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JUBILEUM SV. CYRILA A METODA

Aká
je
však
historická
skutočnosť? Sv. Metod predsa nebol
gréckokatolíckym
arcibiskupom,
ale bol ustanovený za arcibiskupa
Rímskokatolíckej cirkevnej provincie,
ktorej súčasťou bolo aj Nitrianske
rímskokatolícke biskupstvo, na čele
ktorého bol nemecký benediktín biskup
Viching. Gréckokatolíci, žijúci na území
Slovenska, ako ich poznáme aj dnes, vyšli
z Pravoslávnej cirkvi. Inštitucionovanie
gréckokatolíkov na území terajšieho
Slovenska sa objavuje až po Užhorodskej
únii, keď časť pravoslávnych kňazov
a ich veriaci prijali úniu s Rímom.
Profesor Michal Lacko SJ píše o tom
vo svojej štúdii: „Užhorodskou úniou
nazývame cirkevno-právny čin, ktorým
sa Rusnáci podkarpatského kraja
zjednotili s katolíckou Cirkvou. Volá
sa Užhorodskou, lebo prvý vážny
krok ku všeobecnému zjednoteniu
odohral sa dňa 24. apríla roku 1646 na
užhorodskom hrade, keď sa slávnostne
zjednotilo 63 duchovných. Volá sa
úniou, čiže zjednotením, pretože tí,
čo sa zjednocovali, boli pravoslávni,
teda v rozkole s katolíckou Cirkvou,
neuznávajúc rímskeho pápeža za
hlavu všeobecnej Cirkvi. Úniou, čiže
zjednotením z dvoch cirkevných
spoločenstiev
vzniklo
iba
jedno.
Odvtedy sa naši zjednotení bratia volajú
gréckokatolíkmi. Tých, čo sa zjednotili,
menujem
Rusnáci
podkarpatského
kraja.“
Dokonca
sám
prešovský
gréckokatolícky arcibiskup Mons. Ján
Babjak SJ vo svojej dizertačnej práci

Infolist

23
2013
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

uvádza tvrdenie profesora Michala
Lacka SJ o prerušení cyrilometodskej
vernosti rímskemu biskupovi pápežovi
v minulosti. Píše: „Prof. Michal Lacko
SJ riešil otázku, či dnešní gréckokatolíci
majú nepretržitú líniu, alebo či žili
predtým v rozkole. Došiel k záveru, že
predtým žili v rozkole.“
Aj počas tzv. Prešovského soboru
v apríli 1950, keď gréckokatolíci boli
násilne včlenení do Pravoslávnej cirkvi,
protagonisti tohto činu deklarovali, že
gréckokatolíci sa týmto aktom znovu
vrátili do lona Pravoslávnej cirkvi,
z ktorej vyšli, a ktorú opustili v dôsledku
vyššie spomenutej únie.
Z vyššie uvedených historických
faktov vyplýva, že sú to veriaci
rímskokatolíckeho obradu, ktorí si
uchovali cez stáročia neporušenú vernosť
Kristovmu
námestníkovi
pápežovi
a Apoštolskej stolici; vernosť, ktorej
našich predkov učili solúnski bratia sv.
Cyril a Metod, a inšpirovali ich svojím
osobným príkladom. A práve to je jeden
zo základných prvkov cyrilometodského
dedičstva. Pravoslávni a gréckokatolíci
to povedať nemôžu.
(pokračovanie nabudúce)
doc. Marián Čižmár

9. jún 2013
Dva sprievody
Milí bratia a sestry, z času na čas sa dajú
vidieť na našich uliciach rôzne sprievody – každý
to už zažil a možno sme aj sami boli súčasťou
takého sprievodu, vytvárali sme ho. Sprievod
zjednocuje ľudí v nejakej veci, ľudia, čo sú v ňom
zapojení, chcú manifestovať niečo, ide im o vec,
ktorá sa dotýka ich všetkých. Medzi sprievody,
ktoré bývajú najčastejšie, patrí bezpochyby
pohrebný sprievod. Myslím, že viacerí z nás, ba
možno všetci, čo sme tu, boli sme už na pohrebe
a odprevádzali sme niekoho na poslednej ceste.
V duchu sa prenesme o dve tisícročia späť
do mestečka Naim, kde sa práve stretajú dva
rozličné sprievody.
Na čele jedného je Ježiš. Tento sprievod
je sprievodom ľudí, ktorí počúvajú živé slová
Vykupiteľa. Uverili mu, že im môže dať niečo
lepšie, ako mali doteraz, že im môže dať nový
život. Druhý sprievod je sprievod smrti, smútku
a beznádeje. Niet iného východiska, ako mŕtveho
mládenca pochovať. A určite mi dáte za pravdu,
že pochovať mladého človeka, navyše ak je to
jediný syn vdovy, je naozaj veľmi, veľmi smutné.
Podľa židovských obyčajov bolo telo chlapca
zabalené do plátna. Niesli ho na nosidlách. Pri
takýchto príležitostiach bolo zvykom, že si najali
tzv. plačky, ktoré hlasito nariekali a upútavali
pozornosť. Od okoloidúcich sa očakávalo, že
sa k pohrebnému sprievodu pripoja. Do tejto
situácie prichádza Ježiš. Keď uvidel vdovu,
prišlo mu jej ľúto. Lukáš tu použil sloveso, ktoré
zodpovedá hebrejskému slovu raham, ktoré sa
viackrát používa v Starom zákone a označuje
silné dojatie, ktoré zachvacuje človeka veľmi
hlboko v jeho vnútri. Nasledujúce gesto je
gestom mocného Pána nad životom a smrťou:
„Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Chýr o tom sa
zrejme rýchlo rozšíril a Ježiša označili za veľkého
proroka, cez ktorého Boh navštívil svoj ľud.
Obraz vzkriesenia naimského mládenca
je obrazom vykúpenia celého ľudstva. Mŕtvy

