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JUBILEUM SV. CYRILA A METODA

V tejto prednáške, ktorá je venovaná
významu liturgie pri prežívaní viery
a evanjelizácii, sme sa inšpirovali slovami
pápeža Pavla VI. Ten v apoštolskom liste
Antiquae nobilitatis z príležitosti 1100.
výročia smrti sv. Cyrila (+869) spomína
jeho zásluhy pri pestovaní liturgie v reči
ľudu: „Všeobecne je známe, koľko starosti
a námahy vynaložil sv. Cyril, aby sa vo
svätej liturgii latinského i byzantského
obradu používala slovanská reč a ako
sa pričinil o jej prípravu a obranu.
Hadrián II., akoby chcel korunovať jeho
dlhotrvajúce práce, schválil slovanskú
liturgiu. Svojím civilizačným úsilím, ako
aj samými svätými obradmi, sledoval sv.
Cyril jediný cieľ: slúžiť Bohu, Božiemu
kráľovstvu a svätej veci evanjelia.“
Pápež
konštatuje,
že
charakteristickou črtou misijného diela
sv. Cyrila a Metoda bolo úsilie, aby
sa liturgia slúžila v reči ľudu. Dá sa
predpokladať, že ešte pred príchodom na
územie našich predkov mali pripravené
liturgické texty rímskej, ale aj byzantskej
liturgie v staroslovienčine. No keď
prišli na Veľkú Moravu zistili, že na
toto územie si robia jurisdikčné nároky
nemeckí biskupi, ktorí tu pred ich
príchodom vykonávali misijnú činnosť;
veď už v roku 828 v Nitre na hrade
bol konsekrovaný kostol sv. Emeráma.
Misijná činnosť tu prebiehala, a na
tomto území boli slúžené sv. omše. Túto
situáciu komentuje aj prof. Michal Lacko
SJ: „Veľkosť jeho (Cyrila) misionárskeho
ducha dosvedčuje skutočnosť, že sa
vedel povzniesť nad záujmy svojej
národnosti... Keď sv. bratia videli, že
na Veľkej Morave do istej miery bol už
udomácnený západný obrad, vedeli
sa prispôsobiť a prijali aj tento obrad,
ale v slovenskom jazyku.“ Rovnaký
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názor zastávajú mnohí významní
znalci cyrilometodskej problematiky.
Z nich môžeme uviesť napr. českého
historika dr. Reginalda Dacíka. Ako
dlho trvalo slúženie slovanskej liturgie
na území našich predkov? - Pred svojím
odchodom do Ríma asi tri roky slúžili
sv. omšu v staroslovienskom jazyku.
V Ríme roku 868 pápež Hadrián II.
schválil liturgické knihy i spôsob misijnej
činnosti solúnskych bratov. Po smrti sv.
Cyrila (+14.2. 869) v Ríme, sv. Metod
potom, čo bol ustanovený za arcibiskupa
a metropolitu, aj so žiakmi sa vydal na
cestu na Veľkú Moravu. Nemeckí biskupi
ho však zajali a držali vo väzení asi dva

a pol roka. Sv. Metod zomrel v roku
885, a následne po jeho smrti nitriansky
biskup Viching u pápeža Štefana V.
podvodne vymohol zákaz slúženia sv.
omše v reči ľudu. Nasledovalo vyhnanie
Metodových žiakov z Veľkej Moravy.
Prof. Michal Lacko SJ konštatuje, že
smrteľným úderom pre slovanskú
liturgiu bol vpád Maďarov a zničenie
Veľkomoravskej ríše v roku 907
(pokračovanie nabudúce)
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Hľadať a poznávať
Milí bratia a sestry, milí priatelia,
niekedy sa zvykneme žiakov alebo
študentov pýtať, ktoré predmety patria
medzi ich obľúbené alebo neobľúbené. Ak
človek niečomu nerozumie, neraz sa bude
veľmi namáhať, aby aspoň trochu prenikol
do problematiky, v prípade študenta,
aby dostal aspoň akú-takú známku na
vysvedčení.
Nejako tak je to aj s Najsvätejšou
Trojicou. Je to pre nás tajomstvo, nevieme
to pochopiť. Ak, tak len čiastočne a veľmi
málo.
No napriek tomu, mali by sme sa snažiť
aspoň natoľko, nakoľko vládzeme poznávať
Boha a jeho vlastnosti. Na to potrebujeme
rozum a srdce. Ktorýsi svätec povedal,
že ak chceme poznávať Boha, musíme ho
najprv milovať. Naozaj je to o tom, že Božie
veci nespoznáme ihneď, že ich poznávame
„akoby v zrkadle“, ako hovorí sv. apoštol
Pavol. No celý náš život by mal byť procesom
poznávania. Teda prenikať stále hlbšie
do Božích tajomstiev. Tak ako aj vedecký
pokrok je postupný. Hovorí sa, že koleso
vynašli Sumeri v 4. tisícročí pred Kristom,
no ubehlo takmer 6 tisíc rokov, kým človek
vymyslel auto. Od kolesa cez vozy a vozíky
najrozličnejších druhov, bicykle až po auto.
Veľmi dlhý proces. A pritom ide o obyčajné
fyzikálne zákony prírody. O koľko viac nám
musí trvať poznávanie Boha! Boh, ktorý nás
nesmierne prevyšuje.
Morálna teológia pozná termíny ako
postupnosť zákona a zákona postupnosti.

