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Rok viery a jubileum sv. Cyrila a Metoda - Mons.B.Bober

Drahí bratia a sestry v Kristovi! Žijeme
rýchlu dobu. Všetko sa zrýchľuje – prenos
informácií i samotné dĺžky a trvanie našich ciest
po svete. Hoci ten náš dnešný presun z Košíc
do staroslávnej Nitry by bol vďaka dokončenej
diaľnici oveľa rýchlejší, predsa sme vďační
predovšetkým Bohu za to, že nás zjednotil
v šľachetnom úmysle a doprial nám možnosť
vydať sa na cestu a aspoň na chvíľu spomaliť
životné tempo na púti po stopách otcov našej
viery.
Aj oni – Konštantín a Metod - sa pred 1150timi rokmi vydali na cestu k našim predkom na
Veľkú Moravu. Cestovalo sa vtedy oveľa dlhšie
a v ťažších podmienkach. Priťahovaní pozvaním
kniežaťa Rastislava a hnaní silnou túžbou hlásať
evanjelium, určite sa na svojej ceste zastavili aj
tu v Nitre, kde stál prvý kresťanský kostol na
Slovensku. Nitra však bola už vtedy centrom
duchovného života. Tu v roku 880 vzniklo
biskupstvo, ktoré spravoval jej prvý biskup
Wiching. Preto môžeme Nitru právom pokladať
za našu slovenskú duchovnú matku vo viere.
V tomto Roku viery nás emeritný pápež
Benedikt všemožne povzbudzoval k obnoveniu
nadšenia za Krista. Radosť z viery má pomáhať
šíriť našu katolícku vieru plnú radosti ďalej
– a čo je dôležité – všetkým jednotlivcom
i všetkým národom. Takisto nový pápež
František povedal po svojom zvolení pri sv.
omši v Sixtínskej kaplnke dôležité slová:
camminare, edificare, confessare – kráčať,
stavať a vyznávať. Znamená to pre nás kráčať
vo viere ako pútnici do domu nebeského Otca...
Keď sa po Ježišovom zmŕtvychvstaní začala
viera v neho šíriť rýchlosťou a silou svetla po
celom vtedajšom svete, boli to predovšetkým
mestá – centrá pulzujúceho života, obchodu
i vzdelania – odkiaľ sa kresťanstvo dostávalo
do odľahlejších častí vidieka. Dnes sa z týchto
centier šíria opačné tendencie. Aj naše slovenské
mestá sa stali strediskami relativizovania
hodnôt života podľa evanjelia. Vo veľkej mase,
kde panuje anonymita, kde sa ľudia nepoznanú,
splývajú v dave a stratia sa, tam strácajú často
i svoju vieru. Zdá sa teda, že našim dnešným
slovenským mestám je viera v Krista ukradnutá
a že v nich doslova zaspala, či dokonca zomrela.
Mesto Nitra napriek tomu všetkému
vyslala pri príležitosti jubilejného Roka sv.
Cyrila a Metoda nové svetlo nádeje na duchovné
prebudenie celého Slovenska. Znovu – práve
z Nitry – sa i k nám na východ pohli vzácne
relikvie sv. Cyrila. Hoci sídlo arcibiskupa
Metoda bolo kdesi na dnešnej Morave, predsa to
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bola Nitra, ktorá sa na slovenskej strane vtedajšej
ríše, v pozícii nového biskupstva, stala horlivou
ohlasovateľkou Kristovho evanjelia smerom na
východ až po Zakarpatie, ako tvrdia niektorí
historici.
Spoločne sa zároveň zamýšľame nad
tým, čo je potrebné urobiť v dnešných časoch,
aby sme v novom zápale evanjelizácie
sprostredkovali
kresťanské
posolstvo
pochybujúcim a neveriacim, no napriek tomu
ešte vždy hľadajúcim ľuďom. Nájde sa v našich
kruhoch nový Konštantín- Filozof, ktorý by
spísal nový Proglas – akýsi úvod do čítania Sv.
písma a života podľa viery – pre pokresťančenie
novodobých pohanov? Nemusíme tu zostavovať
novú hlaholiku, ale zato je potrené nájsť
spoločnú reč a nové spôsoby v dialógu s nimi.
Chýbajú nám takéto osobnosti! – často si
podobne povzdychneme – no nebojme sa obrátiť
