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Rok viery a jubileum sv. Cyrila a Metoda

Sv. Cyril a Metod - príklad ich vernosti
Kristovmu námestníkovi na zemi.
Verím, že všetci sme s pohnutím i napätím
prežívali uplynulé týždne a sledovali dianie
vo Vatikáne. Po abdikácii Benedikta XVI.
z úradu pápeža očakávali sme chvíľu, keď
z balkóna Baziliky sv. Petra v Ríme zaznie to
známe: Habemus papam ! A stalo sa. V stredu
13. marca 2013 večer o 19.06 hod. z komína
Sixtínskej kaplnky sa valil biely dym, ktorý
priam fascinoval zhromaždených na Námestí
sv. Petra v Ríme, ale aj milióny pred televíznymi
obrazovkami na celom svete. No najmä vtedy,
keď o hodinu neskôr sa na spomínanom
balkóne baziliky objavila postava nového
pápeža FRANTIŠKA, ktorý až do tej chvíle bol
arcibiskupom a kardinálom v argentínskom
hlavnom meste Buenos Aires – známy pod
menom Jorge Maria Bergoglio SJ.
Atmosféra, ktorá sprevádzala túto
udalosť, priam núti znovu si položiť otázku:
Kto je pápež? Nie je zámerom tejto prednášky
túto tému preberať z dogmatického pohľadu,
no pre mnohých kresťanov katolíkov sa vynorí
známa charakteristika, ktorú v 14. storočí
vyslovila svätá cirkevná učiteľka Katarína
Sienska: „Pápež je sladký Kristus na zemi.“V
Roku viery, ktorý je u nás na Slovensku spojený
s Rokom sv. Cyrila a Metoda, je namieste
otázka: Aký vzťah mali naši vierozvestovia,
solúnski bratia sv. Cyril a Metod ku Kristovmu
námestníkovi a k Apoštolskému Stolcu?
Pápež bl. Ján XXIII. v apoštolskom liste
Magnifici eventus to charakterizoval takto:
Sv. Cyril a Metod v ohlasovaní evanjelia boli
"pevne pripútaní k Petrovej katedre a jej načisto
oddaní v plnom zmysle tohto slova".
V apríli roku 1950 komunistický
režim administratívnym úkonom násilne
prerušil verejné pôsobenie Gréckokatolíckej
cirkvi v Československu. Odohralo sa to na
neslávne známom Prešovskom sobore, ktorý
sa uskutočnil dňa 28. apríla 1950 v budove
Čierneho orla v Prešove. V zasadacej
miestnosti, kde sa udialo toto latrocinium, na
čelnej tribúne bol veľký nápis, údajne výrok
sv. Metoda: SLOVANIA, BOJTE SA RÍMA
! Je treba povedať, že je to tvrdenie, ktoré
nemá opodstatnenie v žiadnom relevantnom
historickom dokumente. Celý život a činnosť
sv. Metoda i jeho brata Konštantína-Cyrila
sa vyznačovali úprimnou láskou k pápežovi
a úctou, ktorú obaja bratia prejavovali
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voči Apoštolskému Stolcu. Z historických
prameňov a dobových dokumentom môžeme
uviesť mnohé dôkazy. Významný český teológ
P. Silvester Maria Braito OP píše, že „Sv.
Metod, apoštol Slovanov, uznával autoritu
rímskeho biskupa práve pre jeho nástupníctvo
po sv. Petrovi. Uznával jeho prvenstvo, ktoré
mu zveril Kristus. Preto uznával i prvenstvo
jeho nástupcov. V Nomokánone čítame jeho
(Metodove) slová: „Lebo pre stupeň viery si
zaslúžil sv. Peter, knieža apoštolov, počuť zo
samotných úst nášho Pána Ježiša Krista: Peter,
pás moje ovce. Preto odbržal prvé miesto
a prvý stolec medzi predstavenými“.
Prof. Michal Lacko SJ konštatuje, že sv.
Cyril a Metod už pred svojím príchodom
na Veľkú Moravu mali v úmysle ísť čím
skôr do Ríma, aby tam prejavili svoju úctu
a poslušnosť pápežovi a Apoštolskému Stolcu.
