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Boh všemohúci
Bohu nie je nič nemožné... – to je
častý refrén Biblie, na mnohých miestach...
No všemohúcnosť Boha je azda najviac
spochybňovaná vlastnosť Boha, a to
predovšetkým v narážkach typu: Ako sa
môže Boh na toto pozerať? Ako mohol Boh
toto dopustiť? Kde bol Boh, keď sa niečo také
hrozné stalo? V súvislosti s predchádzajúcim
obsahom sa môžeme pýtať: aký je Boh –
Otec, keď dovolí, aby jeho niektoré deti tak
hrozne trpeli?! Ako sa to dá spojiť s jeho
všemohúcnosťou?
Tu sa človek pasuje do pozície, akoby
mu oveľa viac záležalo na niekom z ľudí
ako Bohu. Kristus na kríži nám ukazuje, ako
Bohu na každom záleží, ale zároveň aj to, že
to všetko má zmysel a je zahrnuté do Božích
plánov a utrpenia tohto sveta sa ani zďaleka
nedajú porovnať so slávou, ktorá nás čaká.
To všetko je citácia z Písma, a buď veríme
Božiemu slovu, teda aj Bohu, alebo nie.
Tento článok našej viery naozaj
súvisí s predchádzajúcim, v ktorom sa
nevyznávame, že veríme v boha, ktorý je
talizmanom, ktorý nám bude stále prinášať
šťastie, ale veríme v Boha Otca, ktorý
niekedy dovolí aj bolestivé zásahy do nášho
života. Je samozrejmé, že ich význam tu na
zemi úplne nikdy nespoznáme. To, čo vieme,
je skutočnosť, že odkedy do tohto sveta
vstúpil hriech, tak súčasne s ním vstúpilo aj
tajomstvo utrpenia. Iste sa týmto tajomstvom
budeme osobitne zaoberať v ďalších častiach
nášho vierovyznania, predovšetkým v tom,
v ktorom vyznávame Ježišove utrpenie.
Na tomto mieste je však osožné povedať,
že aj keď sa nám to nezdá a nechceme si to
ani pripustiť, tak utrpením sú obrovskou
príležitosťou, ktorú môžeme premárniť, ale
v ktorej sa môžeme aj definitívne rozhodnúť
pre Boha. V nich chce Boh ukázať víťazstvo
jeho lásky napriek všetkému, čo sa deje.
Neraz totiž to, čo človek pokladá
za nešťastie, nie je nešťastím aj v Božích
očiach a to, čo pokladáme tu na zemi za
šťastie, je nešťastím z perspektívy večnosti.
Jednoducho vyjadrené slovami Písma: Tým,
čo milujú Boha, všetko slúži na dobré...
(Rim 8,28). Moje myšlienky nie sú vašimi
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myšlienkami a moje cesty nie sú vašimi
cestami (Iz 55,8). Zamýšľať sa teda nad Božou
všemohúcnosťou znamená zamýšľať sa nad
všemohúcnosťou jeho lásky, ktorá sa nikdy
nemôže hodnotiť z perspektívy pozemského
života, z perspektívy ľudskej múdrosti.
Boh používa problémy, ťažkosti, kríže,
ktoré sú tu ako následok hriechu, aby nás
priblížil k sebe. Najhlbšiu a najintímnejšiu
modlitbu môžeme zažiť v našom najtmavšom
dni, keď je naše srdce zlomené, keď sa cítime
opustení, keď nemáme žiadnu možnosť
voľby, keď bolesť je veľká a my sa v tom
všetkom dokážeme odovzdať Bohu. Keď
život prebieha v „pohode“, môžeme sa v ňom
ukryť za vedomosti o Ježišovi, vo vonkajšom
napodobňovaní ho, ktoré nevychádza zo
srdca, v citovaní ho, v rozprávaní o ňom.
Ale iba utrpenie nám umožní spoznať ho
skutočne.
Vo filme Bruce všemohúci (v hlavných
úlohách Jim Carrey a Morgan Freeman)
televízny reportér Bruce Nolan má za
