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Drahí bratia a sestry!
sestry!
Už u malých detí môžeme pozorovať známu tendenciu. Všetko musí byť obchytané
rukami a najlepšie je to dať aj do úst. Rodičia musia byť veľmi pozorní. Treba dávať pozor na
horúce platničky, elektrické zásuvky, ostré predmety. Niektorí rodičia vedia, že o peniaze
neprídu len pre ekonomickú krízu, ale aj po cestách tráviaceho traktu ich malých detí. Malí
objavitelia by totiž chceli preskúmať naozaj všetko. A dotyk je pre nich tá najlákavejšia cesta.
A niečo z tejto detskej túžby zostalo aj v nás dospelých. Nielen v múzeu, ale aj pri rôznych
nebezpečných látkach čítame výstrahu: Nedotýkať sa! Aj v nás zostáva túžba po dotyku.
Na prvý pohľad ide aj v dnešnom evanjeliu o dotyk. Apoštol Tomáš sa zachová ako
dieťa, ktoré nedostalo svoje: „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, 25) Aj pre
tento výstup mu prischla prezývka neveriaci. Lenže Tomáš sa vlastne správa tak, ako sa
zachovali apoštoli spoločne predtým. Evanjelista Lukáš dosvedčuje, že keď ženy prišli od
prázdneho hrobu so správou o Kristovom vzkriesení, apoštoli zareagovali ako dnes Tomáš:
„Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.“ (Lk 24, 11) S menom apoštola
Tomáša sa nám spája slovo pochybnosť. Ale treba rozlišovať. V podstate existujú dva druhy
pochybnosti. Niekedy vyjadríme pochybnosť len preto, lebo vo vnútri cítime, že to, o čo tu
ide, je pravdepodobne pravda. Ale ak je to skutočne pravda, potom by sme museli zmeniť
niečo aj na sebe. Potom by som musel zmeniť aj svoj život, musel by som zmeniť svoje
postoje. A pretože sa zmeniť nechcem, vyjadrím radšej pochybnosť. Druhý typ pochybnosti
sa objavuje u ľudí, ktorí úprimne hľadajú pravdu. Apoštola Tomáša by som zaradil skôr do
tejto druhej skupiny. Chcel by uveriť tomu, čo rozprávajú jeho kolegovia, ale nemôže. Aj
Tomáš túži po osobnej skúsenosti so vzkrieseným Kristom. Túži po dotyku. Viacerí maliari
zobrazujú na svojich obrazoch Tomáša, ako sa dotýka Kristových oslávených rán. Zaujímavé
pritom je, že evanjelium o takomto prieskume nehovorí nič. A Sväté písmo je v tomto
dôsledné. Aj viackrát pripomína, že sa niečo stalo práve tak, aké boli očakávania.
V dnešnom príbehu síce Tomáš vyjadrí túto požiadavku, ale potom prichádza jeho
vyznanie vzkriesenému Kristovi: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28) Jediný raz v evanjeliu je

