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Aj apoštoli rástli vo viere

Možno sa aj vám stala už taká vec, že
ste o niečom presvedčení a zrazu zistíte,
že to vôbec tak nie je. Niečo sa zmenilo
a my sme zistili, že musíme svoj názor
poopraviť. Je to charakteristické zvlášť pre
našu dobu, pretože technický pokrok je
veľmi rýchly, čo platí dnes, zajtra už môže
byť prekonané.
Dialo sa to však aj pred dvetisíc rokmi.
Mária Magdaléna, Peter, Ján a ostatní boli
presvedčení, že je po všetkom, že to Kristus
nezvládol, že zomrel a všetko sa skončilo.
Zrazu však majú pred očami prázdny hrob.
Sú veľmi prekvapení. Vôbec nechápu, čo sa
to vlastne deje.
Až keď si Peter s Jánom začínajú
uvedomovať, že plachty a šatka z Ježišovej
tváre sa nemohli poskladať samy, začína
im svitať. Sv. Ján napísal svoje evanjelium
v gréčtine, pričom v predposlednej vete
úryvku, ktorý sme práve počuli, použil
slovo „eiden“, ktoré má význam „tušiť“,
„mať intuíciu“. My ho máme preložené
slovom „uveriť“, ktoré však má trošku
iný odtieň. Slovo „tušiť“ znamená, že
človek len pomaly sa dostáva k poznaniu,
k svetlu, nie je to ako blesk z jasného neba,
ale postupne si začínajú spomínať na
všetko, čo im Ježiš rozprával. Potvrdzuje to
aj ďalšia veta: „Ešte totiž nechápali Písmo,
že má vstať zmŕtvych.“
Takto nejako to funguje aj v ľudskom
živote. Keď dieťa začína chodiť do školy,
tiež nevie všetko odrazu. Len postupne
sa dostáva k poznaniu, postupne sa mu
odhaľujú nové a nové veci. Je v tom vývoj.
Hovorí sa, že sa učíme po celý život. A je to
pravda. Celý život sa stretávame s niečím
novým, čo musíme spoznať a prijať.
Vývoj by mal byť aj v našom vzťahu
k Bohu, v našom duchovnom živote.
Prázdny hrob nás vyzýva, aby sme spolu
so ženami z evanjelia a apoštolmi išli za
svetlom viery. Tak ako sa človek nikdy
neuspokojí s tým, čo pozná – svedčí o tom
napríklad naše denné pozeranie správ
alebo dychtivosť po senzáciách – tak by
sa nemal uspokojiť nikdy ani so svojím
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poznaním Boha. Je to totiž činnosť, ktorú
budeme robiť po celú večnosť – hľadieť na
neho a poznávať ho. S tým však musíme
začať už tu, na zemi.
V Moskve sa počas komunizmu
mala hrať divadelná hra „Kristus vo
fraku“. Hlavnú úlohu hral slávny herec
a komunista Alexander Rostovcev. Divadlo
bolo obsadené do posledného miesta. Na
javisku bol postavený oltár s pálenkou
a pivom. Herci, podgurážení alkoholom,
pobehovali po javisku v šatách mníchov
a mníšiek. Na začiatku druhého dejstva
vystúpil na javisko Rostovcev. Mal čítať
z Ježišovej reči na vrchu. Po dvoch vetách
mal skríknuť: „Podajte mi frak a cylinder!“
Publikum mal strhnúť k burácajúcemu
smiechu. Rostovcev začal: „Blahoslavení
chudobní v duchu, lebo ich je nebeské
kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni
budú potešení.“ Režisér sa za kulisami
uškiera: „Teraz by to malo prísť.“ Avšak
publikum mlčí. Rostovcev číta ďalej:
„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi
zeme. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha...“ Potom stíchol. V divadle
takmer nikto ani nedýchal. Všetci cítili,
že v duši herca sa niečo deje. Po chvíľke
prečítal: „buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec...“ Zavrel knihu. Zdá
sa, že sa s ním niečo udialo. Prežehnal sa
a nahlas povedal: „Ježišu, spomeň si na
mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“.
Nikto v divadle nekričal ani neprotestoval.
Všetci v tichosti opustili divadlo,
zasiahnutí tým, čo práve počuli. Rostovcev
zmizol navždy a divadelná hra sa už nikdy
nehrala.
Ježiš Kristus je živý, jeho slovo je
živé, má moc prenikať do nášho vnútra,
má moc liečiť ho a má moc pritiahnuť nás
k sebe. Dovoľme mu, nech v nás pôsobí,
aby sme ho stále viac poznávali, aby sme
rástli vo viere a láske k nemu, aby každý
z nás mohol povedať: „Kristus naozaj vstal
z mŕtvych, žije a ja žijem pre neho.“
Amen.
dp. Peter Masný
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
31. marec 2013

