nám príde sympatický.
Väčšina mladých ľudí sa takto nepýta. Mladých skôr zaujímajú pracovné príležitosti, dovolenky,
športové podujatia. Tohto mladého muža zaujíma to, ako sa môže dostať do neba, ako môže byť
spasený. Nezvyčajné. Pán Ježiš mu na to odpovie, aby dodržiaval prikázania. A tu prichádza
ďalšia zaujímavá reakcia mladého muža: „Toto všetko som zachovával.“ (Mt 16, 19a) Zhrňme si
to. Tento mladý muž je bohatý. U židov vládlo presvedčenie, že ten, kto je bohatý, je požehnaný
Bohom. Tento človek zachováva prikázania, dodržiava zákon, a teda – páči sa Bohu. Vedie
dobrý život. A predsa prichádza s otázkou: „Čo mi ešte chýba?“ (Mt 16, 19b) Jeho „dobrý život“
ho nedokáže naplniť. Myslím, že tento mladý muž je mnohým sympatický. Všetko sa ale zmení,
keď počujeme, že od Ježiša odišiel smutný. Otázka znie: „Nemal inú možnosť?“ Odpoveď
nejakého autora, režiséra alebo aj diváka by asi znela: „nemal!“ To, čo Ježiš Kristus od neho
žiadal bolo nad jeho sily. Predať majetok a rozdať chudobným. Prisilná káva.
Ako máme teda pochopiť tento príbeh? Že Boh pred nás kladie nejakú podmienku vstupu
do neba a ja ju musím z vlastných síl splniť? Snažím sa nefajčiť? Snažím sa odolávať nejakým
vášňam? Odriekam si svoje túžby? Tvrdo pracujeme na svojej pýche? Snažíme sa milovať svoje
svokry? Snažíme sa chodiť každý mesiac na spoveď?
Božie slovo jasne hovorí, že to nedokážeme. Že svojimi silami nedokážem zaplatiť
vstupenku do neba.
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko
možné." (Mt 16, 26) Tu je vysvetlenie celého príbehu. Človek má vždy v sebe niečo, čo mu

bránilo, bráni a bude brániť vo vstupe do nebeského kráľovstva. My sa samy skutočne
nepolepšíme. Ale Bohu je všetko možné. Toto podobenstvo nie je tak veľmi o závislostiach,
peniazoch, majetku. Toto podobenstvo je o možnostiach Boha. A tie sú nekonečné.
Možno nás stretne situácia, keď budeme postavení pred nejakú negatívnu voľbu, pred
nejaký hriech a poviem si: „Nemám na výber. Nemôžem ináč.“ Toto je klamstvo diabla.
Evanjelium hovorí jasne. Vždy mám na výber. Tým výberom je Boh - a Bohu je všetko možné.

Najväčšie tohtoročné mariánske odpusty.
Klokočov: Na najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa
v dňoch 8.-9. augusta konala centrálna púť k Matke Božej.
Klokočov, ležiaci neďaleko Michaloviec, už vyše tri storočia priťahuje pútnikov do
chrámu, kde v roku 1670 zázračne slzila ikona presvätej Bohorodičky. Roniace slzy v očiach
Panny, ako symbolický výraz bolesti nad všemožným trápením ľudu Zemplína, zostali aj dnes
výrečným znamením. Preto je toto pútnické miesto veľmi obľúbené a navštevované.
Archijerejskú liturgiu slávili vladykovia Milan Chautur a Peter Rusnák z Bratislavy.
V kázni biskup Rusnák vyzdvihol nadprirodzenú krásu Bohorodičky. „Len ten, kto je v tomto
živote spojený s Bohom, môže očakávať, že s ním bude spojený aj v nebi. Preto sa po vzore
Panny musíme učiť počúvať Boha a plniť jeho vôľu. A uznať svoj hriech, ktorý je hlboko
v nás,“ povedal kazateľ. Spevom sprevádzal slávenie Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Po
sv. liturgii prečítal o. Cyril Jančišin pozdravný telegram Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
Na záver slávnosti vladyka Milan predniesol v chráme pred kópiou milostivej ikony
zasväcujúcu modlitbu za jednotu a lásku v rodinách. Množstvo pútnikov počas odpustu znovu
odhalilo kresťanskú perspektívu svojho života a načerpalo sily do ďalších dní. Hlavnú sv.
liturgiu v priamom prenose vysielala STV a TV LUX.
o. Michal Hospodár
Ľutina: Na najväčšom pútnickom mieste Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie
v Ľutine sa v sobotu a v nedeľu 15. a 16. augusta zišlo na archieparchiálnej odpustovej
slávnosti viac ako 20 000 pútnikov, ktorí prišli osláviť Zosnutie (Nanebovzatie) Presvätej
Bohorodičky.
Tohtoročná púť bude v histórii zapísaná zlatými písmenami, pretože bola zakončená
posviackou rozšírenej a obnovenej Baziliky minor, ktorá je od roku 1988 jedinou
gréckokatolíckou bazilikou na Slovensku a po rozšírení má teraz dve priestranné bočné lode.
Jedna z nich, pravá bočná loď, bude slúžiť aj ako farská kaplnka a preto v nej bol inštalovaný
zreštaurovaný historický ikonostas a oltár.
Na slávnosti sa zúčastnili traja arcibiskupi a šiesti biskupi byzantského a latinského
obradu zo Slovenska a zahraničia. Hlavným slúžiteľom slávnostnej nedeľnej archijerejskej
svätej liturgie na Ľutinskej mariánskej hore bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma.
Polnočnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák, ktorý v homílii
zdôraznil, čo všetko nám Boh poodpúšťal v našom živote. My však nemáme milosrdné srdce.
Božie slovo nás pozýva byť milosrdnými tak, ako je s nami dennodenne milosrdný náš
nebeský Otec. „Z ľudských síl toho nie sme schopní, ale Boh má moc pôsobením Ducha,
Slova a Eucharistie to v nás urobiť, aby sme mohli svedčiť o Jeho láske a milosrdenstve nie
rečami, ale životom. On posiela svojho Syna Ježiša Krista, ktorý náš dlh voči Bohu splatil a
úplne zrušil.“
o. Ľubomír Petrík