ročník: XXIII.

Najsvätejšia Trojica
Chce sa tým povedať, že zákon je jeden
a ten istý pre všetkých, neplatí pre niekoho
menej alebo viac. Pre každého rovnako.
Ale na druhej strane my postupne k nemu
dospievame. Sami to možno poznáte z toho,
že niektoré veci sú nejasné a možno až po
rokoch nám svitne: Aha, tak toto som vtedy
nevedel a teraz to už viem. Dôležité pre nás
je, aby nám Božie veci nezostali ľahostajné,
ale aby sme sa snažili ich poznávať.
Bruno Ferrero vo svojom krátkom
príbehu hovorí o človeku, ktorý si raz
rozhodne povedal: „Chcem poznať všetko
a keď treba, pochodím aj celý svet.“ Tak
povedal, a tak aj urobil. Vykročil do
sveta. Od najväčších profesorov sa naučil
zemepis, dejiny a veľmi veľa všeličoho
iného. Nadchla ho matematika, informatika,
video, cedéčká atď. Potom sa vrátil šťastný
a nadšený domov: „Teraz už poznám
všetko.“ O niekoľko dni navštívil tento
človek slávnu osobnosť, muža, ktorý bol
známy svojou mimoriadnou múdrosťou.
Chcel si porovnať, či je od neho múdrejší.
Žrebovali, kto sa bude pýtať prvý. Žreb
padol na mudrca. Ten sa ho spýtal: „Čo vieš
o priateľstve?“ Človek bez slova odišiel.
Príbeh končí krátkou vetou: Ešte stále chodí
po svete.
Dôležité je teda jedno: aby celý náš
život bol hľadaním a poznávaním nielen
vo svete vedy a techniky, ale aj vo svete
duchovnom, teda v našom vzťahu k Bohu,
k tomu najväčšiemu tajomstvu, ktoré dnes
slávime – k Najsvätejšej Trojici. Amen.
Michal Masný

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
27.5.

Ut
28.5.

St
29.5.

Št
30.5.

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

sv. Augustína z Cantenbury,

5.45 † Miroslav, Lýdia, Ján

ľubovoľná spomienka

7.00 † Peter - výročná

biskupa

Č 1: Sir 17, 20-28 Ž 32, 1-2. 5. 6. 7
Ev: Mk 10, 17-27
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6.15 † Imrich, Mária, Hedviga
12.00 ZBP - Anton (80 rokov)
18.00 † František
5.45 † Ladislav

Féria

6.15 ZBP rodiny Pauly Jurišinovej
7.00

Č 1: Sir 35, 1-15
Ž 50, 5-6. 7-8. 14+23
Ev: Mk 10, 28-31

12.00 † členovia rod. Dankovičovej, Grichovej
18.00 ZBP - Milan, Elena
5.45 † Mária

Féria

6.15 † Albert, Mária, Imrich, Mária

Č 1: Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19
Ž 79, 8. 9. 11. 13
Ev: Mk 10, 32-45

7.00
12.00 ZBP - Peter, Marek, Tatiana s rodinami
18.00 ZBP - Anna (80 rokov)

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,
slávnosť, prikázaný sviatok

Sv. omše: 5.45, 6.15, 7.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00; Cemjata 17.00; Kalvária 16.00
Č 1: Gn 14, 18-20 Ž 110, 1. 2. 3. 4; Č 2: 1 Kor 11, 23-26 Ev: Lk 9, 11b-17

Pi
31.5.

5.45 † Andrej

Féria

6.15 † Irena, Ján

Č 1: Sir 44, 1. 9-13
Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b
Ev: Mk 11, 11-25

7.00
12.00 ZBP - 50 rokov manželstva - Peter, Marta
18.00 † Anna

sv. Justína,
So
1.6.