ročník: XXIII.

Veľkonočná nedeľa v roku C

Želáme vám všetkým počas týchto nádherných sviatkov
fascináciu z prázdneho hrobu Krista, ktorý žije a ukazuje nám
zmysel nášho pozemského života.
Dekan a kapláni farnosti

Prisľúbenie
Ježiš - z prachu zeme ma zdvihneš
a dáš mi život večný.
Som nehodný a pritom vlažný,
s vďakou chcem ťa vzývať.
Pre nehodnosť, čo dušu ťaží,
skúšaš ma tu, Pane...
Tvoja ruka chlieb mi dáva,
k tebe by som cestu našiel.
I žiadalo sa načrieť lásky,
čo život dá a čo vezme,
nesúď ma pre hriechy moje,
len vieru mi daj i srdce Tvoje...
Ján Sarossy

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
28.4.2013

10.00 hod.

ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova,
Májové námestie.

5.5.2013

10.00 hod.

ZŠ ČSL armády

12.5.2013

10.00 hod.

CZŠ sv. Mikuláša

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí:
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 27. februára 2013 večer o 19.00 hod. po detskej sv.
omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
Sviatosť birmovania bude v našej farnosti udelená dňa 19.5.2013 pri sv. omši o 10.00 hod.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Sk 2, 14. 22-33 Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11. Ev: Mt 28, 8-15

Veľkonočný utorok
Č 1: Sk 2, 36-41
Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22
Ev: Jn 20, 11-18

Veľkonočný streda
Č 1: Sk 3, 1-10
Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Ev: Lk 24, 13-35

5.45 † Július Ernest, Alžbeta
6.15 † Ján
7.00
12.00 † Tomáš, Mária
18.00 † Jozef
5.45 ZBP - Štefan
6.15 ZBP - Anton
7.00
12.00 † František, Alžbeta
18.00 † Andrej, Anna
5.45 † Terézia

Št
4.4.

Veľkonočný štvrtok
Č 1: Sk 3, 11-26
Ž 8, 2a-b+5. 6-7. 8-9
Ev: Lk 24, 35-48

6.15 † Pavlína, František, Katarína,
Vincent, František, Mária
7.00
12.00 ZBP - Peter
18.00 † Bartolomej, Katarína, Viktor, Pavla

Veľkonočný piatok
Pi
5.4.

So
6.4.

Ne
7.4.

Cemjata 17.00 hod.
Č 1: Sk 4, 1-12
Ž 118, 1-2+4. 22-24. 25-27a
Ev: Jn 21, 1-14

Veľkonočná sobota
Č 1: Sk 4, 13-21
Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21
Ev: Mk 16, 9-15

5.45 † Milan
6.15 † Štefan, Daniel, Božena, Miroslava
7.00
12.00 † Ján
18.00 ZBP - Ján, Miroslava s rodinou
5.45 † Ladislav, Mária, Peter
6.15 za obrátenie Milana
7.00 ZBP - ružencové bratstvo
18.00 † Štefan

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00

Č 1: Sk 5, 12-16 Ž 118, 2-4. 22-24. 25-27a Č 2: Zjv 1, 9-11. 12-13. 17-19 Ev: Jn 20, 19 - 31
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie.
Grafická úprava: Michal Vrábel.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

Infolist
1.
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 – 6.55 hod.; obed: 9.55 - 11.55 hod.; večer 17.30 – 17.55 hod.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy

Milodary:
Bohuznáma z pohrebu 20 €.
Úprimné Pán Boh zaplať aj za milodary
z pokladničky „Veľkonočný dar“!