tu Pán Ježiš oslovený titulom Boh. A práve od apoštola, ktorému prischla prezývka
„neveriaci“. Tento príbeh ukazuje, akým spôsobom človek prichádza k viere. „Viera
pochádza z počúvania...“ citujeme často sv. apoštola Pavla. Platí to najmä pre nás, ktorí
nezažívame Krista fyzicky, ako vtedy apoštoli. Čo ale v situácii, keď prídu pochybnosti. Keď
začínam pochybovať o Božej dobrote, o Jeho láske ku mne. Keď platí, že ma ochraňuje
a vedie, ako je možné, že som v koncoch, že neviem ako ďalej? Sú jednoducho situácie, kedy
nám múdre poučenia iných nestačia. A vtedy by sme chceli my určiť podmienky, za akých
sme ochotní znova veriť. Tak ako apoštol Tomáš. Chcem jednoducho zažiť, že Boh je tu pre
mňa, ale po svojom. Keď vyjdem z tejto šlamastiky, budem znova veriť. „Ak konečne nájdem
toho pravého, vtedy znova uverím. Ak sa nám narodí zdravé dieťa, vtedy uverím, že Boh je so
mnou.“ Ani Tomášovi nestačilo, že mu ostatní rozprávali o stretnutí Pána. On chcel svoju
osobnú skúsenosť. A určil si svoje podmienky. A čo sa stalo? Namiesto testu dotykom Tomáš
vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“ Prečo táto reakcia? Tomáš zažíva úžasnú vec. Vzkriesený
a povýšený Pán Ježiš sa znova ponižuje. Znižuje sa na úroveň Tomáša. A toto je ohromujúce
na celom príbehu. Pán Ježiš mohol pokojne zareagovať: „No pekne, Tomáš! Tri roky si so
mnou prežíval úžasné veci a teraz sa takto zachováš? Ty asi nebudeš vhodným svedkom
môjho vzkriesenia!“ Ježiš Kristus ale neodpovedá na Tomášovu pochybnosť svojou
pochybnosťou. On sa nebojí našej pochybnosti. Len klamstvo sa musí báť pochybnosti, lebo
mu hrozí odhalenie. Ale nie pravda. O to viac nie Kristus, ktorý o sebe povedal: „Ja som
cesta, pravda a život!“ A toto je posolstvo pre nás: Boh s nami ráta. Znižuje sa na našu úroveň
aj po svojom vzkriesení. Každá sviatosť je takýmto tajomstvom, kedy sa Boh znižuje na našu
úroveň a kráča nám v ústrety. Zvlášť vo sviatosti Eucharistie to môžeme zakúsiť osobitným
spôsobom. Uvedomujeme si, že takto sa neustále ponižuje vzkriesený Kristus? Do spôsobu
chleba a vína. Aby sme sa ho mohli reálne dotknúť. Aby sme ho mohli prijať do svojho srdca.
Lebo o to ide. O vzťah. Apoštol Tomáš mohol po svojej skúsenosti s Kristom povedať: „
Chlapci, naozaj ste mali pravdu! Teraz už verím že Kristus vstal z mŕtvych!“ To by bola taká
racionálna odpoveď. Ale on povedal: „Pán môj a Boh môj!“ Toto vyznanie je osobné, toto
vyznanie ide do hĺbky. Či sa Tomáš dotkol Pána Ježiša? To bolo zrejme v tej chvíli úplne
vedľajšie. Oveľa dôležitejšie bolo, že Kristus sa dotkol jeho srdca. Tomáš uznáva Ježiša
Krista za Pána a Boha svojho života. Už sa neodvažuje klásť mu podmienky.
Naučme sa tejto viere od „neveriaceho“ Tomáša. Prosme o dar takejto viery. Boh sa
znižuje k nám aj v tejto chvíli. On sa chce dotknúť nás. A tu sa ukáže, či naša viera patrí do
múzea starožitností, či je pre nás nebezpečná, alebo je to poklad nášho života. A ukáže sa to
na mojom postoji. Či poviem Bohu: „Nedotýkať sa!“ Alebo mu dovolím, aby sa ma dotkol.

ROZLÚČKA S O. JÁNOM ŠKOVIEROM NA SVIATKY PASCHY
Na svetlý utorok, 10. 4. 12, o 12.00 hod. sa v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
konali pohrebné obrady zosnulého o. Jána Škovieru, ktorý zomrel 31. marca, na Lazarovu sobotu.
Obradom predsedal bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák za účasti vyše dvadsiatich
kňazov, rodiny zosnulého a veľkého počtu veriacich. „Otec Ján bol jedným z tých skromných
robotníkov vo Vinici Pánovej, ktorý stále šiel tam, kde ho Cirkev potrebovala a nikdy si nekládol
nijaké podmienky“ – uvádza sa v kondolenčnom pozdrave, ktorý zaslal prešovský emeritný
biskup, Mons. Ján Hirka. „Aj po odchode na záslužený odpočinok stále slúžil Božiemu ľudu. V
modlitbách prosím, aby ho náš Veľkňaz Ježiš Kristus prijal medzi svojich služobníkov aj v
nebeskom kráľovstve...“ Vďaka Bohu za o. Jána a jeho manželku Máriu, ktorí boli aj pre naše
farské spoločenstvo živými svedkami Kristovho vzkriesenia. Christos voskrese!
(zdroj: www.grkatba.sk)

FARSKÉ OZNAMY

Bohoslužobný poriadok na obdobie: 16. – 22. 4. 2012
Pondelok

17:00 Na úmysel

Utorok

17:00 † Augustín, Michal (Lovászová), panychída
19:00 Na úmysel

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok
Piatok

17:00 † Anna (Lunter), panychída
17:00 Na úmysel

Sobota

17:00 Na úmysel
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: 23. - 29. 4. 2012
Pondelok

