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Rok viery a jubileum sv. Cyrila a Metoda

Sv. Cyril a Metod - príklad ich
vernosti Kristovmu námestníkovi
na zemi.
Medzi prvé prejavy úcty solúnskych
bratov sv. Konštantína Cyrila a Metoda
voči pápežovi, námestníkovi Kristovmu
a rímskemu biskupovi, patrí ich úsilie nájsť
ostatky pápeža sv. Klimenta I., ktorý bol
poslaný do vyhnanstva na Krym, a kde aj
zomrel mučeníckou smrťou okolo r. 100. Sv.
Metod a jeho brat Konštantín-Cyril ich našli
počas misie k Chazarom v rokoch 860 - 861.
Mali ich vo veľkej úcte a vzali ich so sebou
počas misie na Veľkú Moravu v roku 863. Úctu
k pápežovi a mučeníkovi sv. Klimentovi I. šírili
počas misie medzi našimi predkami a stopy
tejto úcty pretrvali až po dnešné časy. Historik
Anton Szirmay (1747 – 1812) vo svojom diele
o topografii Zemplína spomína starú tradíciu,
podľa ktorej obyvateľov Tovarnianskej doliny,
ktorá sa tiahne od obce Brehov až po hrad
Podčičva, pokresťančili solúnski bratia sv.
Cyril a Metod. V Brehove farský kostol, ktorý
až doposiaľ nesie niektoré prvky románskej
architektúry, bol pôvodne zasvätený sv.
Klimentovi I., pápežovi a mučeníkovi. Táto
Tovarnianska dolina vyúsťuje na hrade
Podčičva, na ktorom až do jeho zničenia bol
kostol zasvätený sv. Klimentovi I. pápežovi
a mučeníkovi. Keď bol hrad zničený,
spomienka na kostolné patrocínium bola
prenesená do farského kostola Panny Márie,
ktorý spravovali paulíni. Pri renovácii kostola
v 18. storočí bol zhotovený bočný oltár
zasvätený sv. Klimentovi, a tak je tomu až
dodnes. To svedčí o tom, že vranovskí pavlíni
sa pričinili o kontinuáciu cyrilometodskej
tradície šírením úcty k sv. Klimentovi. Ona
dostala novú kvalitu aj tým, že práve tento
kostol v roku 2008 pápež Benedikt XVI.
povýšil na baziliku minor. Aj táto skutočnosť
nám môže pomáhať prehlbovať náš vzťah ku
rímskemu biskupovi pápežovi.
Ostatky sv. Klimenta sv. solúnski
bratia Konštantín-Cyril a Metod priniesli do
Ríma počas svojej prvej návštevy večného
mesta. Pápež Hadrián II. (867 – 872) im
vyšiel v ústrety a slávnostne boli uložené
v bazilike, zasvätenej tomuto pápežovi. Tým
sv. Konštantín Cyril a Metod veľmi prispeli
k úcte tohto pápeža a mučeníka v Ríme. Aj
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ostatky sv. Cyrila, ktorý zomrel v Ríme 14.
februára 869, boli uložené v tejto bazilike.
Táto bazilika sa takto stala miestom pútí
mnohých Slovákov, aby tu prejavili svoju úctu
sv. Cyrilovi i sv. Klimentovi. Tak tomu bolo aj
počas tohoročnej národnej púte vo februári
z príležitosti Roka sv. Cyrila a Metoda.
Týmto činom sa sv. Cyril a Metod stali
stredobodom pozornosti nielen u pápeža
a rímskej kúrie, ale celého mesta Ríma.
Získali si tak obdiv a rešpekt. No prof. Michal
Lacko SJ dáva dôraz na inú, veľmi dôležitú
okolnosť, pokiaľ ide o príchod solúnskych
bratov do Ríma. „V tom čase sa vzťahy medzi
Rímskou pápežskou stolicou a carihradským
patriarchom Fociom vyostrili natoľko, že roku
867 došlo k otvorenému rozkolu. Jedným
z dôvodov sporu bola otázka cirkevnej
jurisdikcie v Bulharsku. Pápež Mikuláš I.
nástojil, aby sa v Bulharsku uplatnila právomoc
Ríma, lebo sa obával, že s Grékmi budú
zatiahnutí do rozkolu aj nedávno pokrstené
slovanské národy. V tom čase teda, keď na
Balkáne veci nešli práve najlepšie, sv. Cyril
a Metod prichádzajú do Ríma a dávajú pod
právomoc Svätej rímskej stolici novoobrátené
národy strednej Európy, v Rastislavovej,
Svätoplukovej a Koceľovej države! Pápež
Hadrián II. to neskoršie výslovne spomenie,
že keď sa sv. bratia dozvedeli, že územie
veľkomoravských a panónskych Slovienov
patrí Rímskej stolici, „nihil contra canones
fecerunt – nič nepodnikli proti cirkevným
zákonom, ale prišli do Ríma.“
Vďaka tejto vernosti sv. Cyrila
a Metoda voči Kristovmu námestníkovi
a Apoštolskému stolcu evanjelizačné dielo,
ktoré konali na území našich predkov, bolo
požehnané pápežom a prinieslo svoje ovocie.
Nás teší aj tá okolnosť, že pápež Hadrián
II. schválil spôsob evanjelizácie sv. Cyrila
a Metoda a nimi preložené liturgické knihy
do reči našich predkov tým, že ich položil na
oltár baziliky Fatné – tj. Panny Márie, známej
pod názvom Sancta Maria Maggiore. A práve
v tej istej bazilike v auguste roku 1804 pápež
Pius VII. podpísal základné listiny erigovania
našej Košickej diecézy a menovania prvého
košického biskupa v osobe Andreja Szabóa.
Mons. Marián Čižmár
(pokračovanie v budúcom čísle)
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28. apríl 2013