ročník: XXIII.

DESIATA NEDEĽA
mládenec je symbolom ľudstva, ktoré je v zajatí
hriechu a smrti. Podľa sv. Pavla a jeho listu
Efezanom (2,1) bolo ľudstvo pre svoj hriech
mŕtve. Ale Bohu nás bolo veľmi ľúto, preto
poslal Ježiša, aby nás vzkriesil k životu. Tak
ako si mŕtvy chlapec nezaslúžil ani nevyprosil
život, aj voči nám je Boh taký istý, keď nám
dáva zdarma šancu žiť a byť spasený. A keby
sme pokračovali v čítaní siedmej kapitoly
Lukášovho evanjelia, z ktorej je tento úryvok,
zistili by sme, že vzápätí prišli k Ježišovi posli
Jána Krstiteľa, ktorí sa pýtali, či je naozaj
Mesiáš. Kristus odpovedá: „Choďte a povedzte
Jánovi, čo ste videli a počuli: slepí vidia, chromí
chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi
vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium.“
Vidíme, že poslanie Pána Ježiša bolo naozaj to,
aby oživil naše spojenie s Bohom, aby otváral
naše oči, uši, srdce pre prijatie jeho dobrej zvesti,
aby sme mohli žiť.
Jeden úspešný mladý muž sa dozvedel, že
jeho bývalá spolužiačka je ťažko chorá, zomiera
na rakovinu. Hlboko sa ho to dotklo a išiel ju
navštíviť. Myslel si, že ju nájde veľmi smutnú, až
zúfalú z toho, že musí taká mladá zomrieť. Bol
však veľmi prekvapený, keď ju našiel usmiatu.
Ležala na smrteľnej posteli a napriek tomu bolo
cítiť z nej radosť. Nevedel to pochopiť. Ona mu
však povedala: Vieš, my sme sa doma vždy
večer spoločne modlievali a mladší brat každý
deň prečítal krátky úryvok z Biblie. Ja som sa
vždy snažila veriť Bohu a moji rodičia ma viedli
k tomu, aby som zachovávala Božie prikázania.
Ja mu verím aj teraz, že smrťou sa dostanem
k nemu a budem s ním naveky šťastná.
Znova si v duchu predstavme tie dva
sprievody. Oni tu totiž sú stále. Duchovne. Jeden
je sprievod života, druhý je sprievod smrti. A my
sa máme rozhodnúť. Slobodne, bez nátlaku. Ak
veríme Ježišovi, potom sme vyhrali. A ani smrť
nebude pre nás definitívnym koncom. Amen.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Jozef

Po
10.6.

Féria
Č 1: 2 Kor 1, 1-7;
Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.;
Ev: Mt 5, 1-12

6.15 † Matej, Margita, František, Anna,
Margita, Mária, Žofia
7.00
12.00 ZBP Vladimír, Danka, Janka, Miško, Rasťo
18.00 † Valent

Ut
11.6.

St
12.6.

Št
13.6.

Pi
14.6.

So
15.6.

