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Sviatok Paschy má najdlhšie poprazdenstvo – obdobie po sviatku
– 40 dní, ktoré trvá do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Nedele v tomto
veľkonočnom období sa vyznačujú tým, že sú pomenované podľa
udalosti opisovanej v evanjeliu, ktoré je predpísané na danú nedeľu.
Tomášova nedeľa
Tomášova nedeľa dostala názov podľa udalosti sv. evanjelia, kde
sa opisuje stretnutie Tomáša so vzkrieseným Ježišom Kristom. Táto
nedeľa má aj iné pomenovania: Nedeľa Antipaschy (táto nedeľa bola
pre prvých kresťanov zopakovaním sviatku Paschy), Biela nedeľa
(pokrstení počas Veľkej soboty práve v túto nedeľu odkladali biele
rúcho, ktoré dostali pri krste), Sprievodná nedeľa (bol zvyk v túto
nedeľu konať sprievody na cintoríny a tam sa modliť za zosnulých),
Nedeľa obnovy (Ježiš Kristus svojím príchodom obnovil v apoštoloch
radosť zo svojho vzkriesenia).
Nedeľa o myronosičkách
Evanjelium tejto nedele pripomína, že k viere sú potrebné aj
skutky, tak ako ich prejavili nositeľky myrhy.
Nedeľa o porazenom
V evanjeliu tejto nedele vzkriesený Kristus každému ponúka
duchovné uzdravenie a tiež precitnutie zo sna hriechu.
Stred Päťdesiatnice
Toto liturgické obdobie začína v stredu po Nedeli o porazenom a
trvá 8 dní. Základ tohto slávenia vzala Cirkev zo sv. evanjelia sa hovorí,
že Ježiš Kristus v polovici sviatku stánkov vošiel do chrámu a začal
vyučovať.
Nedeľa o Samaritánke
Evanjelium tejto nedele upozorňuje na hriechy tela a na veľkú
ťažkosť vyslobodenia sa z ich zovretia.
Nedeľa o slepom
V evanjeliu sa hovorí o tom, že nie je iba telesná, ale aj duchovná
slepota.
Stredou v tomto týždni sa končí veľkonočný čas. Po záverečnom
požehnaní kňaz okiadza pláštenicu a za spevu tropára Ctihodný Jozef ju
odkladá z oltára. Tu je použitá symbolika sprítomňujúca Ježiša Krista
odchádzajúceho do neba k Otcovi.
Spracovali o. MZ a o.MB

Svätý Tomáš,
prezývaný aj Didymus
(Dvojča)
bol
jedným z dvanástich
apoštolov Ježiša Krista,
Známy je predovšetkým
z tej časti evanjelia, kde
pochybuje o zmŕtvychvstaní Ježiša a tom, že
sa tento zjavil ostatným
zhromaždeným apoštolom (Jn 20, 19-29).
Po Kristovom nanebovstúpení pôsobil ako
misionár
v
Perzii
a v južnej Indii. Údajne
v Indii aj skončil muče–
níckou
smrťou
prebodnutý
kopijou.
Dnes na v tejto časti
Indie žijú kresťania
malabarského a malankarského obradu.

chvíli odovzdal apoštolom moc odpúšťať
hriechy. Dýchol na nich a povedal: „Prijmite
Milí priatelia,
Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy,
každá nedeľa je pre nás kresťanov
budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú
slávnosťou, v ktorej sa snažíme zísť sa spolu s
zadržané.“
našimi bratmi a sestrami, aby sme spoločne
Ďalej evanjelium pokračuje známym
oslávili toho, ktorý nás spája, jeho víťazstvo
príbehom o Tomášovi, jednom z apoštolov,
nad smrťou, jeho zmŕtvychvstanie. Stať z
ktorý pri tomto stretnutí
evanjelia, ktorú dnes čítame, nás zavedie
nebol prítomný. Keď
práve do tej prvej, centrálnej nedele, od ktorej
mu ostatní hovorili:
sa odvádzajú všetky ostatné. Celé čítanie má
„Videli sme Pána!“,
slávnostný, až obradný ráz, čím nám
odpovedal:
„Ak
evanjelista Ján naznačuje, že práve opisuje
neuvidím
na
jeho
udalosti mimoriadnej dôležitosti...
