Stauros
Č. 7 apríl 2011

Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
SLOVÍČKO O SLOVE

Drahí bratia a sestry!
sestry!
V jednej televíznej relácii, ktorá sa zaoberá plnením želaní ľudí s ťažkým životným
príbehom, som uplynulý týždeň videl, ako bolo splnené želanie jednej matky. Táto matka má
ťažko choré dieťa. A veľmi sa chcela stretnúť s herečkou, ktorá stvárňila hlavnú postavu
v istom tureckom seriáli. Dôvod, ktorý ju k tomu viedol vysvetlila jednoducho. Aj postava
v tomto seriáli mala rovnaké problémy ako ona. Aj jej syn bol ťažko chorý, ale potom sa
z choroby vyliečil. A práve toto túto matku naplnilo nádejou, ktorá jej hovorila: „Aj môj syn
sa môže vyliečiť.“ Akoby tejto matke nevadilo, že ide len o filmovú fikciu. Že ide iba o hru.
Aj napriek tomu sa táto matka chcela stretnúť s herečkou, ktorá v skutočnosti nemá s jej
životným príbehom nič spoločné.
Keď som si prečítal evanjelium 4. pôstnej nedele, všimol som si situáciu apoštolov.
Nemohli uzdraviť chorého chlapca. Oni videli realitu svojho Učiteľa. Videli, ako utíšil búrku
na mori, videli, ako vzkriesil mŕtvu Jairovu dcéru, videli, ako uzdravil mnohých chorých.
A chceli ho napodobniť. Nevyšlo to. Prečo? V čom bol zásadný rozdiel medzi Ježišom
Kristom a nimi? Apoštoli sa na niečo iba hrali. Možno sa chlapca dotkli, ako sa Pán Ježiš
dotýkal chorých predtým. A predsa to nepomohlo. Čo im chýbalo? Modlitba. Osobný
rozhovor so živým Bohom. S autentickým Bohom. S Bohom, aký je v skutočnosti. Lebo
v tomto je základný rozdiel medzi prirodzene nábožným človekom a kresťanom.
Prirodzene nábožný človek si vytvára svoje predstavy o nejakom anonymnom bohu.
Vníma ho ako neurčitú bytosť alebo energiu a vyjadrí to slovami: „Niečo tam nad nami predsa
musí byť!“ Ale čo to je, to prenechá už svojej fantázii. Väčšinou nech je to ale „niečo“, čo
plní moje predstavy. Naproti tomu kresťan je človek, ktorý nezačína a nekončí komunikáciu
s Bohom svojou predstavou. Kresťan je otvorený pre Boha, aký v skutočnosti je. Kresťan je
otvorený pre plán Boha. Veľa krát sme počuli o tom, že kresťanstvo nie je náboženstvom

v úzkom zmysle slova. Nie je ani filozofiou či moralizovaním. Kresťanstvo je prvom rade
odpoveď. Kresťan odpovedá na prvý krok Boha. Na krok jeho lásky.
Otázka je, či sa ja stretávam s takýmto Bohom. Alebo chcem stretnúť Boha mojich
predstáv. Chcem Boha, ktorý bude hrať podľa môjho scenára, alebo mu dám voľnú ruku?
Apoštoli v evanjeliu boli zaskočení: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ (Mk 9, 28) Musím
priznať, že aj ja sa občas pýtam obdobne: „Prečo to moje kresťanstvo nefunguje tak, ako by
malo? Prečo je pre mňa také ťažké odpúštať, milovať, nehrešiť? Jednou z príčin je môj
vlastný scenár. Prichádzam k Bohu a dopredu mám pripravený obraz, ako má vyzerať môj
život. Modlím sa k Bohu a nenápadne mu predkladám svoju predstavu. A potom žijem
v presvedčení, že moja a Božia vôľa „musia“ byť predsa totožné. Nie je tu kdesi zdroj
disfunkcie môjho kresťanstva? Akoby som niečo len hral.
Čo je ale úlohou herca? Vžiť sa do svojej postavy, aby ju čo najvernejšie dokázal
stvárniť. Úloha kresťana je presne opačná. Nechať Ježiša Krista, aby sa On vžil do môjho
vnútra. Do mojich postojov, srdca, zmýšľania. Taký, aký v skutočnosti je. V tomto duchu
apoštol Pavol vo svojom liste Filipanom pripomína. „Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš!“ (Flp
2, 5) A recept na to ponúka evanjelium. Je obsiahnutý v slovách Pána Ježiša – modlitba
a pôst. Toto je cesta. Modliť sa a postiť ako Pán Ježiš - vedený Svätým Duchom. Lebo len tak
budeme autentickými svedkami Ježiša Krista a nielen nejakými hercami, ktorí sa pokúšajú
o bezduché pózy.