Po troch rokoch pôsobenia na Veľkej Morave
boli aj okolnosťami donútení odobrať sa do
Ríma. Niektorí pravoslávni historici však
tvrdia, že solúnski bratia mali zámer v prvom
rade cestovať do Carihradu. Z Benátok vraj
chceli loďou odplávať do Carihradu, no až
v Benátkach – dobrovoľne či nedobrovoľne –
zmenili smer cesty do Ríma. Prof. Michal Lacko
to však vyvracia tvrdením, že územie Veľkej
Moravy patrilo rímskemu patriarchátu, a preto
záležitosti spojené s ich misiou nemohli vybaviť
v Carihrade, ale v Ríme. K takémuto tvrdeniu
oprávňuje to, čo je napísané v diele Pochvalné
slovo Cyrilovi a Metodovi: „A tak beh života
dokončievajúc, vydali sa na rímsku cestu
pokloniť sa Apoštolskej Stolici a viedli so sebou
na svätenie duchovný plod, t.j. učeníkov.“
V ďalšom diele pod názvom Pochvala
blaženého Otca našeho i učiteľa slovenského
Cyrila filozofa sa konštatuje: „I preložiac
celý bohoslužobný poriadok do slovenského
jazyka, pošiel do Ríma, vedúc vybraných zo
svojho stáda na zdokonalenie, t.j. na svätenie,
i s radosťou skončil beh svojho života, lebo
Hospodu Bohu sa zaľúbilo, aby tu v Ríme
spočinulo jeho ctihodné telo“.
A napokon v gréckom diele Žitie sv.
Klimenta čítame: „Pretože vedeli, že aj Pavol
zvestoval apoštolom svoju blahozvesť, tak aj oni
pospiechajú do Ríma, aby ukázali blaženému
pápežovi dielo svojho prekladu Písma. Cesta
sa im podarila. Neponáhľali sa tam nadarmo“.
Mons. Marián Čižmár
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
21. apríl 2013
Dobrý Pastier - istota
Určite viete, že ovce bez pastiera sú
stratené, v stáde vládne chaos. Istotu im
dodáva osoba pastiera. On ich vedie. Mať
takúto istotu v dnešnom chaotickom svete je
tiež veľká vec. Človek ju potrebuje.
Potrebuje istotu, o ktorej hovoril Ježiš
v dnešnom evanjeliu: ovce, ktoré mu patria,
majú istotu v jeho Otcovi. Dnešnou nedeľou,
ktorá má prívlastok Nedeľa Dobrého
Pastiera, si pripomíname tú skutočnosť, že
Ježiš Kristus stále bdie nad svojím stádom,
nad nami, drží nás v blízkosti svojho Otca.
Otec je ten, ktorý má všetko vo svojich
rukách. Chráni si svojich verných, u neho sú
v bezpečí. Ochraňuje všetkých, ktorí o to stoja
– tých, ktorí počúvajú hlas jeho Syna Ježiša
Krista a idú za ním. Isteže, počúvať jeho hlas
a ísť za ním sa nechápe doslova. Veď priamo
počuť hlas Boha nemôže nikto z nás. Ježišov
hlas sa však dá vnímať v Božom slove – vo
Svätom písme a cez jeho nástupcov – kňazov
a biskupov, ktorí sú viditeľnými pastiermi
Božieho stáda tu na zemi. Verné ovečky sa
ich snažia pozorne počúvať. Takto počúvajú
samého Boha, poznávajú ho a spoznávajú aj
to, ako ho nasledovať, čo robiť, aby bezpečne
prišli do Božieho ovčinca. Počúvať teda ešte
nie je všetko, treba aj nasledovať Dobrého
Pastiera, žiť podľa toho, čo sme počuli. Boh
Otec odmeňuje toto úsilie človeka ochranou
a istotou vo svete a večným životom v Božom
náručí. Sám Ježiš to sľubuje, ako sme počuli.
Držme sa teda nášho Dobrého Pastiera,
počúvajme jeho hlas, poznávajme ho čím
viac a nasledujme ho, robme tak, ako si
to On želá. Viera a ochota prispôsobiť sa
Božiemu hlasu spôsobuje hlbšie a lepšie
poznanie Ježiša-Dobrého Pastiera a uľahčuje
neraz namáhavú a ťažkú cestu životom.

ročník: XXIII.