rukách
stopy
po
Je nedeľa večer. Učeníci sú zídení
klincoch a nevložím
spolu. Apoštoli boli zmätení, lebo niektorí z
svoj prst do rán po
nich, Peter a Ján, im rozprávali o tom, ako
klincoch a nevložím
našli prázdny hrob a v ňom plachty, do
svoju ruku do jeho
ktorých bolo Ježišovo mŕtve telo zabalené.
boku, neuverím.“ Keď sa Ježiš apoštolom o 8
Jedna z ich spoločenstva, Mária Magdaléna,
dní znova zjavuje, po pozdrave: „Pokoj vám!“
dokonca tvrdila, že ho videla živého. Apoštoli
pristupuje priamo k Tomášovi a hovorí: „Vlož
sú spolu, sú zmätení...
sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož
Vtom sa zjavuje medzi nimi On sám,
ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale
Ježiš, ktorého predtým videli, že bol mŕtvy.
veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a
Zastal si doprostred a pozdravil ich: Pokoj
Boh môj!“ A Ježiš na to: „Uveril si, pretože si
vám. Toto želanie pokoja
ma videl. Blahoslavení tí, čo
bolo bežným pozdravom vo Zvedavou pravicou, Kriste nevideli, a uverili.“ Ježiš vyčíta
vtedajšom Izraeli. Tento Bože, - skúmal Tomáš tvoj Tomášovi neveru. Neuveril,
pozdrav – šalom – sa životodárny bok. – Keď si však pokiaľ neuvidel. Pritom však
zachoval až dodnes. Ježiš, vošiel cez zatvorené dvere, - počul: Počul svedectvo svojich
aby svojim dokázal, že je to s ostatnými apoštolmi volal: bratov a sestier. V novom
naozaj on, ukazuje im svoje
poriadku Božieho kráľovstva
„Pán môj a Boh môj!“
ruky a svoj bok. Vtedy sa
bude v štádiu pozemského
Kondák z Nedele o Tomášovi
neistota mení na vieru,
života „počuť“ znamenať oveľa
strach sa mení na radosť. Nasleduje niekoľko
viac, ako „vidieť“.
slov, ktorých hlboký význam budú učeníci
„Viera je z počutia“, napísal apoštol
odhaľovať až postupom času a budú z nich
Pavol. Naozaj, k viere človek prichádza na
žiť. „Ako mňa poslal otec, tak aj ja posielam
základe
svedectva
iných,
veriacich.
vás.“ Patriť ku Kristovi – Víťazovi nieje len
Bohatstvom Cirkvi je svedectvo apoštolov. A
nejaký prídavok k ľudskej existencii, ale je to
kto uveril, svedčí ďalej a tak sa táto štafeta
životná náplň, poslanie. Toto poslanie nemá
odovzdáva z generácie na generáciu. Aj my
formu
len
nejakého
volontariátu,
osobne vďačíme za našu vieru svedectvu
vykonávaného vo voľnom čase, ale my sme
našich rodičov a iných naozaj veriacich,
tak poslaní Kristom, ako bol on poslaný
ktorých sme mali to šťastie v našom živote
svojim Otcom.
stretnúť. A na naše svedectvo čakajú mnohí
Máme ísť v jeho mene, a s jeho silou.
iní.
Naznačuje to aj spôsob, akým v nasledujúcej
Prevzaté a spracované z internetu
Nedeľa o Tomášovi

Svätý Juraj – 23. apríl
Svätý Juraj pochádzal
pravdepodobne z Kappadócie.