Láska ako základ
Dnes sa musí kňaz vysporiadať s jedným
pastoračným problémom. Či už v menších, ale
predovšetkým vo väčších farnostiach, prichádza
za ním dosť mladých ľudí, ktorí sa chcú stať
členmi Katolíckej cirkvi. Iná skupina chce
vzkriesiť svoj krst, ak boli v Katolíckej cirkvi
pokrstení. Ťažkosti prichádzajú vtedy, keď sa reč
zvrtne o kvalite života kresťanov v ich prostredí.
Viacerí jednoznačne hovoria, že kresťania,
ktorých poznajú, nežijú príkladným životom.
A dodajú: teda väčšina. A za hlavnú chybu
tejto väčšiny pokladajú to, že je medzi nimi
veľa nenávisti a zla. Teda málo lásky. Kňazovi
sa potom ťažko rozpráva o kráse kresťanského
života, keď nemôže ponúknuť veľa príkladov
z prítomnosti.
Ježiš pri Poslednej večeri, keď sa blíži jeho
smrť, hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby
ste sa navzájom milovali… Podľa toho všetci
poznajú, že ste moji učeníci…”
Pri Poslednej večeri boli apoštoli vysvätení
nielen za kňazov, ale aj za nositeľov lásky. Ježiš
vedel, že ak majú splniť svoju misiu, nestačí im
sviatostná duchovná moc. Ona musí vychádzať
z ich vzájomnej lásky a z lásky k ľuďom. Ježiš
ale spomína predovšetkým vzájomnú lásku. Na
ich správaní musí byť vidieť, že sa apoštoli majú
radi. Ak by medzi nimi bola nenávisť, nemohli
by dávať príklad budúcim kresťanom a nezískali
by nových apoštolov. Až potom nasleduje
láska k druhým. Zo Svätého písma vieme, že
niekedy aj medzi apoštolmi zaškrípali vzťahy.
Bolo to najčastejšie vtedy, keď hľadali stratégiu
pôsobenia na židov a pohanov. Veci Božie boli
však natoľko vážne, že napokon vždy našli také
riešenie, s ktorým všetci súhlasili.
Aj pre nás platí, že ak chceme byť prínosom
pre svet, musíme ukázať najprv príklad
vzájomnej lásky medzi nami kresťanmi. Ale
aj my skusujeme, že najťažšie je milovať tých,
ktorí sú nám najbližší, či už pokrvne alebo
nábožensky. My napríklad dnes obdivujeme
veľké úsilie mladých ľudí v evanjelizácii.

ročník: XXIII.

