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2. list sv. apoštola Pavla Korinťanom «» Ján Zlatoústy
Arcibiskup. Učiteľ. Odporca moci. Uznávaný kazateľ. Všetkými týmito slovami by sme
mohli opísať svätého Jána Zlatoústeho (okolo 349 - 407). Jeho životný príbeh by sme však
mohli napriek všetkým jeho talentom a vplyvu správnejšie vidieť ako odraz Pavlovho
výroku, že veriaci nosia veľký poklad v hlinenej nádobe (2 Kor 4,7). Ján sa narodil
kresťanskej matke a pohanskému otcovi v Antiochii, kde študoval právo a teológiu. Mal sa
stať úspešným právnikom, keď pocítil povolanie k mníšskemu životu. Prijal toto povolanie
a vstúpil do komunity mníchov mimo mesta. Šesť rokov sa modlil a študoval Písmo. Bol
taký oddaný mníšskemu života sebazapierania, že si takmer zničil telo. Zhoršujúci sa
zdravotný stav ho prinútil vrátiť sa do Antiochie, kde sa stal najprv diakonom, potom
kňazom a napokon biskupom mesta.
Ján ako biskup mal také pôsobivé kázne, že ľudia ho premenovali na Zlatoústeho. Jeho
povesť kazateľa sa šírila a keď sa Arkádios stal cisárom v Konštantínopole, povolal Jána,
aby viedol tamojšiu cirkev. Ján mal veľmi rád pokoru, a preto sa zdráhal. Nemal však na
výber. Vo štvrtom storočí bolo cisárovo slovo zákonom, dokonca aj v Cirkvi. Ján
v Konštantínopole odmietol žiť luxusným životom svojich predchodcov. Vedel, že jeho
skutočný poklad je duchovný, takže rozpredal drahé ozdoby biskupského paláca, aby
pomohol nasýtiť chudobných. Riešil nešetrné rozhadzovanie v Cirkvi a kázal proti
výstrednému životu. Nakoľko mu to postavenie dovoľovalo, žil asketickým životom,
ktorému sa naučil v kláštore. Opakované spory s cisárovou manželkou pre jej hýrivý
životný štýl viedli k tomu, že Jána viac ráz poslali do vyhnanstva. V zime 407 zomrel
počas núteného pochodu do ďalekého Pontu. Ján Zlatoústy v nasledujúcom úryvku, ktorý
sme prevzali z jeho Ôsmej homílie na Druhý list Korinťanom, vysvetľuje rozdiel medzi
Kristom v nás - veľkým pokladom - a našou ľudskou slabosťou - hlinenou nádobou.
Poklad v hlinených nádobách
Pavol práve ilustroval, že nevýslovná Božia sláva prebýva v kresťanovi. Zdôraznil, že my
„s nezahalenou tvárou“ hľadíme na Pánovu slávu a „meníme sa zo slávy do slávy“ na jeho
podobu (2 Kor 3,18). Považoval za prirodzené, že v mysliach čitateľov povstanú isté
otázky, napríklad: „Prečo sme stále nedokonalými ľuďmi, keď v nás žije Božia sláva?“
Pavol odpovedal: „Len skrze Boha je taký zázrak možný. To, že by ľudia mohli niesť jas
Božej slávy - nesmierny poklad -, je nepochopiteľné. Teda sláva patrí Bohu, a nie nám.“