ZO ŽIVOTA NAŠEJ CIRKVI
Relikvie sv. Cyrila začali púť po našej eparchii
V piatok, 1. 4. 2001 boli do našej Katedrály Povýšenia sv. Kríža v Bratislave prinesené
relikvie sv. Cyrila v rámci ich putovania po farnostiach diecéz a eparchií Slovenska.
Putovanie relikvií sv. Cyrila prebieha v rámci dvojročnej duchovnej prípravy, iniciovanej
Konferenciou biskupov Slovenska, pri príležitosti 1150-teho výročia príchodu našich
slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na naše územie (rok 2013). Relikvia bola
vystavená k verejnej úcte do nedele, 3. 4. 2011. Púť relikviára bude potom pokračovať do
ostatných farností eparchie. Podrobný rozpis putovania si môžete prečítať na internetovej
stránke www.grkatba.sk. Na konci putovania po eparchii sa posledný májový týždeň od 23.
do 30. mája 2011 relikvie znova vrátia do našej katedrály, čo bude spojené s prednáškami
našich veriacich na tému cyrilo-metodského dedičstva.

Stretnutie farskej rady
V pondelok, 28. 3. 2011 sa uskutočnilo druhé stretnutie farskej rady našej farnosti.
Hlavným bodom stretnutia bolo riešenie problému vlhnutia múrov nášho chrámu, ktorý
chceme riešiť ako prioritu v tomto roku. Na stretnutí sa zúčastnil aj p. Vladimír Duchoň,
riaditeľ slovenskej pobočky rakúskej stavebnej firmy Swietelski, ktorý má s riešením
podobných problémov sakrálnych stavieb viacročné skúsenosti. Na stretnutí členom farskej
rady podrobne popísal opatrenia, ktoré je potrebné vykonať pri riešení problému vlhnutia
chrámových múrov. Z prezentovaných plánov vyplýva, že je veľmi žiadaná a vítaná
angažovanosť čo najväčšieho počtu veriacich našej farnosti. Preto Vás chceme aj touto cestou
poprosiť, aby ste sa zapojili do spoločného riešenia tohto problému. Veď ide o spoločnú vec
a všetci sme údmi toho istého tela Kristovho tela (porov. 1Kor 12). Konkrétne postupy budú
zverejnené vo farských oznamoch.

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 4. – 10. 4. 2011
Pondelok

17:00  Jozef, Miroslav, Eva

Utorok

17:00 Liturgia vopred posvätených darov

Streda

17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov † Ján Petrík

Štvrtok

17:00  Peter (Škovierová)

Piatok

17:00 Liturgia vopred posvätených darov  Mariana (Škovierová)

Sobota

Akatistová
16:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
17:00 † Augustín, Michal (Lovaszová)

Nedeľa

5. Pôstna – Krížupoklonná; 5. hlas
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. Liturgia (slovenská)  Mariana Bodnárová
17:00 Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 11. – 17. 4. 2011
Pondelok

17:00 † Nikolaj, Roman, Juraj (Sabadošová)
† Miroslav, Helena (Kačur), panychída

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Viera a Ľubomír (Michalková)

Streda

17:00 Služba preždeosvjaščénnych dárov † Agáta, Elemír (Jakubíková)

Štvrtok

17:00  Mária a Peter (Michalková)

Piatok

17:00 Služba vopred posvätených darov  Benedikt, Mária a ich deti

Sobota

Lazárova
17:00 † Helena, Štefan (Onufráková)
Večiereň s lítiou a požehnaním chlebov

