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Úvahy k Roku viery

Zrejme viera mnohých, ktorí sa
cítia byť kresťanmi, je v podobnom
stave, ale … kresťanom je iba ten,
kto verí, že Ježiš Kristus je pravý
Boh a pravý človek, narodený
v Betleheme z Márie Panny; žil
v Nazarete; Ježiš, o ktorom hovoria
evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján;
vstal z mŕtvych, sedí po pravici Otca;
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Kresťanom je iba ten, kto verí, že
Ježiš Kristus ustanovil Cirkev a zveril
jej zodpovednosť za neporušenosť
viery, lebo prídu mnohí falošní
proroci... Pomenovanie “kresťania”
je odvodené od Ježiša Krista. A teda
aj byť kresťanom je úplne závislé na
tom, čo povedal a urobil pre našu
spásu...
Tento mladý pár vyjadruje
zmýšľanie mnohých ľudí v tejto
dobe. Preto možno viac ako inokedy
je naliehavé zamýšľať sa nad
našou vierou, a teda aj nad našou
kresťanskou identitou. Grécke slovo
„symbolon“ označovalo polovicu
rozlomenej pečate, ktorá slúžila ako
rozpoznávacie znamenie. Rozlomené
časti sa priložili k sebe, aby sa takto
overila majiteľova totožnosť. Symbol
viery teda slúži ako znamenie
k zisteniu identity, totožnosti, ale aj
znamenie príslušnosti k spoločenstvu
veriacich.

Spätosť pravdy a postoja viery

Treťou skutočnosťou, nad ktorou
sa dnes chceme zamýšľať, je otázka,
či na to, aby sme sa mohli pokladať za
veriacich, nám stačí rozumový súhlas
s pravdami viery. To, čo je potrebné
veľmi zdôrazniť a od počiatku nášho
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vysvetľovania Kréda naň neustále
poukazovať, spočíva v definícii
viery, ktorá pozostáva z dvoch
neoddeliteľných zložiek: to, čo veríme
- pravda (fides quae), resp. jej obsah
a to, čím veríme – postoj (fides qua).
Ortodoxia – ortoprax ... Uvedomenie
si tejto spätosti a nerozlučiteľnosti
je nevyhnutné k tomu, aby sme si
vieru, resp. naše vierovyznanie,
nepredstavovali ako Mendelejevovu
sústavu prvkov, ktorú je potrebné sa
naučiť s presvedčením, že kto sa ju
naučí, je veriaci.
Inými slovami: Viera bez života
neexistuje. Alebo: viera existuje iba
vo vtelenom či uživotnenom stave.
Ak kresťan pri nedeľnej svätej omši aj
zvýšeným hlasom odrecituje: Verím
v Boha Stvoriteľa, a je ľahostajný voči
napríklad konkrétnym ekologickým
problémom
(od
vyhadzovania
smetia do potoka, lesa či niečoho
podobného), on tej pravde, ktorú síce
nahlas vyznáva, v skutočnosti neverí.
Ak veríme, že Boh je Stvoriteľom,
ktorý stvoril celý vesmír vo všetkej
nádhere pre nás, potom by mal
človek žasnúť, obdivovať krásu tohto
stvorenstva. Ak sa nikdy nedokáže
nadchnúť,
ak
nad
stvorením
nedokáže nikdy žasnúť, je otázne,
aká je jeho viera v Stvoriteľa.
(pokračovanie nabudúce)
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Hľadači pravdy
Počas týchto dní sme pri jasličkách
iste neprehliadli pastierov a troch
kráľov.
Ak sa zamyslíme, ako sa tam
dostali, u pastierov je to celkom
jednoduché – anjel im povedal, kde sa
Ježiš narodil, kedy sa narodil a kde ho
nájdu. Spev anjelov ich sprevádzal až
k jasliam. Teda pastierom nájsť Ježiša
bolo ľahké.
Traja králi to mali oveľa ťažšie.
Videli iba znamenie – hviezdu, nič
viac. Hľadali odpoveď, čo tá hviezda
znamená. Nevedeli, kam idú, nevedeli,
koho nájdu, nevedeli, kde ho nájdu.
Stálo ich to námahu, museli sa vydať
na cestu. Potrebovali byť v strehu, aby
nestratili hviezdu zo svojho zraku. Iste
sa museli mnohokrát pýtať na cestu,
zastaviť sa, premýšľať, prekonať rôzne
prekážky atď. Prišli do Betlehema.
Mysleli si, že ten, koho hľadajú, bude
v paláci. Našli tam kráľa, ale akého?
Nakoniec predsa našli správnu
cestu a prišli k tomu, koho hľadali –
našli Ježiša.
Keď sa mu poklonili a dali mu
dary, inou cestou sa vrátili domov.

ročník: XXIII.

Nedeľa krstu Krista Pána
Mnohí z nás si povedia, veď tento
príbeh poznáme, ale čo nám môže
povedať dnes?
Pre mňa z toho vyplývajú tri
poučenia:
1.

Človek,
ktorý
chce
nájsť
pravdu o sebe, o svojom živote,
o priateľstve, o Bohu, o Cirkvi,
musí byť veľmi citlivý na
znamenia, na to, čo sa okolo neho
deje a hlavne musí sa vydať na
cestu hľadania a objavovania
pravdy (aj napriek tomu, že si
myslí, že ju našiel na kráľovskom
zámku, nemusí to byť pravda
– ona môže byť ukrytá, celkom
malá, ale živá).