Sila pochádza od Boha a nie od nás
Pavol opäť poukazoval na tých, ktorí sa vychvaľovali. Jeho silu ukazuje jas svetla, ktorý
dal Boh, a slabosť nádoby, ktorá ho prijíma; nielenže dal veľké veci, ale dal ich malým
a krehkým ľuďom. Pavol použil výraz „hlinený“ v súvislosti s vlastnosťou našej ľudskej
prirodzenosti, aby uviedol analógiu pre slabosť nášho tela. Je porovnateľné s krehkosťou
hlinenej nádoby a môže sa poškodiť smrťou, chorobou, teplom, chladom a desaťtisícmi
ďalších vecí. Pavol to povedal, aby pokoril ich ego a ukázal, že sila, ktorá je v nich, nemá
ľudský pôvod. Božia sila je totiž najbožskejšia vtedy, keď koná veľké veci
prostredníctvom ľudskej nádoby. Pán na inom mieste hovorí Pavlovi: „Moja sila sa
dokonale prejavuje v slabosti“ (2 Kor 12, 9). V Starom zákone Boh používal slabé veci,
aby premohol silných. Veľké armády boli zahnané na ústup komármi a muchami.
Zmätený jazyk medzi robotníkmi zastavil budovanie veľkej babylonskej veže. Boh vo
vojnách použil malé armády, aby premohol nemožné prekážky a zničil veľmoci. Zvukom
trúb sa dobývali mestá. Mladík Dávid vyhnal celú vojenskú silu Filištíncov. A teraz
dvanásť vyslaných mužov napriek tvrdému prenasledovaniu premohlo svet.
Stáť v úžase
Stojme teda v úžase nad Božou silou. Obdivujme ju, klaňajme sa jej. Pýtajme sa Židov
i pohanov: Kto presvedčil toľkých ľudí po celom svete, aby sa obrátili k inému spôsobu
života? Neboli to rybári, výrobcovia stanov, vyberači daní a nevzdelanci? Vôbec to nie je
logické, ak sa nezastavíme a neuvažujeme o tom, že to Boh pôsobil skrze nich. A ako to,
že sa títo ľudia obrátili pre presvedčivú silu slov apoštolov? Nielenže títo apoštoli boli
nevzdelaní, ale aj ich posolstvo sa ťažko prijímalo. Hlásali: „Dajte sa pokrstiť v Kristovi,
ktorý bol ukrižovaný“ - a to ľuďom, ktorí nikdy nevideli Ježiša, ba ani o ňom nepočuli!
Títo ľudia však boli presvedčení, že ich bohovia a tradície, ktoré sa im po mnohé
generácie odovzdávali, blednú v porovnaní s rozprávaním o Kristovi, ktorý bol pribitý na
drevený kríž... Odkiaľ pochádza presvedčivosť tohto ohlasovania? Pochádza z Božej sily.
Nové myšlienky sa dosť ťažko prijímajú. Keď však nové myšlienky prevrátia základ
náboženského presvedčenia, ktorého sa držia mnohí ľudia, táto záležitosť sa ešte zhoršuje!
... Ako teda premohli svet? Ako prevýšili filozofov a bohov? Nie je zrejmé, že dôvod
spočíva v tom, že Boh je s nimi? Ich úspechy nemajú ľudský pôvod, ale pochádzajú
z Božej a nevýslovnej sily. Z božskej prirodzenosti, ktorá pôsobí v ľudskej prirodzenosti.
Poďte sa klaňať spolu s nami
Kristova sila sa teda prejavuje všade a osvecuje srdcia ľudí. Uvažujte o tom všetkom.
Prijmite, čo sa stalo, ako dôkaz Božieho prisľúbenia do budúcnosti. Poďte sa klaňať
ukrižovanému Kristovi spolu s nami, aby ste patrili do večného kráľovstva skrze Božiu
milosť a lásku! Nech všetci ľudia spoznajú nášho Pána Ježiša Krista, ktorému nech je
sláva naveky vekov. Amen.
Autor: Ján Zlatoústy » biskup a učiteľ Cirkvi » † 14.09.407 zdroj: slovo medzi nami r. 2011, www.homilie.eu