FARSKÉ OZNAMY
Bohoslužobný poriadok na obdobie: 24. – 30. 8. 2009
Pondelok

17:00  Mária Félixová

Utorok

17:00 Na úmysel

Streda

17:00  o. Ján Maturkanič (Semberová)

Štvrtok

17:00 † Vasiľ, Andrej, (Porhinčák)

Piatok

17:00 † Jozef Vinclér, panychída

Sobota

Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
8:00 Utiereň
9:00 Sv. liturgia, † Jozef, Jozef (Froncová)

Nedeľa

13. Po Päťdesiatnici, 4. hlas.
7:00 Utiereň (slovenská)
8:00 Sv. Liturgia (slovenská)
9:30 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Večiereň

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 31. 8. – 6. 9. 2009
Pondelok

17:00 † Gašpar, Vojtech, Kristína (Froncová). panychída

Utorok

Začiatok indiktu, t.j.: nového cirkevného roka
17:00  Mária, Peter (Gerová)

Streda

17:00

† Ján, Štefan, Andrej, (Porhinčák)

Štvrtok

17:00

† Michal Cimbala, panychída

Piatok

17:00

Na úmysel

Sobota

17:00

Nedeľa

† o. Ján, Magdaléna (Gerová)
Večiereň

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

OZNAMUJEME

•

V sobotu, 29. 8. 2009 slávime odporúčaný sviatok - Sťatie úctyhodnej hlavy slávneho
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa). V tento deň
je predpísaná zdržanlivosť od mäsa, hoci je sobota. Bohoslužobný poriadok bude vyzerať
nasledovne: o 8. 00 hod. bude utiereň a o 9. 00 hod. bude sv. liturgia v slovenskom jazyku.

• V utorok, 1. 9. 2009 je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka.
• Piatok, 4. 9. 2009 je zároveň prvým piatkom v mesiaci, kedy nás

cirkev znova pozýva

k prijatiu odpustenia vo sviatosti zmierenia.

• Nedeľou, 6. 9. 2008 prechádzame na tzv. „cezročný režim“ nedeľných bohoslužieb. (Viď
bohoslužobný poriadok: 31. 8. – 6. 9. 2009)

• Sviatosť manželstva chcú prijať:
1. Mikuláš Duranka, rímskokatolík, nar. v Starej Ľubovni, bývajúci v Bratislave a Dagmar
Duranková, gréckokatolíčka, narodená a bývajúca v Bratislave
2. Ondrej Žilinčár, rímskokatolík, narodený a bývajúci v Bratislave a Lýdia Babjáková,
gréckokatolíčka, nar. v Humennom, bývajúca v Bratislave.
Oba páry prijmú sviatosť manželstva v našom chráme Povýšenia sv. Kríža 12. 9. 2009.
ĎAKUJEME

• V nedeľu, 16. 8. 2009 sa pri zbierke na Katolícke školy vyzbieralo 134, 42 €. Srdečná
vďaka za všetky Vaše dary!

•

Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Źeňuchovej a Molčányiovej (14. 8. 2009 ) a mládeži (22. 8. 2009)
29. 8. 2009 upratujú: rod. Mojzešova a rod. Krajcsovicsova
5. 9. 2009 upratujú: rod. Bodnárova a rod. Michalkova.
Srdečná vďaka za Vašu službu.
BLAHOŽELÁME

•

Letné novinky v našej eparchii: Tohtoročné leto bolo pre našu Bratislavskú eparchiu
zvlášť požehnané. Päť našich farností dostalo nových kňazov: Nitra novokňaza otca Martina
Pavuka MSC, Liptovský Mikuláš novokňaza otca Petra Lacha (prepožičaný z Prešovskej
archieparchie), novozriadená farnosť Bratislava – Petržalka otca Ľubomíra Matejoviča,
Šumiac otca Františka Takáča (pôvodom z Košickej eparchie) a Zvolen novokňaza otca Jána
Sabola ml. (prepožičaný z Košickej eparchie). Bohu vďaka za nich!
• V sobotu, 22. 8. 2009 prijali sviatosť manželstva v našom chráme Povýšenia sv. Kríža Rudolf
Buchlák a Mária Demjanová. Novomanželom želáme pri ich spoločnom štarte do života veľa
spolupráce s darom, ktorý na tento účel od Boha dostali.
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