Nedeľa

Kvetná
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie
10:30 Sv. Liturgia (slovenská), myrovanie
17:00 Pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho

OZNAMUJEME
• Vo utorok, 5. 4. 11 budeme podľa predpisu slúžiť o 17. 00 hod. liturgiu vopred
posvätených darov, keďže v stredu, 6. 4. 11. slávime polyjelejný sviatok Odchod do večnosti
nášho otca sv. Metoda, učiteľa Slovanov. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho o 19. 00 hod v utorok
nebude.
• V stredu, 6. 4. 11, o 16. 00 hod. budeme znova sláviť bohoslužbu na Úrade vlády SR. Kvôli
obdobiu Veľkého pôstu to bude liturgia vopred posvätených darov.
• Sobota, 9. 4. 11 nesie prívlastok Akatistová. Pred sv. liturgiou sa o 16. 30 hod. pomodlíme
akatist k Presvätej Bohorodičke.
• V nedeľu, 10. 4. 11 bude znova spoločný farský obed s následnou prednáškou v priestoroch
biskupského úradu. Svoj záujem nahláste, prosím, do stredy, 6. 4. 11 na nižšie uvedené
kontakty.
• V piatok, 15. 4. 11 zakončujeme sv. Štyridsiatnicu. Samostatný celok, ktorý nás vovedie
do slávenia sviatkov Paschy, je Veľký týždeň.
• Nedeľa, 17. 4. 11 je Kvetná nedeľa. Po sv. liturgiách bude myrovanie s rozdávaním
posvätených ratolestí. V tento deň bude tiež stretnutie našich mladých s o. biskupom Petrom
Rusnákom.
• Aj v tomto roku chceme v prípade záujmu zorganizovať spoločnú farskú dovolenku v
gréckokatolíckom metropolitnom Centre pre rodinu na Sigorde (okr. Prešov) v termíne od
11 do 17. 7. 2011. Cena za jednu osobu je 20,- € na deň s plnou penziou, čo je dohromady
140,- € za 7 plánovaných dní.
• Jedným z najdôležitejších podujatí Katolíckej cirkvi v roku 2011 bude stretnutie mládeže
so Sv. Otcom v španielskom Madride. Toto stretnutie bude od 14. do 22. augusta 2011. Aj
z našej eparchie je objednaný autobus, ktorý sa už medzičasom zaplnil. V prípade
nahlásených záujemcov je potrebné do 15. 4. 11 zaplatiť zálohu vo výške 100,- €.
ĎAKUJEME
• Bohu známa rodina darovala na chrám 100-, €. Nech Pán Boh svojím požehnaním štedro
odmení darcov!
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Hrubčinovej a Semberovej (26. 3. 11) a rod. Krajňákovej a Žeňuchovej (1. 4. 11)
9. 4. 2011 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova
16. 4. 2011 upratuje: rod. Michalkova a Mockova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME
• V sobotu, 26. 3. 11 prijali iniciačné sviatosti v našej farnosti Patrícia Rudá (* 10. 2. 11),
Jakub Andrej Jurica (* 3. 2. 11) a Richard Michal Salčák (* 27. 9. 10) . V sobotu, 2. 4. 11 to
boli zasa Adam Host (* 1. 2. 11) a Soňa Mária Rožňaiová (* 4. 10. 10). Novoosvieteným
Božím deťom želáme veľa úspechov v živote i vo viere.
LÚČIME SA
• V piatok, 25. 3. 11 naše farské spoločenstvo opustila p. Eva Čarná, manželka o. Štefana
Čarného. Rozlúčka so zosnulou sestrou Evou bola 31. 3. 11 na Ružinovskom cintoríne,
pričom pohrebné obrady viedol protosynkel našej eparchie o. Vladimír Skyba. „Vičnaja
pamjať!“
KONTAKT
V prípade akýchkoľvek otázok alebo zaujímavých podnetov nás, prosím, kontaktujte:
osobne: o. Rastislav Čižik, farár, tel.: 02/529 328 56, 0907/387 265,

e-mail: rastislav.cizik(zavináč)gmail.com
osobne: o. Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný, tel.: 0903/946 717