k Bohu v modlitbách s prosbami za nových
svedkov viery. Ježiš nám v pravý čas pošle na
pomoc a povzbudenie ľudí podľa svojho srdca
– múdrych i verných mužov a ženy – osobnosti
s neochvejnou vierou.
Sv. Cyril a Metod boli silnými
charizmatickými osobnosťami a svoju charizmu
využili na šírenie kresťanstva. Je to jeden z ich
odkazov a výziev pre našu novú evanjelizáciu.
Títo svätí bratia sú pre nás svedectvom veľkej
odvahy. Takí máme byť aj my, keď chceme
účinne ohlasovať Božie pravdy. Nesmieme sa
pritom báť osobných obetí. Aby sme získali ľudí
a ich srdcia pre vieru, nepostačia nám k tomu
iba veľké gestá a krásne slová. Osobný životný
príklad, schopnosť obetovať sa, základný postoj
k hodnotám a princípom, presvedčí viac ako
všetko iné úsilie. V Roku viery sme si to už neraz
pripomínali. Ak žijeme svoju vieru, nutne sa
všetko začína meniť – v nás, pre nás i okolo nás.
Ako by dnes vyzeral náš kontinent bez
prítomnosti kresťanskej viery? Určite, bez
pričinenia sv. bratov Cyrila a Metoda a ich misie
by naša Európa dnes vyrezala úplne inak. Oni
dvaja boli priekopníkmi evanjelizácie strednej
a východnej Európy. Preto ich blahoslavený
pápež Ján Pavol II. v roku 1980 vyhlásil za
spolupatrónov Európy. V roku 1995 pred
tristotisícovým zástupom prevažne mladých
ľudí na tunajšom letisku v Nitre-Janíkovciach
nás Sv. Otec tak dôrazne prosil: Drahí priatelia,
uvedomte si, aký neoceniteľný je dar, ktorý ste
dostali od Boha. Dostal sa k nám po dlhej ceste
generácií od čias sv. Cyrila a Metoda. Prijmite ho
v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľaďujte.
Pokračovanie na strane 3
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
5. máj 2013
Na „koberčeku“ pred Bohom
Milí bratia sestry, milí priatelia, niekedy
zvykneme povedať „Idem na koberček“...
a máme pritom rôzne pocity. Čo chce ten môj
nadriadený? Pochváli ma, alebo pokarhá?
Možno si v duchu robíme aj retrospektívu, čo
sme urobili, prečo nás vlastne volá. Možno
máme vnútorné chvenie alebo trému, ako to
dopadne.
Raz sa postavíme pred Najvyššieho
a možno už teraz máme v sebe otáznik, ako
to tam bude. Pochváli ma? Pokarhá? Možno
cítime aj strach – žijeme dobre? Hrešíme, aj keď
nechceme. Čo na to povie On?
Dnes nám liturgia slova ponúka dvoch
mužov, ktorých mená sa síce v textoch
nespomínali, ale priamo súvisia s nimi. Prvý
z nich je svätý Ján, apoštol. Napísal Knihu
zjavenia – Apokalypsu, z ktorej sme dnes
počuli druhé čítanie. Boh tohto apoštola obdaril
mnohými zjaveniami. Napísané sú už dvetisíc
rokov, a predsa sa ich nepodarilo uspokojivo
rozlúštiť. V porovnaní so sv. Jánom si môžeme
pripadať veľmi úbohí. Ba dokonca sa zdá, že Boh
ho mal oveľa radšej ako nás, keď mu dal tieto
zjavenia a nám nie. Podobné myšlienky mávajú
kresťania aj pri čítaní životopisov svätých.
Mnohí z nich prežívali svoj vzťah k Bohu hlboko
vnútorne, mali zjavenia, mystické zážitky. O ich
chybách sa veľmi nehovorí. Práve preto vyzerajú
nedosiahnuteľní a my sa oprávnene cítime veľmi
maličkí a pýtame sa, či aj my budeme spasení,
keď týmto svätcom nesiahame ani po päty.
Druhý z dvojice mužov dnešnej liturgie,
ktorého vám chcem priblížiť, je svätý apoštol
Peter. V prvom čítaní sme počuli, že prví
kresťania sa dostali do hádky. Nevedeli, či majú
požadovať od pohanov, aby prijali židovský
zákon (obriezku) a až potom sa dali pokrstiť.
A tak sa zišli na prvom koncile v Jeruzaleme,
kde boli prítomní apoštoli a starší, teda tí, čo

ročník: XXIII.

