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V dnešný deň, 1. 5. 2011 prežíva katolícka cirkev veľkú udalosť. Pápež Benedikt XVI. 

vyhlásil svojho predchodcu za blahoslaveného. Sv. otec Ján Pavol II. bol oficiálne povýšený 
na oltár. Túto významnú udalosť sprevádzali mnohé aktivity. Boli vydané viaceré publikácie, 
zapojili sa médiá aj vo forme diskusných relácií. A v jednej z nich ma okrem množstva iného 
zaujala veta diskutéra, ktorý na adresu Jána Pavla II. vyhlásil: „Som rád, že tu nerátame jeho 
zázraky, ale silu jeho svedectva.“ Toto je naozaj veľmi dôležité – osobné svedectvo.  

Dnes slávime Nedeľu Antipaschy. Minulý týždeň sme slávili Paschu. Víťazstvo Pána 
Ježiša Krista nad smrťou. Jeho prechod zo smrti do života. A dnes nám Nedeľa Antipaschy 
kladie otázku: Ako je to s Paschou na mojej strane, v mojom živote? Ďalší prívlastok dnešnej 
nedele je – o Tomášovi. Máme pred očami evanjelium, ktoré opisuje, ako prežíval prvú 
kresťanskú Paschu ten „neveriaci apoštol“. Keď sa Pán Ježiš zjavil svojím apoštolom, Tomáš 
nebol s nimi. Nevieme, kde bol Tomáš. Časť tradície hovorí, že hľadal telo Pána Ježiša. Keď 
mu ostatní učeníci hovoria, že videli Pána, on sa chce tiež presvedčiť: „Kým neuvidím(...), 
neuverím!“ (Jn 20, 25) Nebolo svedectvo jeho kolegov dosť silné, dostatočne presvedčivé? 
Nevieme. Po čom ale Tomáš túžil bola osobná skúsenosť. Až po tejto osobnej skúsenosti 
môže Tomáš vyznať: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28) Až po skúsenosti prichádza 
svedectvo. Nemôžem svedčiť o tom, čo som sám neskúsil. Určite nie presvedčivo.  Lebo keby 
sme chceli vytvoriť definíciu kresťana, asi by sme povedali, že je to človek, ktorý žije svoju 
skúsenosť s Bohom. 

 Pri rôznych ťažkých situáciách zvykneme hovorievať: Kto nezažil, nepochopí. Jedna 
moja príbuzná, ktorej syn tragicky zahynul mi povedala, že sa začala stretávať s matkami, 



ktoré postihlo to, čo ju. Vždy po takomto stretnutí sa vracia domov akoby viac posilnená 
s vedomím: Ony vedia, čo prežívam a ja viem, čo prežívajú ony. Kto nezažil, nepochopí. 
A práve toto platí v duchovnej rovine. Kto nezažil a nezažíva svoju osobnú skúsenosť 
s Bohom nepochopí, ako je možné milovať, odpúšťať, nesúdiť. Ako je možné prijať kríž. Ako 
ale takúto skúsenosť získať? Dnešné evanjelium ukazuje, ako k nej prišiel apoštol Tomáš. 
Prvým predpokladom bolo spoločenstvo. Pán Ježiš sa mohol Tomášovi zjaviť aj v súkromí, 
ale On sa mu ukazuje v spoločenstve. A druhým predpokladom bola túžba. Tomáš nechcel 
splynúť s davom, túžil po svojej osobnej skúsenosti. Tomáš bol náročný, ale oplatilo sa mu to. 
Toto je teda jedna z ciest ku skúsenosti – byť v spoločenstve kresťanov a túžiť po osobnom 
kontakte. Len tak môžem byť svedkom skutočnej viery. Bez osobnej skúsenosti môžeme 
hovoriť o viere nezrelej, možno až falošnej.  

Teológ John Füllenbach v tejto súvislosti rozlišuje medzi vierou falošnou a pravou. 
Falošná viera nás vždy zradí. Riadi sa mottom: Ver v Boha, v jeho existenciu, modli sa, 
chodievaj do chrámu a buď si istý, že sa ti nikdy nič zlé nestane. Nikdy ti nikto blízky 
nezomrie, nikdy vážne neochorieš. Keď sa vyleje Dunaj, tých ktorí sa nemodlia zatopí, ale ty 
zostaneš v suchu. Lákavá predstava, ale falošná. Pravá viera má iné motto: Chodievaj do 
chrámu, modli sa, buduj osobný vzťah. A takáto viera ťa podrží. Môže sa stať, že vážne 
ochorieš, alebo ťa vytopí, ale buď si istý, že Boh bude s tebou. Bude ti pomáhať niesť tvoj 
kríž a to nielen tak, aby si sa nezlomil, ale aby si po tom všetkom ešte aj zosilnel. 

Apoštol Tomáš sa po dnešnom stretnutí s Ježišom Kristom stal svedkom takejto viery 
až po mučenícku smrť. A s ním aj iní apoštoli a mnohí ich nástupcovia končiac dnes 
blahorečeným Jánom Pavlom II. Známa je jeho reakcia na hlasy, že kvôli ťažkej chorobe by 
už mal odstúpiť. On vtedy povedal to, čo žil: „Z trónu sa zostupuje, ale z kríža nie. Na kríži sa 
umiera!“ Dnešná nedeľa Antipaschy teda zanecháva otvorené otázky. Som svedkom takejto 
viery? Mám osobnú skúsenosť so živým Ježišom Kristom? Lebo len skúsenosť so 
vzkrieseným Kristom nám dovolí prijať Kríž. Preto nám dnes Pán Ježiš ponúka svoje ruky 
tak, ako Tomášovi: „Vlož sem prst!“ Vlož svoj život do rúk Boha. Nesklamal zástupy 
svätých, ktorí mu dôverovali. Myslíš, že ty budeš výnimkou?  
 