sebou ďalší mimoriadne ťažký a náročný
pracovný deň, ktorý ešte viac prispeje k jeho
pocitu zúfalstva a nespokojnosti s tým,
ako sa vyvíja jeho osobný i profesionálny
život. Neubráni sa a začne zo svojho osudu
obviňovať samotného Stvoriteľa. Na jeho
veľké prekvapenie, Boh to nenechá len tak,
a jedného dňa sa objaví osobne. Keď si teda
Bruce myslí, že to vie lepšie, nech sa páči,
odteraz bude riadiť svet on. Bruce si veľmi
rýchlo zvyká na omračujúce možnosti, ktoré
mu vyplývajú z Božej moci, no postupne sa
stáva stále viac zúfalým... Popri všetkých
nedokonalostiach tohto filmu, jeho záver
prináša vzácne posolstvo: ak chceme niečo
meniť, treba začať najprv od seba. To je aj
najprirodzenejšia cesta Božej všemohúcnosti.
Sv. apoštol Pavol 1 Kor 2, 4-5: „Moja
reč a moje ohlasovanie nespočívali
v presvedčivých a múdrych slovách, ale
v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera
nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na
Božej moci“.
Tvoj život je príležitosť pre prejavenie
Božej moci, tvoj život je cestou pre prejavenie
Božej všemohúcnosti.
(Pokračovanie nabudúce)
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Byť hrdým kresťanom
Na diskusnom fóre jednej z kresťanských
stránok na internete sa prednedávnom objavila
téma s názvom „Kedy hrdosť a kedy pýcha?“
Veľa ľudí sa potom zapojilo do diskusie o tom,
kde sú vlastne hranice medzi týmito dvoma
vlastnosťami – keďže jednu vnímame pozitívne,
pričom druhá patrí medzi tie najhoršie hriechy.
Apoštoli z prvého čítania nám ukázali, čo
znamená byť hrdými na svoju vieru.
Za oných čias – obdobie 40-tych rokov
až po rok 1989 - sa nám stal do istej miery
osudným. Naučil nás, kresťanov, sa skrývať,
nevychádzať na bubon s tým, že sme veriaci.
Je to pochopiteľné, pretože ak sa niekto ukázal
ako veriaci na verejnosti, mohol mať problémy.
A to najmä vtedy, keď zastával nejakú vyššiu
pozíciu v spoločnosti. Prišiel však rok 1989
a s ním aj – ako hovoríme – zamatová revolúcia,
teda prevrat v našej spoločnosti, a s ním aj
možnosť nehanbiť sa za svoju vieru, vyznávať ju
aj slobodne a verejne. Lenže v nás je stále akýsi
pozostatok z obdobia komunizmu, že sa stále
akosi bojíme, hanbíme vyznať, že naša viera
je živá, že sme naozaj kresťania, tí, ktorí patria
Kristovi. Môže byť na to viac dôvodov – mohli
by nás vysmiať, mohli by si o nás pomyslieť,
že nie sme normálni, možno by nám niekto aj
ublížil a dalo by sa pokračovať ďalej. O to viac
prekvapivo znie tá posledná veta z dnešného
prvého čítania: „Oni odchádzali z veľrady
natešení, že boli uznaní za hodných znášať
potupu pre toto meno.“ Aký rozdiel! Apoštoli sa
dívali na znášanie hnevu, posmechu a utrpenia
ako na možnosť osláviť Boha, mať účasť na
obete Kristovej. To je pravá hrdosť na to, že som
kresťan, že patrím Kristovi. Nie pýcha! Pýcha by
to bola vtedy, keby sa apoštoli začali posmievať
svojim mučiteľom a vyvyšovať nad nich. Vedomí
si spolupatričnosti s Kristom mu zostali verní,
a to, čo bolo správne, robili s radosťou, aj keď za
takú cenu, akú za to dali.