6. Veľkonočná nedeľa v roku C
hlásali evanjelium. Na tomto zhromaždení
vystúpil Peter ako hlava Cirkvi a povedal
rozhodujúce slovo, že od pohanov netreba
vyžadovať židovské zvyky. Použil pritom slová
„Duch Svätý a my sme usúdili...“ Na prvý
pohľad to vyzerá ako opovážlivosť. Ale veď
Boh dal ľuďom rozum, aby uvažovali, Petrovi
dal poslanie byť prvým medzi apoštolmi a mať
hlavné slovo. A tak Peter po diskusii a vypočutí
mienok povedal rozhodujúce slovo. Nepíše sa,
že by mal nejaký mystický zážitok, alebo že by
upadol do extázy. Použil prirodzený rozum vo
vedomí svojho poslania.
Máme pred sebou teda dva typy ľudí. Jeden
veci prežíva viac vnútorne, má viac zážitkov,
pričom druhý používa viac rozum. Obaja sú
svätí. Obaja milovali Pána Ježiša. O vzťahu Ježiša
a Jána sa výslovne píše – učeník, ktorého Ježiš
miloval. Tiež Petra sa Ježiš trikrát pýtal: „Máš
ma rád?“ A Peter mu odpovedal kladne. Obaja
spravili v živote aj chyby. Ján so svojím bratom
Jakubom chceli zoslať oheň z neba na dedinu,
ktorá Ježiša neprijala. Peter zaprel Ježiša. A našli
by sme toho i viac...
Keby sme si chceli z týchto dvoch vybrať:
Ktorý z nich je viac svätý? Mystik Ján alebo
racionalista Peter? Spomeňme si ešte na jednu
príhodu. K prázdnemu hrobu bežali dvaja
učeníci. Prvý dobehol Ján. Dnu však nevkročil.
Počkal, kým nepríde Peter a vkročil až po ňom.
Bol si vedomý, že Peter má prvenstvo od Ježiša.
Bratia a sestry, nie je až tak podstatné,
ako nám Boh dá prežívať náš vzťah k Nemu.
Či je to viac racionálne alebo viac mystické,
to nie je dôležité. Najdôležitejšie je, aby sme
ho milovali. A ako ho milovať? Na to máme
odpoveď v evanjeliu: Kto ma miluje, zachová
moje slovo. Zachovávajme teda Božie slovo a to
bude najlepší dôkaz našej lásky k Bohu. A v tom
prípade sa nemusíme báť ani tej chvíle, keď sa
postavíme pred Božiu tvár.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
6.5.
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Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5.45 † Mária, František

Pondelok
po 6. veľkonočnej nedeli

6.15 † Cyril, Jozef, Katarína, Ján

prosebný deň, za úrodu
Č 1: Sk 16, 11-15
Ž: 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b
Ev: Jn 15, 26 - 16, 4a

7.00 † Rozália - výročná
12.00 ZBP - Marián, Danka
18.00 † Juraj, Ondrej, Alžbeta

Utorok
po 6. veľkonočnej nedeli

5.45 † Juraj

prosebný deň za úrodu
Č 1: Sk 16, 22-34
Ž: 138, 1-2a. 2b-c+3. 7c-8
Ev: Jn 16, 5-11

7.00 † Anna - výročná

6.15 † Pavel
12.00 ZBP - Mária
18.00 združený úmysel

Streda
po 6. veľkonočnej nedeli

5.45 † Michal

prosebný deň za úrodu; štátny sviatok
Č 1: Sk 17, 15. 22 - 18, 1;
Ž 148, 1-2. 11-13a. 13b-14 Ev: Jn 16, 12-15

6.15 ZBP - Martina
7.00 † Mária - pohrebná
18.00 ZBP - Peter, Marek, Tatiana s rodinami

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
slávnosť - prikázaný sviatok

Sv. omše: 5.45, 6.15, 7.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00; Cemjata 17.00
Č 1: Sk 11, 1-11 Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9; Č 2: Ef 1, 17-23 Ev: Lk 24, 46-53

Pi
10.5.

Piatok
po 6. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 18, 9-18
Ž 47, 2-3. 4-5. 6-7
Ev: Jn 16, 20-23a

Bl. Sáry Salkakáziovej,
So
11.5.