 
Sv. apoštol Tomáš 

 
 
 

Sv. Tomáš patrí medzi apoštolov, o ktorých máme málo spoľahlivých historických 
údajov. Novozákonné spisy ho uvádzajú okrem zoznamov apoštolov (v evanjeliách a 
Skutkoch apoštolov) štyrikrát v Jánovom evanjeliu. Apoštol tam vystupuje ako trocha prchký 
a netrpezlivý, ale pritom priamy, úprimný človek. Neuveril tak ľahko, ale keď sa o niečom 
presvedčil, konal podľa toho so všetkou rozhodnosťou. 

Viacerí starokresťanskí autori uvádzajú ako miesto jeho misijnej činnosti Perziu 
(terajší Irán) a južnú Indiu, kde údajne pokrstil kráľa, ktorý sa volal Gundafar. Podľa starého 
podania zomrel mučeníckou smrťou (sťatím mečom alebo prebodnutím kopijou) v Majlapure 
(Mylapore), na predmestí terajšieho mesta Madrásu v juhovýchodnej Indii. Pre nedostatok 
písomných dokladov boli pochybnosti o jestvovaní kráľa Gundafara, ale napokon sa podarilo 
nájsť jeho mince, pochádzajúce z 1. stor. po Kristovi. Tento nález a odveké uctievanie hrobu 
sv. Tomáša v Majlapure vážne hovoria v prospech podania o apoštolskom účinkovaní sv. 
Tomáša v južnej Indii. 

Od sv. Tomáša odvodzujú pôvod starí juhoindickí kresťania sýrskeho obradu. Sú to asi 
4 milióny tzv. malabarských a malankarských kresťanov, ktorí žijú v juhozápadnej Indii. 
 
 



FARSKÉ OZNAMY
 

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 2. – 8. 5. 2011  
 
Pondelok              17:00  † Oľga Sičáková panychída 
               
Utorok                17:00  Na úmysel 

         19:00  ���� Mária, Pavol (Michalková) 
 
Streda                17:00  † Natália, Štefan, Anna, Ján (Jakubíková) 
      
Štvrtok              17:00  ���� Mária, Pavol (Michalková) 
        
Piatok                 17:00 ���� Za biskupov a kňazov (Petríková) 
           
Sobota                17:00  † Mária Savarijová, 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: 9. - 15. 5. 2011 
 
Pondelok        17:00  † Anna, Mikuláš, Marta, Vladimír (Jakubíková) 
 
Utorok        17:00  Na úmysel 
   19:00 ���� Mária, Pavol (Michalková) 
 
Streda       17:00 † Nadija (Sabadošová) 
 
Štvrtok      17:00 � Viera, Ján (Michalková) 
       
Piatok       17:00  Na úmysel 
 
Sobota           17:00  Na úmysel 

Večiereň  
 
Nedeľa     4. po Pasche – o uzdravení ochrnutého, 3. hlas  
                  8:00    Utiereň (cirkevnoslovanská) 
       9:00    Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská) 
            10:30   Sv. Liturgia (slovenská) 

                     17:00   Večiereň 

 

 

 



OZNAMUJEME  
 

• V nedeľu, 8. 5. 2011 navštívi našu katedrálu vladyka John Kudrick, biskup parmskej 
eparchie (USA). Pri sv. liturgii o 10. 30 h. udelí diakonské svätenia svojmu kandidátovi, 
ktorým je Michael Scott Lee. Po sv. liturgii bude agapé pre všetkých veriacich v priestoroch 
biskupského úradu.  

• V nedeľu, 15. 5. 2011 bude znova po druhej svätej liturgii spoločný farský obed v blízkej 
reštaurácii s následnou krátkou prednáškou pri káve v priestoroch biskupského úradu. Svoj 
záujem nahláste, prosím, do stredy, 11. 5. 2011.  
• V nedeľu, 15. 5. 2011 bude zbierka na Seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Svojimi 
darmi podporíte formáciu a budovanie nových kňazských povolaní v našej cirkvi. 

• 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. 
• Sviatosť manželstva chcú prijať: 
   Iveta Beneová, gréckokatolíčka, narodená v Humennom, bývajúca v Bratislave a Richard    
   Bendík, narodený v Levoči, bývajúci v Bratislave.  
  

ĎAKUJEME  
 

• Pri zbierke na Boží hrob sa vyzbierala suma 368, 50 €. Svojimi darmi sme podporili 
kresťanov vo Svätej zemi. Srdečná vďaka! 

• Bohu známa osoba darovala na chrám 100,- €. Iná Bohu známa prispela sumou 50 -, €. 
Nech Pán Boh svojím požehnaním štedro odmení darcov! 

•  Ďakujeme za upratovanie chrámu: 
   rod. Kováčovej a Vavríkovej (23. 4. 11) a rod. Hrub činovej a Semberovej (30. 4. 11)    
           7. 5. 2011 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova  
          14. 5. 2011 upratuje: rod. Jancurova a Mojzešova. 
 Ďakujeme za Vašu službu! 
 

BLAHOŽELÁME  
 

• Na Veľkú sobotu, 23. 4. 11 prijali iniciačné sviatosti z rúk vladyku Petra Rusnáka 
katechumeni  Milica Magdaléna Lustigová a Lucia Anna Surová. Novoosvieteným Božím  
služobníčkam blahoželáme a želáme veľa úspechov v živote i vo viere.   
 

KKOONNTTAAKKTT 
 
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  