ročník: XXIII.

3. Veľkonočná nedeľa v roku C
Nebojme sa byť hrdými na to, že sme
kresťania. Apoštoli vo svojej dobe chodili
a hovorili o Bohu, hlásali radostnú zvesť. My
by sme tiež mali chodiť a hovoriť. Možno
nie doslovne – stáť na námestiach a hovoriť
o Kristovi -, ale svedectvom svojho života práve
tam, kde sme. Či už v práci alebo na ulici. Nie
je našou úlohou presviedčať slovami. To nemá
cenu. Správna evanjelizácia začína naším
životom. Potom, keď ľudia uvidia vzor v nás,
začnú sa sami pýtať, ako to vlastne žijeme. Ak
sa nepýtajú, potom je otázka, či to, čo žijeme, je
zodpovedný život kresťana alebo len odvar.
Pred niekoľkými rokmi – ako je to moderné
v našej spoločnosti – prebiehalo medzinárodné
stretnutie mládeže, na ktorom sa debatovalo
o tom, ako najlepšie ohlasovať evanjelium. Mladí
ľudia rozprávali o propagande, literárnych
možnostiach a o všetkom možnom, na čo
moderná doba poskytuje prostriedky. Prihlásilo
sa však aj jedno mladé dievča z Afriky o slovo
a povedalo: „My neposielame do dedín, ktoré
chceme získať pre evanjelium, spisy, my tam
posielame veriacu rodinu, aby obyvatelia dediny
videli, ako vyzerá kresťanský život.“
Toto je to, čo potrebuje nielen Afrika, ale
aj Európa, Slovensko, aj naše mesto. Vidieť, ako
vyzerá kresťanský život. Nepotrebujeme plytvať
slovami – a zvlášť nie dnes, keď má slovo veľmi
malú hodnotu, keď je záplava slov a málokto si
všíma a zapamätá slová. Treba hovoriť životom.
Buďme hrdí na svoju vieru. Dnes máme nedeľu,
ktorá má názov Biblická nedeľa. Možno by
stálo za to, aby sme dnes zobrali do rúk Bibliu
a prečítali si aspoň pár riadkov. No nezostaňme
len pri čítaní. Porovnajme svoj život s tým, čo
sme práve prečítali. Ak nájdeme odchýlku,
nebojme sa opraviť. Možno zanechať svoje staré
chodníčky a zvyky. Bude to niečo stáť, bude
to stáť námahu, utrpenie, možno aj posmech
od iných ľudí, ale buďme vtedy natešení ako
apoštoli, že sme boli uznaní za hodných znášať
potupu za Kristovo meno.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Liturgický kalendár

Pondelok po 3.
veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 6, 8-15;
Ž: 119, 23-24. 26-27. 29-30;
Ev: Jn 6, 22-29

Utorok
po 3. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 7, 51 - 8, 1a;
Ž: 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21a-b;
Ev: Jn 6, 30-35

Streda
po 3. veľkonočnej nedeli
Rekolekcie, Nemcovce - Kapušany.
Č 1: Sk 8, 1b-8; Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a;
Ev: Jn 6, 35-40

Štvrtok
po 3. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 8, 26-36. 38-40;
Ž 66, 8-9. 16-17. 20;
Ev: Jn 6, 44-51

Piatok
po 3. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 9, 1-20;
Ž 117, 1. 2;
Ev: Jn 6, 52-59

Sobota
po 3. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 9, 31-42; Ž 116, 12-13. 14-15. 16-17;
Ev: Jn 6, 54a. 60-69

Čas
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Úmysly sv. omší

5.45 † Ján
6.15 † Imrich
7.00 † Juraj - výročná
12.00 † Andrej, Anna
18.00 ZBP - Štefan, Slávka s rodinou
5.45 † Andrej, Anna
6.15 † Mária, Ondrej
7.00
12.00 † Ján
18.00 ZBP - Mária
5.45 † Rudolf
6.15 † Mária, Jozef
7.00 † Ernest - pohrebná
12.00 † František, Anna, Jozef
18.00 ZBP - Viera
5.45 † Ján, Mária, Štefan
6.15 † Jozef, Jolana
7.00 † Helena - výročná
12.00 † Bohumil, Mária
18.00 † František, Alžbeta, Júlia, Ladislav, Emil
5.45 † Pavel
6.15 † Štefan
7.00 † Júlia - pohrebná
12.00 † Michal
18.00 ZBP - Martina, Zdeňka
5.45 † Helena, Veronika
6.15 † Karol
7.00 † Miroslav - výročná
18.00 † Mária

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 (latinská, TV LUX), 11.30 - detská, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00
Č 1: Sk 13, 14. 43-52 Ž 100, 2. 3. 5 Č 2: Zjv 7, 9. 14b-17 Ev: Jn 10, 27-30
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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:
Na opravu konkatedrály:
• z pohrebu Ireny Miroľovej 50 €
• rodina Horňáková 40 €
• bohuznáma Valika 300€
• bohuznáma 5€
• rodina Rijáková 10€.
Ružencové bratstvo pri konkatedrále
venovalo:
• na konkatedrálu 100€;
• na fresku Mojžiša 100€;
• na rádio Lumen 45€;
• na TV Lux 45€.