Ne
12.5.

panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

Č 1: Sk 18, 23-28; Ž 47, 2-3. 8-9. 10;
Ev: Jn 16, 23b-28

5.45 † Štefan
6.15 ZBP - Zlatica, Ján
7.00 † Mária - pohrebná
12.00 † Ján
18.00 ZBP - rod. Virbová
5.45 † Barbora, Michal
6.15 † Ján
7.00 † Šarlota - pohrebná
18.00 ZBP - Marcela s rodinou

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - prvé sv. prijímanie, 12.00, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00

Č 1: Sk 7, 55-60; Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9; Č 2: Zjv 22, 12-14. 16-17. 20; Ev: Jn 17, 20-26
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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 krstu Daniela 60 €
• vdova Marta 50 €
• bohuznáma 500 €
Na rádio Lumen: vdova Marta 20 €

2.

Dňa 8.5.2013 je štátny sviatok. Svätá omša
o 12.00 hod. nebude. Zatvorená bude aj
kancelária.

3.

Májové pobožnosti
Celý mesiac máj sa modlíme májové
pobožnosti. Litánie loretánske sa modlíme
s kňazom vždy pred sv. omšou večer
o 17.50 hod.

4.

Upozornenie!
Nasledujúce nedele - 12.5. a 19.5.2013 je 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!

5.

Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí
V sobotu 11.5.2013 o 9.00 hod. bude
nácvik prvoprijímajúcich detí a o 9.30
hod. ich 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!!!

6.

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.

7.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok
Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú
aj o 8.00 a 16.00 hod. Kalvária o 16.00 hod.
a Cemjata o 17.00 hod.

8.

Dňa 10.5.2013 (piatok) bude celoprešovská
mládežnícka sv. omša o 18.00 hod.
v Konkatedrále sv. Mikuláša. Téma: Viera
ako poklad. Sv. omšu celebruje Mons.
Stanislav Stolárik, košický pomocný
biskup.

9.

Dňa 12.5. 2013 večer o 18.00 hod. bude
v našej konkatedrále celebrovať sv. omšu
dp. Jozef Kováčik, hovorca KBS. Poznáme
ho z televíznej obrazovky. Po sv. omši
pozýva na diskusiu. Môžete si pripraviť
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otázky na papier a odovzdať ich v sakristii
konkatedrály.
10.

O týždeň v nedeľu (12.5.2013) pri každej
sv. omši, bude predpísaná zbierka na
katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za
pochopenie a štedrosť!

11.

V rámci Roka viery pokračujeme v našej
konkatedrále
v
čítaní
Katechizmu
Katolíckej cirkvi a to v piatok (10.5.2013) od
11.00 hod. do 11.50 hod. Prosíme lektorov
alebo tých, ktorí majú záujem čítať, aby
sa prihlásili v sakristii konkatedrály do
večernej sv. omše vo štvrtok (9.5.2013).

Krsty

27.4. Daniel Korkobec, Ján Tomko, Klaudia
Bélyová, Vanessa Ředinová, Tamara
Ředinová, Daniel Šitar, Filip Garčák
28.4 František Knap

Sobáše - 27.4.2013

Tomáš Bély a Lucia Vaňová
Slavomír Sabol aMária Macková
Kristán Havrila a Miroslava Smolková
Erik Kormoš a Alexandra Buzinkayová

Pokračovanie zo strany 4
Toto posolstvo blahoslaveného pápeža
nás zobúdza aj po rokoch a burcuje nás k tomu,
aby sme nezabúdali na korene, z ktorých
povstala naša viera i kultúra, a aby sme za tento
dar neprestávali ďakovať. Pri uponáhľanom
životnom štýle sa nám totiž môže ľahko stať,
že stratíme i vieru i vďačnosť. Tým by sme
stratili vlastnú identitu. Staré latinské príslovie
preto radí: festina lente – ponáhľaj sa pomaly!
Znamená to, neuháňať životom, neplašiť sa, aby
sme nestratili z dohľadu príčinu i cieľ nášho
bytia.
Drahí bratia a sestry! Nechajme si potrebný
čas, počúvajme pozorne a zamýšľajme sa nad
udalosťami spred 1150-tich rokov a na tomto
významnom mieste – v meste pod Zoborom –
ďakujme Bohu za otcov a buditeľov našej viery.
Nech je spomienka na nich v našich srdciach
vždy živá a nech viera v Krista nikdy neopustí
našu vlasť! AMEN.
Mons. B.Bober, arcibiskup- metropolita
PÚŤ PO STOPÁCH SV. CYRILA A METODA
NITRA 25. APRÍLA