4. Veľkonočná nedeľa v roku C
Dáva nám istotu vo všetkých problémoch
a starostiach, ktoré dennodenne prináša
naša neistá doba. Počúvajme Božie slovo,
čítajme si Sväté písmo, počúvajme našich
pastierov – biskupov a kňazov, veď oni nám
sprostredkúvajú presne to, čo nám pomôže
dostať sa z chaosu sveta a mať pred sebou
jasný maják – Dobrého Pastiera, Ježiša Krista.
Jeden írsky televízny reportér spomína
takúto príhodu: „Pred niekoľkými rokmi sme
boli robiť reportáž v Španielsku. Išli sme peši
po vysokých suchých vrchoch. Okolo obeda
sme sa zastavili, aby sme sa naobedovali.
Bolo veľmi horúco a tieň sa hľadal veľmi
ťažko. Keď sme si konečne sadli a spravili si
pohodu, zadívali sme sa na krajinku okolo
seba. Bola hornatá, pustá, bez najmenšej
známky ľudského života. Iba kde-tu sa
nachádzal nejaký strom alebo tráva, sem-tam
prebehla nejaká jašterica. Zrazu sme zbadali
v diaľke pastiera so stádom oviec. Prichádzal
rovno k nám. Po chvíli sa vynoril na opačnej
strane druhý pastier, tiež so stádom svojich
oviec, a tiež išiel k nám. Stretli sa rovno pred
nami. Priateľsky sa pozdravili, podali si ruky
a dali sa do rozhovoru. Začali sme tŕpnuť.
Ovce sa začali totiž miešať. Hovoríme si: „To
teda bude chaos“. Sme zvedaví, ako si tie
svoje ovce rozdelia.“ No naše starosti boli
márne. Keď sa pastieri rozlúčili, každý zobral
svoju palicu, buchol ňou o zem, zapískal,
čosi zakričal po španielsky a potom sa pohol.
A jeho ovce sa vybrali za ním. Po chvíľke z tej
jednej hŕby oviec boli zase dve veľmi pekné
stáda. A my sme len čumeli.“
Počúvajme Boží hlas, riaďme sa vetami
evanjelia a výrokmi predstaviteľov Cirkvi,
aby sme aj v chaose súčasnej doby mali istotu
a pred sebou jasný cieľ, ktorý sa vyplatí
nasledovať – Ježiša Krista, Dobrého pastiera.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
22.4.

Ut
23.4.

St
24.4.

Št
25.4.

Pi
26.4.

So
27.4.

Ne
28.4.

Liturgický kalendár

Pondelok po 4.
veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 11, 1-18;
Ž: 42, 2-3;43,3.4;
Ev: Jn 10, 1-10

Čas

Úmysly sv. omší

5.45 † Ján, Marián
6.15 † Anna, Ján
7.00 † Viera - výročná
12.00 † Jozef, Magdaléna
18.00 † Cyril - výročná

Sv. Vojtecha,

5.45 † Vojtech, Július

spomienka

7.00 † Vladimír - pohrebná

biskupa a mučeníka,
Č 1: Sk 11, 19 - 26;
Ž: 87, 1-3.4-5.6-7;
Ev: Jn 10, 22-30

6.15 † Alžbeta, Pavol
12.00 † Milan, Ľudovít, Ružena
18.00 † František, Mária

Sv. Juraja,

5.45

ľubovoľná spomienka

7.00

mučeníka,

Č 1: Sk 12, 24-13,5a;
Ž 67, 2-3.5.6+8;
Ev: Jn 12, 44-50

6.15 † Cyril, Štefan, Anton, Alžbeta, Mária, Anton
12.00 † Jozef, Alžbeta
18.00 † Helena

Sv. Marka,

5.45

sviatok

7.00 † Jolana - pohrebná

evanjelistu,

Č 1: 1 Pt 5, 5b-14;
Ž 89, 2-3.6-7.16-17;
Ev: Mk 16, 15-20

Piatok po
4. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 13, 26-33;
Ž 2, 6-7.8-9.10-11;
Ev: Jn 14, 1-6