5. Veľkonočná nedeľa v roku C
Mladí ľudia dokážu pre Krista získavať iných
mladých. Niekedy je ale smutno človekovi, keď
počuje, že niektorí z mladých majú zlé vzťahy
so svojimi rodičmi. Niekedy ich evanjelizácia
pohltí natoľko, že zabúdajú na lásku a pomoc
k svojim rodičom. Rodičia majú radosť, že sa
deti angažujú pre Krista, ale smútia, že nemajú
čas na nich. Bolo by krajšie, keby aj oni cítili
ich lásku. Alebo sme svedkami takého javu,
že do farnosti príde bývať nejaká kresťanská
rodina. Je sympatické, že sa s nimi skontaktuje
nejaký kresťanský „domorodec” a ponúkne im
svoje priateľstvo. Je ale menej sympatické, že
tento kresťan sa hnevá s tými, ktorí žijú s nim
vo farnosti už dlhé roky. On sa netúži s nimi
zmieriť, ale hľadá nových ľudí, aby sa pred
nimi „producíroval” a rozprával o tom, akou
je on oporou farnosti. Trvá to samozrejme len
dovtedy, kým ho tí noví ľudia neprekuknú.
Nemecký duchovný spisovateľ Georg
Moser spomína zasa príbeh z prostredia jednej
školskej triedy. Štrnásťročná žiačka menom
Beáta utrpela pri autonehode úraz, po ktorom
jej tvár bola priamo znetvorená. Po viacerých
operáciách sa lekárom podarilo aspoň čiastočne
vrátiť jej tvári pôvodné črty. Liečba však trvala
dlho a Beáta medzi jednotlivým operačným
zákrokmi navštívila školu. Tešila sa na stretnutie
so spolužiakmi, ktorí pochádzali z kresťanských
rodín. Spolužiaci ju však privítali s odporom.
Hanbili sa s ňou ukázať na ulici, lebo okoloidúci
pri pohľade na Beátinu tvár robili polohlasné
poznámky. Beáta sa cítila veľmi osamotená. Bola
by radšej, keby bola pri autonehode zahynula.
Po ďalšej operácii sa Beáta znova objavila
v škole. Jeden z jej spolužiakov cez prestávku
zavolal ostatných a ostro im povedal: „Nemali
by sme sa hanbiť? Sme pokrstení, pobirmovaní
a úbohú Beátu sme nechali samu v jej nešťastí.
To sa musí zmeniť!” Mladík si vybral päť
spolužiakov a spoločne po vyučovaní odprevadili
Beátu domov. Podali jej ruky a za celú triedu sa
ospravedlnili za nepekné správanie. Od tejto
udalosti sa atmosféra v triede zmenila. Odpor
zanikol a spolužiaci Beáte pomáhali, ako mohli.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

sv. Kataríny Sienskej,
Po
29.4.

Ut
30.4.

St
1.5.

panny a učiteľky Cirkvi
sviatok

Č 1: 1 Jn 1, 5 – 2, 2
Ž: 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a
Ev: Mt 11, 25-30

Utorok
po 5. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 14, 19-28
Ž: 145, 10-11. 12-13b. 21
Ev: Jn 14, 27-31a

Streda
po 5. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 15, 1-6 Ž Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5
Ev: Jn 15, 1-8

Sv. Atanáza
Št
2.5.

Pi
3.5.

So
4.5.

Ne
5.5.