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.
Apoštol a evanjelista Lukáš pochádzal z Antiochie v Sýrii. Pôvodom bol Grék a vyrastal
v pohanskom prostredí. Mal dobré vzdelanie a poznal vtedajšiu grécku kultúru. Povolaním
bol lekár a vo svojich textoch používal
odbornú lekársku terminológiu, keď
dôkladne opisoval choroby. Veľmi dobre
poznal maliarske umenie. Pripisujú sa mu
prvé ikony Bohorodičky s malým
Ježišom Kristom v náručí.
Ku kresťanskej viere ho priviedol apoštol
Pavol, ktorého stretol v Thive. Stal sa
jeho
verným
spolupracovníkom
a sprevádzal ho na jeho misijných
cestách. Putoval a kázal Evanjelium po Dalmácii, Itálii, Gálii, Achaii, Viotii a iných
miestach.
Svätý Lukáš je autorom tretieho Evanjelia Novej zmluvy a Skutkov apoštolských. V
úvode Evanjelia hovorí, že ho napísal vznešenému Teofilovi, ktorý bol významným
človekom v spoločnosti. Keď písal Evanjelium, Teofil bol katechumenom, ale keď písal
Skutky apoštolské, bol už kresťanom. Slovo katechumen (ο κατηχούμενος) označuje toho,
kto sa učí kresťanskej viere, aby potom cez svätú tajinu krstu vstúpil do Cirkvi.
V cirkevno-slovanskom jazyku sa pre toto označenie používa slovo oglašenyj.
Lukášové texty mali upevniť vieru Teofila a ďalších kresťanov z pohanov, aby si
uvedomili, že spasiteľné dielo Ježiša Krista bolo vykonané pre všetkých ľudí, teda aj pre
pohanov. Na druhej strane vidíme jeho snahu objasniť, že Kristus sa stretával s veľkým
odporom zo strany Židov, ktorí sa tak pripravili o možnosť dosiahnuť spásu.
Evanjelium podľa Lukáša je možné nazvať Evanjeliom Božieho milosrdenstva, ktoré sa
vzťahuje na všetky národy. Je tiež Evanjeliom chudobných. Je možné ho nazvať aj
Evanjeliom radosti, ktorú je cítiť v celom texte. Príznačné pre toto Evanjelium je
vysvetlenie významu modlitby, ktorú Ježiš Kristus často vykonával. Lukáš vyzdvihol
postavenie ženy, ktorá bola v tej dobe zaznávaná, a v osobe Panny Márie, ako aj mnohých
iných žien, ktoré slúžili Kristovi, vyzdvihol význam a poslanie ženy.
Apoštol a evanjelista Lukáš podľa jednej tradície zomrel mučeníckou smrťou, ale podľa
inej tradície zomrel pokojne vo veku 80 rokov.
V roku 357 boli jeho sväté ostatky prenesené do Konštantínopola a uložené v chráme
svätých apoštolov. Dnes sa jeho pozostatky nachádzajú v chráme sv. Justíny v Padove
v Taliansku.
Cirkev si pripomína jeho pamiatku 18. októbra. Autor: Ján Zozuľak, upravil o.František