Bol synom bohatých rodičov. Po
otcovej
smrti
sa
matka
presťahovala do Palestíny, kde
spravovala veľký majetok. Juraj
vstúpil do vojska a dosiahol
hodnosti
vojvodu
a komitu
(vysoký
dôstojník,
ktorý
sprevádzal cisára na cestách
a bol jeho poradcom).
Keď Dioklecián začal
prenasledovať kresťanov, Juraj rozdal svoj majetok chudobným
a svojich otrokov prepustil na slobodu. Potom cisára obvinil
z nečestného konania a sám sa priznal ku kresťanstvu. Udivený cisár
sa ho snažil najprv presvedčiť, aby odpadol od Krista. Až potom ho
dal zatvoriť do väzenia. Jurajovi dali nohy do klady a na hruď mu
položili ťažký kameň.
Na druhý deň bol Juraj znova predvedený pred cisára: Keď
zostal pevný vo svojom kresťanskom presvedčení, priviazali ho ku
kolu, za ktorým boli ostré klince, ktoré sa otáčali a trhali telo
mučeníka. Hodili ho do nehaseného vápna, potom ho bičovali. Keď to
všetko videla Diokleciánova manželka Alexandra, uverila v Ježiša
Krista.
Cisár sa znova snažil získať mučeníka pre modloslužbu. Svätec
mu povedal: „Ukážte mi svojich bohov!“ Cisár sa zaradoval a zaviedol
ho do pohanského chrámu. Juraj tam vzývaním Kristovho mena
a modlitbou zničil všetky pohanské modly. Pohanskí kňazi sa na neho
vrhli. Žiadali okamžitú smrť. Tu prišla cisárovna, padla mučeníkovi
k nohám a prosila o modlitbu. Rozhnevaný Dioklecián oboch odsúdil
k smrti sťatím. Cisárovna počas cesty na popravisko zomrela. Juraj
došiel na miesto popravy a bol sťatý. Bolo to 23. apríla 303 v
Nikomédii.
Manželka jeho telo preniesla do mesta Lyddy v Palestíne. Za
Konštantína Veľkého ho preniesli do novovybudovaného Chrámu sv.
Juraja v Lydde. Hlava svätca bola neskôr prenesená do Ríma
a uložená taktiež v Chráme sv. Juraja.
Sv. Juraj je znázorňovaný ako rytier s koňom alebo bez neho,
často s drakom prebodnutým kopijou alebo mečom. Je patrónom
Anglicka, mesta Janov, vojakov, kováčov, sedliakov, roľníkov,
pocestných. Jeho meno sa vzýva proti pokušeniam, nebezpečenstvám,
moru a horúčke.

Aktuality z farnosti
- Dňa 1. apríla 2007 bola vo
voľbách zvolaná v dejinách
farnosti vôbec prvá Pastoračná rada farnosti v zložení:
- Pokračujeme na projekte
ikonostasu pre náš chrám.
- Na návrh otca eparchu a po
udelení jeho súhlasu sa
dočasne zväčší byt pre nášho
otca kaplána o jednu izbu,
ktorá
vznikne
úpravou
kaplnky v chráme. Kaplnka
sv. Lucie sa rozmerovo upraví
– skráti. Je to dočasné
riešenie, momentálne najrýchlejšie uskutočniteľné. Trvalé
vyriešenie otázky bývania
kaplánov vo farnosti (nakoľko
vo farnosti budú pôsobiť
dlhšie
obdobie
a je
predpoklad, že väčšina z nich
budú ženatí a pribudnú im
rodiny)
je
predmetom
skúmania a výberu najlepšieho a pre farnosť aj ekonomicky možného riešenia:
dlhodobý prenájom bytu,
zakúpenie bytu, dostavba
priestorov, ktoré má farnosť
za chrámom, úprava samostatných vchodov pre farára
a kaplána a následná kompletná prestavba existujúceho
kaplánskeho bytu atď. K tejto
téme chceme poprosiť aj Vaše
stanoviská.