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č 1: Sk 15, 7-21
Ž 96, 1-2a. 2b-3. 10
Ev: Jn 15, 9-11

Čas

6.15 ZBP - Jolana, František
7.00 † Marta - pohrebná
12.00 ZBP - Mária
18.00 † Michal, Zuzana
5.45 † Anna, Jozef, Vladimír, Mária, Peter, Milan
6.15 † Štefan
7.00 † Gejza - pohrebná
12.00 † Stanislav, Štefan, Anna, František
18.00 † František
5.45 † Ondrej, Mária, Juraj
6.15 ZBP - Jozef
7.00 † Bélo - výročná
18.00 Za obrátenie Jozefa
5.45 † Mária, Gabriel
6.15 † František, Rozália
7.00
12.00 ZBP - Anton, Verona
18.00 † Andrej, Mária, Arnošt, Rudolf
5.45 † Milan

sviatok

7.00 † Mária

Č 1: 1 Kor 15, 1-8
Ž 19, 2-3. 4-5
Ev: Jn 14, 6-14

Úmysly sv. omší

5.45 † Albert

Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov

6.15 † Štefan, Daniel, Božena, Miroslava
12.00 † Anna, Jozef, František, Štefan
18.00 ZBP - Miroslav, Ján s rodinou

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

5.45 Za obrátenie Milana

Cemjata 11.00 hod. životné jubileum kantora

7.00 ZBP - ružencové bratstvo

Č 1: Sk 16, 1-10 Ž 100, 2. 3. 5
Ev: Jn 15, 18-21

Infolist

6.15 † Július
18.00 † Marián

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - prvé sv. prijímanie, 12.00 - detská, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00
Č 1: Sk 15, 1-2. 22-29 Ž 67, 2-3. 5. 6+8 Č 2: Zjv 21, 10-14. 22-23 Ev: Jn 14, 23-29

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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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.

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.
9.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 30 €, p. Makula 10 €
Na rádio Lumen: bohuznáma 20 €
Zbierka na kňazské semináre bola vo
výške: konkatedrála 1 380 €, Kalvária
233 €, Cemjata 32 €, FNsP 61 €. Pán Boh
zaplať!
Zbierka z koncertu pre Magis bola vo
výške 400 €. Pán Boh zaplať!
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) Prosíme, aby
ste tomu urobili „reklamu“.
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.

12.

13.

14.

15.

16.
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Sobotu (4.5.2013) budeme sláviť ako
fatimskú, prosíme RB, aby pripravili
modlitbu sv. ruženca.
Májové pobožnosti
Od 1.5. sa začínajú májové pobožnosti.
Litánie loretánske sa modlíme s kňazom
vždy pred sv. omšou večer o 17.50 hod.
Upozornenie!
Nasledujúce nedele - 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!
Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí
V sobotu 4.5. a 11.5.2013 o 9.00 hod.
nácvik a o 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!!!
Rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich
detí prosíme, aby si sviatosť zmierenia
vykonali počas týždňa.
Dňa 7.5.2013 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 7.5.2013.
Na
púť
Klubu
kresťanských
pedagógov (Staré Hory - Nitra) 4.6.5.6.2013 sú ešte voľné miesta. V prípade
záujmu sa prihláste do 30.4. na tel. č.
0915 360 208.

Dňa 30.4.2013 t.j. v utorok, pozývame
na spoločné ranné chvály s kňazmi
tejto farnosti. Podobne na modlitbu
posvätného čítania v nedeľu o 9.30
hod. Nezabúdajme, že prežívame Rok
viery a aj touto formou môžeme získať
polnomocné odpustky.
Dňa 1.5.2013 je štátny sviatok. Svätá
omša o 12.00 hod. nebude. Zatvorená
bude aj kancelária.
Dňa 1.5. 2013 bude sv. omša v kaplnke
na Vydumanci o 10.15 hod.

17.

Budúci týždeň je prvopiatkový,
spovedáme ako je to zvykom. Adorácia
bude vo štvrtok od 12.30 a v piatok
rovnako od 12.30 hod. Prosíme RB, aby
zabezpečili adorujúcich.

20.4. Lukáš Richard Nagy, Eliška Gaľová,
Filip Hirko, Richard Justiňák, Petra
Lukáčová, Nina Habinová
21.4 Oliver Čirilla

10. Na prvý piatok navštívime chorých ako je to zvykom.
11. Sviatosť zmierenia na Cemjate v piatok
o 16.00 hod. Sv. omša bude o 17.00 hod.

Krsty

Sobáše - 20.4.2013

Miroslav Ircha a Mária Bakalarová
Peter Kollár a Daniela Vinclerová
Michal Timko a Zuzana Opočenská
Andrej Čipčala a Júlia Oravcová