2.

Na nedeľu Dobrého pastiera sa bude
konať zbierka na kňazské semináre. Pán
Boh zaplať za pochopenie a milodary.

3.

Do pozornosti
V mesiaci máj pripravujeme v našej
konkatedrále dve veľké akcie: Deň
Božieho milosrdenstva a Noc kostolov.
Prosíme o modlitby a podporu. Každý,
kto má ochotu pomôcť a má dobrý
nápad, je pozvaný ku spolupráci na
týchto dielach. (všimnite si info na
www.presov.rimkat.sk)

4.

Animátori z eRka pozývajú všetky
prvoprijímajúce
deti
k
modlitbe
Deviatnika pred prvým sv. prijímaním,
ktorý sa budeme spoločne modliť
v týždni od 19.4. do 26.4.2013 o 17:55
hod.

5.

Dňa 18.5.2013 (sobota) sa uskutoční
9. púť Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva do Krakova.
Vážni záujemcovia hláste sa do konca
apríla v sakristii konkatedrály so zálohou
10€, aby sa mohol objednať autobus.
Pôjde len jeden.

6.

V dňoch 25.4. - 28.4.2013 sa uskutoční
arcidiecézna púť v rámci Roku viery
a Roku sv. Cyrila a Metoda. Všimnite
si plagát na nástenke. Záujemcovia
nahláste sa v sakristii konkatedrály.

7.

Dňa 21.4.2013 o 10.00 hod. bude
v konkatedrále sv. omša za doprovodu
orchestra konkatedrály sv. Mikuláša
v Prešove. Odznejú diela: W. A. Mozart:
Missa brevis in C KV 257; G. F. Händel:
Alleluja a W. A. Mozart: Kirchensonate in
D KV 144.
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8.

Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že ďalšie stretnutie
sa uskutoční dňa 16.4.2013 v Katolíckom
kruhu na Jarkovej ulici o 17.00 hod. Téma:
Byť zranený a vedieť odpustiť. Stretnutie
povedie kňaz vdp. Lukáš Poklemba.

9.

ADORÁCIA: Ste mladí a radi by ste
spoznali nových ľudí? Bratia jezuiti
v nedeľu 21.4.2013 o 19.00 hod. pozývajú
na „adoráciu mladých a slobodných“ do
Exercičného domu.

10. Rok VIERY: V utorok 16.4.2013 vás
pozývame na spoločné ranné chvály.
Začiatok o 7.30 hod. Doneste si texty.
11. Opäť upozorňujeme
Platí zákon o ochranne osobných údajov.
Informácie z farských matrík sa môžu
podávať iba osobám, ktorých sa to týka,
alebo ich zákonným zástupcom, t. j. do
18 rokov. Prosíme, aby ste tento štátny
zákon, ktorý sa vzťahuje aj na Cirkev,
rešpektovali.
12. V Roku sv. Cyrila a Metoda a Roku
viery Cirkevná základná umelecká škola
sv. Mikuláša v Prešove Vás srdečne
pozýva na benefičný Chrámový koncert
v nedeľu 21. apríla 2013 o 19.00 hod.
v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.
Na večernej sv. omši o 18.00 hod. a na
samotnom koncerte budú účinkovať
učitelia, žiaci, Drienovský chrámový
zbor a Komorný zbor učiteľov Gymnázia,
Základnej školy a Cirkevnej základnej
umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove.
Na koncerte privítame rehoľnú sestričku
Maristellu Kačovú CJ, zakladateľku
občianskeho združenia MAGIS, na
podporu sociálne slabších rodín, preto
finančný výťažok z koncertu bude
venovaný tomuto združeniu. Tešíme sa
na Vás!

Krsty

6.4. Nelly Jabconová, Rebeka Haraksimová,
Zuzana Balogová, Adam Leško, Dávid
Poliak, Ema Grimová, Matúš Kováč
7.4 Jakub Laco, Kristína Honzová

Sobáše - 6.4.2013
Dajča - Semanová,
Ižár - Miženková,
Ceperko - Hrižová