2.

Aj to, čo sa deje okolo nás a v našich
očiach hoci vyzerá ako zlo (ako
bol Herodes v očiach sveta), nám
môže ukázať cestu k Bohu.

3.

Nájsť Boha znamená chodiť inou
cestou, chodiť po iných životných
cestách, žiť ináč.

Odvahu vydať sa na cestu hľadania
Pravdy, vytrvalosť neprestať a chodiť
po dobrých cestách života vám praje
s.Helena Bugošová CJ,
Gymnázium Jana Adama Raymana
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
7.1.

Liturgický kalendár

Sv. Rajmund
z Peñafortu, kňaz
ľubovoľná spomienka
Č 1: 1 Jn 3, 22-4, 6
Ž 2, 7-8. 10-11
Ev: Mt 4, 12-17. 23-25

Utorok po Zjavení Pána
Ut
8.1.

Féria

So
12.1.

Ne
13.1.

6.15 † Anna, Alojz
7.00 † Helena - pohrebná
12.00 ZBP Stanislava, Viliam
18.00 † Vlasta - výročná
5.45 † Jozef
6.15 † Anna, Jozef, Mária, Juraj

18.00 Faustínum

Féria

Č 1: 1 Jn 4, 11-18
Ž 72, 1-2. 10-11. 12-13
Ev: Mk 6,45-52

Féria

Č 1: 1 Jn 4, 1- - 5, 4
Ž 72, 1-2. 14+15b-c. 17
Ev: Lk 4, 14-22a

Piatok po Zjavení Pána,
Pi
11.1.

5.45 ZBP Alžbeta, Emil, Eva

12.00 † Ladislav

Štvrtok po Zjavení Pána,

Št
10.1.

Úmysly sv. omší

7.00 † Vladimír - pohrebná

Č 1: 1 Jn 4, 7-10
Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8
Ev: Mk 6, 34-44

Streda po Zjavení Pána,
St
9.1.

Čas
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Féria

Č 1: 1 Jn 5, 5-13
Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20
Ev: Lk 5, 12-16

5.45 † Margita
6.15 † Ján, Mária
7.00 † Mária - výročná
12.00 † Mária
18.00 † Jozef
5.45 † Zdeněk
6.15 ZBP Albert, Mária (75 r. života obaja)
7.00 † Jaroslav - pohrebná
12.00 ZBP Eva Jozefíková s rod.
18.00 † Jozef, Irena
5.45 ZBP Štefan
6.15 † Anton, Anton
7.00 † Emília - výročná
12.00 † Ľubomír (40. výr.)
18.00 † František, čl. r. Karabinošovej, Grejtákovej

Sobota po Zjavení Pána,

5.45 ZBP Daniela

Féria

6.15 † František (20. výr.)

Č 1: 1Jn 5, 14-21
Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b
Ev: Jn 3, 22-30

7.00 † Pavol - 1. výročie
18.00 ZBP Peter s rodinou

KRST KRISTA PÁNA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Iz 42, 1-4. 6-7 Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10 Č 2: Sk 10, 34-38 Ev: Lk 3, 15-16. 21-22
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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:
• bohuznámy 50 €;
• bohuznámy 5x10 €;
• bohuznáma vdova 50 €;
• bohuznáma 100 €;
• bohuznáma Anna 100 €;
• bohuznámy 100 €;
• bohuznámy 10 €;
• rod. Havadejová 50 €;
• bohuznámy na opravu
Mojžiša 100 €.
Na rádio Lumen:
• bohuznáma 20 €;.
Na TV LUX:
• bohuznáma 20 €;
Na Dobrú novinu
• bohuznámy 50 €

2.

Dnes je zbierka na opravu
Konkatedrály. Pán Boh zaplať za
vaše milodary!

3.

Dňa 7.1.2013 o 15.00 hod. bude
stretnutie
členov
Bratstva
Božského
Srdca
Ježišovho
v Kláštore Sancta Maria.

4.

Dňa 15.1.2013 o 17.00 hod. sa
v Katolíckom kruhu na poschodí
uskutoční stretnutie Hnutia
spoločenstva
rozvedených
kresťanov - katolíkov. Bude
to hlavne modlitbové stretnutie,
kde však budú pozvaní hostia
- kňazi, teológovia, cirkevní
sudcovia, ktorí vysvetlia pravidlá,
povinnosti,
obmedzenia,
ale
aj spôsob podania žiadosti
o vyhlásenie manželstva za
neplatné.

5.

Chceme sa poďakovať celému
latinskému zboru a ich dirigentovi
p. Šarišskému za krásny zážitok
z hudby, ktorú prezentovali
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počas sviatkov a pri latinských sv.
omšiach počas celého roka 2012.
6.

Dňa 10.1.2013 (vo štvrtok) sa
uskutoční Novoročné stretnutie
Klubu kresťanských pedagógov
o 16.00 hod. v Katolíckom
kruhu. V programe vystúpia aj
deti z CMŠ. Srdečne pozývame
všetkých členov a sympatizantov.

7.

Dňa 8.1.2013 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 8.1.2013.

8.

V piatok 11.1.2012 o 18.00 hod.
bude celoprešovská mládežnícka
sv. omša v Kostole Najsvätejšej
Trojice na Solivare. Pozývame
všetkých
mladých,
hlavne
birmovancov.

9.

V budúcom týždni sa po
prázdninách opäť začnú stretávať
birmovanci.

Krsty - 29.12.2012
Alexander Rafajlovič