Ne
16.6.

sv. Barnabáša,

5.45 † Marta, Jozef

spomienka

7.00 † Mária - výročná

apoštola,

Č 1: Sk 11, 21b-26; 13, 1-3;
Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6;
Ev: Mt 10, 7-13

6.15 † Juraj (5. výročie)
12.00 † Anna, Viktor
18.00 Faustínum - združený úmysel
5.45 † Alžbeta, Karol

Féria

6.15 † Július
7.00

Č 1: 2 Kor 3, 4-11;
Ž 99, 5. 6. 7. 8. 9;
Ev: Mt 5, 17-19

† Mária - výročná

12.00 ZBP Mária (65 rokov)
18.00 † Gabriela, Alfonz

sv. Antona Paduánskeho,

5.45 † Róbert st., Róbert ml.

spomienka

7.00

kňaza a učiteľa Cirkvi,
Č 1: 2 Kor 3, 15 - 4, 1. 3-6;
Ž 85, 9a-b+10. 11-12. 13-14.;
Ev: Mt 5, 20-26

6.15

† Anton a Katarína

12.00 ZBP Michal (55 rokov) s rodinou
18.00 † Marián
5.45 † Emil a Katarína

Féria

6.15 ZBP Mária

Č 1: 2 Kor 4, 7-15;
Ž 116, 10-11. 15-16. 17-18;
Ev: Mt 5, 27-32

7.00
12.00 ZBP seniorky zo zdravotníckej školy
18.00 ZBP Radoslav (10. výročie kňazstva)

Panny Márie v sobotu,

5.45 † Jura, Filoména

ľubovoľná spomienka

6.15 † Martin (kňaz) Čelovský

Č 1: 2 Kor 5, 14-21;
Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12;
Ev: Mt 5, 33-37

7.00 † Božena - výročná
18.00 † František

JEDENÁSTA 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: 2 Sam 12, 7-10. 13; Ž 32, 1-2. 5. 7. 11; Č 2: Gal 2, 16. 19-21; Ev: Lk 7, 36-50
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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.

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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2.

Oznamy

Milodary:
Zbierka na opravu konkatedrály na
Kalvárii bola 81 €.
Členovia Ružencového bratstva venovali:
• 100 € na konkatedrálu
• 100 € na fresku „Áron“
• 45 € na Rádio Lumen
• 45 € na TV Lux.
Z pohrebu zosnulého Viktora Kolára
venovali 35 € na opravu kostola na
Cemjate.
Úprimné Pán Boh zaplať!
Deň rodiny.
Dnes (nedeľa 9.6.2013) sa v našom meste
organizuje Deň rodiny. Program bude na
námestí pred Ľudovou bankou, v prípade
zlého počasia v PKO - Čierný orol. Program
začína o 13.00 hod. Vrelo odporúčame
všetkým, najmä rodinám s deťmi.

3.

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.

4.

V utorok 11.6.2013 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 11.6.2013.

strana 3
v Brehove (pri Trebišove). Dobrovoľný
príspevok je 50 € a v tejto cene je
zahrnuté ubytovanie, doprava, strava.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii
Konkatedrály. Počet miest je obmedzený.
Prihlášku treba odovzdať najneskôr do 5.
8. 2013.

10.

Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej
hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku organizuje
v dňoch 7. - 12.7.2013 v Terchovej kurz
pre chrámových organistov a kantorov.
Záujemcovia si môžu nájsť viac informácií
na webových stránkach: www.k hk u.w ebnode.s k a www.organisti.sk, alebo
informácie na farskom úrade.

11.

Birmovanci, ktorí 19. mája 2013 prijali sv.
birmovania, majú v kancelárii Farského
úradu fotky a DVD.

12.

Stretnutie Klubu kresťanských pedagógov
sa uskutoční dňa 13.6.2013 v Kostole
Kráľovnej pokoja na Sídlisku III o 16.00
hod.

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku

5.

Združenie kresťanských seniorov, klub
Prešov - Staré mesto, oznamuje, že púť do
Litmanovej plánovaná na 13.6.2013 sa pre
malý záujem neuskutoční.
Júnové stretnutie členov klubu bude
v nedeľu 16.6.2013 o 15.00 hod.
v Katolíckom kruhu.

6.

Dňa 20.6.2013 od 8.00 hod. budeme
v kancelárii farského úradu prijímať
úmysly sv. omší na mesiace JÚL,
AUGUST a SEPTEMBER.

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.

7.

Upozorňujeme, že sv. omše o 7.00 hod.
počas prázdnin nebudú!

8.

Upozorňujeme snúbencov, ktorí plánujú
sobáš v mesiacoch júl - september, že
predmanželské náuky sa konajú iba do
konca mesiaca jún. Náuky v mesiacoch júl
a august nebudú!

Krsty - 1.6.2013

9.

Pozývame na 2. Farský eRko tábor, ktorý
sa uskutoční od 19. do 23. augusta 2013

Leo Maximovič (jezuiti)

Sobáše - 1.6.2013

Ing. Vladislav Olejár – Mgr. Lucia Anderková
Daniel Boľanovský – Lucia Sotáková
Ing. Dominik Harčár – Zuzana Vrabcová
Miloš Buchta – Daniela Cajgovičová
Matúš Hajtol – Anna Simona Čuriková