Ne
2.6.

5.45 ZBP - Peter, Marek, Tatiana s rodinami

mučeníka

6.15 † František, Mária, Ladislav

spomienka

Č 1: Sir 51, 17-27 Ž 19, 8. 9. 10. 11
Ev: Mk 11, 27-33

7.00 ZBP - ružencové bratstvo
18.00 † Ján, Ondrej, Anna

DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00

Č 1: 1 Kr 8, 41-43; Ž 117, 1. 2; Č 2: Gal 1, 1-2. 6-10; Ev: Lk 7, 1-10
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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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

1.

Milodary:
Zo sobáša Guman - Lenártová
venovali na kostol na Cemjate 150 €.
Úprimné Pán Boh zaplať!

2.

Dnes je zbierka na dokončenie
elektrického
osvetlenia
v
našej
konkatedrále. Ešte sa dokončuje
doplnkové osvetlenie, bezpečnostný
a
mediálny
systém.
Prosíme
o pochopenie a vopred vyslovujeme
srdečné Pán Boh zaplať! Dekan a farská
rada našej farnosti.

3.

Májové pobožnosti
Celý mesiac máj sa modlíme
Loretánske litánie s kňazom, vždy
pred sv. omšou večer o 17.50 hod.

4.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
Sv. omše budú takto:
5.45, 6.15, 7.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00
hod.,
Kalvária 16.00 hod. (aj oltáriky)
Cemjata 17.00 hod. (aj oltáriky)
Farská kancelária bude zatvorená.
Pohreby hláste v sakristii.

5.

6.

Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) bude v nedeľu 2.6.2013 so
začiatkom o 15.30 hod.
Začíname v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa u gréckokatolíkov, potom
pôjdeme ku bratom františkánom
(Kostol sv. Jozefa), následne ulicou
Konštantínovou
a
Metodovou.
Zakončíme
v
Konkatedrále
sv.
Mikuláša.
Priblížne o 17.00 hod. začneme
adoráciu Eucharistie. Je to čas,
v ktorom bude podobná pobožnosť
aj vo Vatikáne. Svätý Otec František
vyzval celý svet, aby sme v tom čase
od 17.00 hod. adorovali Eucharistiu,
ktorá nech je vystavená hlavne
v
katedrálnych,
konkatedrálnych
a pútnych kostoloch. Všetci ste srdečne
pozvaní do sprievodu, aj k adorácii.
V Rámci Roka viery sa modlíme spolu
ranné chvály v utorok o 7.30 hod.
Srdečne ste pozvaní. V nedeľu sa budú
modliť rehoľné sestry o 9.30 hod., pred
latinskou sv. omšou.
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7.

Púť radosti (31. máj - 2. jún 2013) do
Pavloviec nad Uhom sa začne v piatok
večer o 20.00 hod svätou omšou. Po
večernej modlitbe budeme vysluhovať
sviatosť zmierenia – ste vítaní, ktorí
môžete (od 15 rokov). Možnosť
prenocovať v kňazskom dome ARS.
Ako hosť je pozvaný o. Dušan Škurla.
V sobotu o 17.00 hod budeme sláviť
sv. omšu s o. arcibiskupom Mons.
Bernardom Boberom.

8.

Koinonia Ján Krstiteľ pozýva na Kurz
Filip, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. - 2.
júna 2013 v komunitnom centre pre
novú evanjelizáciu vo Vyšnom Klátove
pri Košiciach. Kurz obsahuje základné
biblické pravdy predstavené aktuálnym
spôsobom, aby účastník prežil Božiu
lásku, stretol živého Ježiša Krista a mal
osobnú skúsenosť s Duchom Svätým.
Bližšie informácie a formulár na
prihlásenie sú k dispozícii na stránke
www.koinonia.sk

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku
Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom školskom
roku pripravovať a prijať sviatosť birmovania,
nech si v kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku.
Prípravu môžu začať študenti stredných
škôl, ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
u osemročných gymnázií končiaci sextu,
alebo starší.
Študenti cirkevných škôl sa budú pripravovať
na školách.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do 1. augusta 2013.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti
krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech sa
prihlásia v kancelárii farského úradu.

Krsty

18.5 Amy Haľková, Adam Porač, Viliam
Marušák, Ján Pajdič
19.5 Matúš Sarvaš, Zora Andreánska

Sobáše - 18.5.2013

Peter Guman a Silvia Lenártová
Stanislav Harčár a Petra Lucáková