2.

3.

Liga pár páru pozýva na kurz
pre manželov, snúbencov, ale aj
jednotlivcov, ktorí túžia žiť v čistote.
Stretnutie bude v Katolíckom kruhu
dňa 6.4.2013 o 16.00 hod (viac info
na www.lpp.sk). Vrelo túto akciu
odporúčame. dekan
Spolupráca s políciou
Polícia sa na nás obrátila (na všetky
farnosti
Slovenska)
s
prosbou
o upozornenie. Na Slovensku sa viac
a viac rozmáha trestná činnosť spojená
s oklamaním - hlavne dôchodcov
- pri získavaní peňazí na všelijaké
„dobročinné ciele“. Nedajte sa oklamať.
Buďte opatrní! Aj v našej konkatedrále
máme pokladničku, ktorá slúži pre
potreby chudobných.

4.

Výberové konania na miesto riaditeľov
cirkevných škôl. ABÚ Košice vyhlásil
konkurz na miesta riaditeľov cirkevných
škôl, ktoré sa nachádzajú na území našej
farnosti. Záujemci, všimnite si bližšie
oznam na web stránke arcidiecézy.
www. rimkat.sk

5.

Dňa 8.4.2013 o 15.00 hod. sa uskutoční
stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Maria.

6.

Od Veľkonočnej vigílie po slávnosť
Zoslania Ducha Svätého sa namiesto
modlitby Anjel Pána modlíme hymnus
Raduj sa, nebies Kráľovná...

7.

Od 2. Veľkonočnej nedele do sviatku
Všetkých svätých budú opäť pravidelné
sväté omše v Kostole Svätého kríža na
Kalvárii o 16.00 hod.

8.

Dňa 2.4.2013 si pripomíname ôsme
výročie smrti blahoslaveného pápeža
Jána Pavla II., ktorý navštívil v roku
1995 naše mesto a ktorého socha stojí
vedľa našej konkatedrály.

9.

Dňa 1.4.2013 pri večernej sv. omši a po
nej bude mať koncert gospelový zbor.
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10. Dňa 4.4.2013 vás pozývame na organový
koncert v rámci Roka viery a Roka
sv. Cyrila a Metoda o 19.00 hod. Na
organe hrá Tomáš Mihálik. Výťažok
je venovcaný na občianske združenie
Magis.
11. Dňa 5.4.2013 po večernej omši bude
spomienková akadémia ku cti bl.
Jána Pavla II. Konať ju budú mladí
z Gymnázia sv. Mikuláša v spolupráci
s dp. Mgr. Jánom Kulanom.
12. Dňa 12.4.2013 (piatok) vás pozývame na
odpustovú slávnosť ku cti sv. Giuseppe
Moscatiho v kaplnke FNsP o 15.15
hod. Sv. omšu celebruje dp. Mgr. Štefan
Kaňuk.
13. Dnes (nedeľa) vás pozývame na
slávnostnú sv. omšu o 15.00 hod.
v spojení s obradom vzkriesenia
a požehnania so sviatosťou oltárnou na
cintoríne.
14. Tohtoročné ADSM sa bude konať prvú
sobotu po Veľkonočnej nedeli, dňa
6.4.2013, v prešovskej Handball aréne na
Baštovej ulici so začiatkom registrácie
o 08.00 hodine ráno. Tu budú mať mladí
všetkých farností možnosť stretnúť sa
s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom
Boberom, vypočuť si veľa dobrej hudby
s kapelou 30tri, vidieť a zapojiť sa do
zaujímavých workshopov; jednoducho
zažiť neopakovateľný deň v kruhu super
ľudí.Vstupné na ADSM sú 3 €.
Očkávame všetkých birmovancov.
15. Dňa 9.4.2013 na sv. omši o 18.00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel,
ako aj milodary na sv. omšu, vhoďte
v obálke do schránky pod obrazom
Božieho Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 9.4.2013.
16. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí prispeli k príprave a sláveniu
Veľkonočného trojdnia.

Krsty
23.3.
24.3.

Dávid Hrižo, Petra Dzurendová,
Dorota Verbovská (jezuiti)
Mário Smrek, Jozef Balog