Infolist

6.15 ZBP - Marek s rodinou
12.00 † Michal, Miroslav, Jozef
18.00 ZBP - Martina, Kamila
5.45 † Mária, Anton, František, Václav a Mária,
Ladislav, Vladimír, Ján, Milan

6.15 † Irena, Jozef
7.00 † Alžbeta - pohrebná
12.00 ZBP - Mária, Jaroslav, Mária
18.00 ZBP - Marek, Alžbeta, Matúš

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli

5.45

Cemjata 11.00 hod. životné jubileum kantora

6.15 † Anna, Magdaléna, Paulína, Vincent

Č 1: Sk 13, 44-52; Ž 98, 1.2-3b.3c-4;
Ev: Jn 14, 7-14;

7.00 † Vincent - pohrebná
18.00 † Juraj

PIATA 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 14, 21b-27 Ž 145, 8-9.10-11.12-13b Č 2: Zjv 21, 1-5a Ev: Jn 13, 31-33a. 34-35
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
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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.

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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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• z pohrebu † Pavla Polanského 100 €
• p. Bačová 5 €
• p. Kuropčák 3 €
Dnes je zbierka na kňazský seminár
v Košiciach. Pán Boh zaplať za
milodary!
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.
Aprílové
stretnutie
Klubu
kresťanských seniorov Prešov - Staré
mesto bude dňa 21.4.2013 o 15.00 hod.
v Katolíckom kruhu.
Otcovia jezuiti v nedeľu 21.4.2013
o 19.00 hod. pozývajú na „adoráciu
mladých
a
slobodných“
do
Exercičného domu.
V dňoch 25.4. - 28.4.2013 sa uskutoční
arcidiecézna púť v rámci Roka viery
a Roka sv. Cyrila a Metoda. Všimnite
si plagát na nástenke. Záujemcovia
nahláste sa v sakristii konkatedrály.
Dňa 21. apríla 2013, pri príležitosti
nedele Dobrého Pastiera, je Deň
otvorených dverí v Kňazskom
seminári sv. Karola Boromejského
v Košiciach. Program začína
slávnostnou
sv.
omšou,
ktorú
celebruje J. Exc. Mons. Bernard Bober,
arcibiskup-metropolita o 9.30 hod.
v seminárnom kostole, nasleduje
prehliadka seminára a pohostenie
pre každého, popoludní program,
ktorý pripravili bohoslovci. Hostia
programu:
Martin
Husovský
z Komajoty a kapela The Wind.
Tešia sa na vás predstavení seminára
a bohoslovci.
Dňa 18.5.2013 (sobota) sa uskutoční
9. púť Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove.
Vážni záujemcovia hláste sa do konca
apríla v sakristii konkatedrály so
zálohou 10 €, aby sa mohol objednať
autobus. Pôjde len jeden.
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9.

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)
10. Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí
- v sobotu (27.4., 4.5. a 11.5.2013)
o 9.00 hod. nácvik a 9.30 hod. prvá
svätá spoveď. Prosíme rodičov,
starých
rodičov
a
príbuzných
prvoprijímajúcich detí, aby si sv.
spoveď vykonali v týždni pred
slávnosťou prvého sv. prijímania a to
od pondelka do piatka. V sobotu
spovedáme iba prvoprijímajúce
deti!!!
11. Klub
kresťanských
pedagógov
organizuje v dňoch 4.- 5.5.2013 púť
„Staré hory - Nitra“ z príležitosti 10.
výročia Celoslovenskej púte učiteľov
a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie. Bližšie
informácie na kontaktnom čísle:
0915 360 208. Vážni záujemcovia nech
sa prihlásia do 24.4.2013.

Upozornenie!

Po štyri nasledujúce nedele (28.4.,
5.5., 12.5. a 19.5.2013) bude sv. omša
o 11.30 hod. kvôli slávnostiam prvého
svätého prijímania a udeľovaniu
sviatosti birmovania v našej farnosti
posunutá na 12.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie!

Krsty
7.4. Emil Drábik
13.4. Adam Holub, Dávid Remeta
14.4. Florián Rajch

Sobáše - 13.4.2013
Stanislav Porač a Jana Polomská