Farské oznamy
Sväté liturgie – ako zvyčajne cez týždeň o 17.30 a v nedeľu o 10.00. Cez týždeň
spovedám pred a po svätej liturgii a v nedeľu po svätej liturgii.
Odpustová slávnosť – V nedeľu 18.10. budeme sláviť odpustovú slávnosť ku cti
svätého apoštola a evanjelistu Lukáša. Archijerejskú Božskú liturgiu bude sláviť vladyka
Peter Rusnák bratislavský eparchiálny biskup. Po svätej liturgii bude myrovanie. Agape
tento rok z hygienických obmedzení spojených s covidom nebude. V prílohe mate online
tabuľku na zapísanie sa na svätú liturgiu na budúcu nedeľu na sviatok patróna farnosti.
Milodary do zvončeka - môžete dávať do košíka miništrantom, alebo priamo na
farský účet: SK06 1111 0000 0010 5170 0001. Uvedomujeme si, že mnohí nemôžete prísť
do cerkvi v tomto pandemickom čase a možno by ste radi prispeli, tak okrem chrámu máte
možnosť prispieť aj cez farský účet. Veľká vďaka už vopred.
Prihlasovanie na prijatie tajomstiev svätej spovede a Eucharistie – do konca
októbra nahláste prosím Vaše dieťa osobne v chráme alebo na farský email.
Intencie a prosby za svojich blízkych – kto z Vás by chcel obetovať svätú liturgiu
za svojich blízkych môže tak urobiť mailom alebo aj osobne v sakristii. Prípadne, ak
chcete obetovať prosbu v nedeľu urobte tak aspoň 10 minút pred svätou liturgiou.
Hygienické opatrenia – sedí sa šachovnicovito, rodiny môžu spolu, sú naďalej
povinné rúška, dezinfekcia rúk. Eucharistiu si berieme do ruky z diskosa a namáčame do
kalicha. Hneď prijímame a omrvinky, ktoré nám zostanú na ruke prijmeme ústami
a uistíme sa, že nám tam nezostali viditeľné čiastočky.
Zbierka na Boží hrob – vyzbieralo sa spolu Trnava a Piešťany 260eur.
Sviatosť krstu prijali : Tobiáš Jarábek a Gregor Fialek. Srdečne blahoželáme.
Sviatosť manželstva mienia prijať: Dzhamal Issa a Zuzana Issa rod. Petrušková.
Časopis Slovo – nezabudnite si vyzdvihnúť v sakristii chrámu časopis Slovo.
Milodary - na rekonštrukciu obývačky na fare – manželia Kulišekovci 100€, r.
Hnatová 50€, r. Kršaková 50€, r. Petrušková 50€, manželia Bajčičákovci prispeli novou
elektroinštaláciou, Milan Kormoš stavebné práce a Martin Slamka maliarské práce.
Z krstu Gregora Fialeka na potreby farnosti prispeli 50€, na potreby farnosti prispela r.
Kenižová 10€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Pre Boha neexistujú zložité problémy alebo zložité situácie. Pre Boha je
všetko jednoduché. On nepoužíva väčšiu silu pre nadprirodzené veci a
menšiu silu pre prirodzené veci. On používa rovnakú silu pre všetko. Pre
človeka najviac dôležitá vec je priľnúť k Bohu.
Svätý Paisij Svätohorec

Gréckokatolícka cirkev Trnava
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Deň
Utorok
13.10.

čas

Svätý mučeníci Karpos,
Papyl a Agatonika

17 30

30

Intencia

kde

Svätá liturgia

+Peter, Mária
(Kulišek)

Kostol sv.
Heleny

Svätá liturgia

+Anna

Štvrtok
15.10.
Náš prepodobný
Eutymios Nový

Nedeľa 20. týždňa po
Päťdesiatnici
18.10.
Svätý apoštol
a evanjelista Lukáš
Odpustová slávnosť

17

Svätá liturgia

Piešťany

Archijerejská
Božská liturgia
myrovanie

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

30

Svätá liturgia

+Anna

17 30

Svätá liturgia

+Branislav
(Kulišek)

07 30

10 00

Utorok
20.10.
Svätý veľkomučeník
Artemios

17

Štvrtok
22.10.
Svätý apoštolom rovný
Aberkios Divotvorca

Nedeľa 21. týždňa po
Päťdesiatnici
25.10.
Svätý mučeníci a notári
Marcián a Martyrios

Kostol sv.
Heleny

07 30

10 00

Svätá liturgia

Svätá liturgia

Kostol sv.
Heleny

Kostol sv.
Heleny

Kostol sv.
Heleny

za farnosť

Kostol sv.
Heleny

Pre vnútornú potrebu farnosti vydáva : Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trnava, M. Koperníka
32, 917 01 Trnava, o. František Fedorišin , farár, mobil 0911 711 304.