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
7:00 Sv. liturgia (slovenská) † Juraj a ostatní z rodiny (Šecková)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Utorok

17:00 Na úmysel
19:00  Za členov Hnutia Svetlo - Život

Streda

17:00 Na úmysel

Štvrtok

17:00 Na úmysel

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)
1700 Veľká večiereň

OZNAMUJEME

• Od utorka 17. 4. 12 budeme znova pokračovať v slávení sv. liturgií aj o 19. 00 hod.
Ponúkame tým možnosť zúčastniť sa na sv. liturgii aj tým, ktorým študijné či pracovné
okolnosti neumožňujú zúčastniť sa sv. liturgie o 17. 00 h.
• V sobotu, 21. 4. 12, o 15. 30 h. sa v priestoroch biskupského úradu znova uskutoční
príprava detí pred prijatím sviatostí zmierenia a eucharistie.
• V pondelok, 23. 4. 12 budeme sláviť odporúčaný sviatok Svätého a slávneho
veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja. V deň sviatku budú dve sväté liturgie.
Jedna ráno, o 7. 00 hod. v slovenskom jazyku, druhá v obvyklom čase, o 17. 00 hod.
v cirkevnoslovanskom jazyku. Po sv. liturgii bude požehnanie ozimín.
• V nedeľu, 29. 4. 12 bude zbierka na kňazský Seminár bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove.
Svojimi darmi môžete podporiť formáciu nových kňazských povolaní v našej cirkvi.
• V nedeľu, 29. 4. 12 sa uskutoční „Národná slávnosť na Devíne", ktorú organizuje Matica
slovenská. Podstatnou súčasťou slávnosti bude „Púť gréckokatolíkov na Devín" pri
príležitosti uctenia si pamiatky našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Úmyslom je
iniciovať novú tradíciu cyrilo-metodských aprílových pútí na Devín. Gréckokatolícku
archijerejskú sv. liturgiu, bude v Kostole sv. Kríža v Devíne o 10:30 hod. sláviť Mons. Ján
Babjak, spievať bude Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova n/T.
• Jedným z dôležitých podujatí katolíckej cirkvi v tomto roku bude stretnutie rodín so Sv.
otcom Benediktom XVI. v talianskom Miláne, ktoré sa uskutoční v dňoch od 30. 5. do 3. 6.
2012. Cieľom stretnutia bude znovuobjaviť rodinu ako „ľudské dedičstvo“ a vniesť ju do
centra pozornosti Cirkvi aj spoločnosti. Pozývame všetkých, ktorí majú konkrétne otázky
alebo záujem o účasť na tomto stretnutí, aby to nahlásili na kontakty farského úradu.
• Sviatosť manželstva zamýšľajú prijať:
Peter Solej, syn rodičov Ivana a Evy r. Hučkovej, narodený v Medzilaborciach, bývajúci
v Bratislave a Lenka Fröhlichová, dcéra rodičov Ladislava a Kvetoslavy r. Hrabovskej,
narodená a bývajúca v Bratislave. Sviatosť manželstva chcú prijať 28. 4. 12 v Bratislave.
ĎAKUJEME

• Pri zbierke na Boží hrob sme na Veľký piatok, 6. 4. 12 prispeli sumou 400,- €, ktorou sme
podporili kresťanov žijúcich vo Svätej zemi. Srdečné „Pán Boh odmeň!“
• Ďakujeme za upratovanie chrámu:
rod. Hrubčinovej a Semberovej (14. 4. 2012)
21. 4. 2012 upratuje: rod. Krajňákova a Žeňuchova
28. 4. 2012 upratuje: rod Jancurova a Mojzešova.
Ďakujeme za Vašu službu!
BLAHOŽELÁME

•

Na Veľkú sobotu, 7. 4. 12 prijali iniciačné sviatosti z rúk vladyku Petra Rusnáka
katechumeni Marcel Martinák a Monika Pástorová. Novoosvieteným Božím služobníkom
blahoželáme a želáme veľa úspechov v živote i vo viere.
• V sobotu, 14. 4. 12 prijali iniciačné sviatosti v našom chráme Oskar Jakub Ivaničko (* 21.
12. 11) a Jakub Zeman (* 17. 2. 12) Obom vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha.
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

