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SV. CYRIL A METOD - dokončenie prednášky

Ak chceme dnes účinne evanjelizovať,
našu evanjelizačnú činnosť musíme položiť
na liturgických sláveniach, v ktorých na
prvom mieste je Eucharistia. Vždy platilo to,
čo bl. Ján Pavol II. vyjadril v jednej zo svojich
encyklík: Cirkev žije z Eucharistie. A tiež to,
čo čítame v Dekréte Druhého vatikánskeho
koncilu o kňazskom živote a účinkovaní
Presbyterorum ordinis: „V najsvätejšej
Eucharistii je všetko duchovné dobro Cirkvi,
to jest sám Kristus, náš veľkonočný Baránok...
Eucharistia sa preto javí ako prameň a vrchol
všetkého šírenia evanjelia...“ (PO, nr. 5).
Od dôstojného slúženia sv. omše vo veľkej
miere závisí náš osobný kňazský duchovný
život, ale aj duchovný život našich veriacich
a účinnosť našej evanjelizačnej činnosti.
Slúžme dôstojne, zbožne, sústredene každú
sv. omšu. Nerobme zo sv. omše estrádne
vystúpenia, nedávajme priestor pre tance,
tlieskanie, vykrikovanie a pod. Nato sú
iné priestory a iné príležitosti. Sv. omša
je sprítomnenie kalvárskej obety Ježiša
Krista. Ani v Písme ani v Tradícii nemáme
zmienku o tom, žeby vo večeradle na
Zelený štvrtok alebo na Kalvárii vo Veľký
piatok niekto tancoval. Alebo ďalší zlozvyk:
niektorí chcú vzbudiť pozornosť tým, že
či už v homílii alebo v oznamoch zabávajú
Boží ľud rozprávaním vtipov. Netvrdím, že
kňaz nesmie byť vtipný. No prečo k takýmto
činom musí byť použitá či zneužitá sv. omša,
obeta Ježiša Krista?
Taktiež u nás na Slovensku je stále
tolerovaný
(zlo)zvyk
neprimeraných
oslavných a ďakovných rečí, odovzdávanie
kvetiniek; pri prinášaní obetných darov
to neraz vyzerá, ako keby sme boli na
prehliadke
potravinárskych
výrobkov
a poľnohospodárskych plodín. To všetko
odvádza pozornosť a sústredenie od toho,
čo je podstatné pri sv. omši. Nič z toho, čo tu
bolo vymenované, nebadať na liturgii, ktorú
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slúžil napr. pápež Benedikt XVI. Inšpirujme
sa jeho príkladom. Terajší pápež František
slúži recitované sv. omše; nespieva, nie
preto, žeby bol proti spevu, lež preto, lebo zo
zdravotných dôvodov spievať nemôže. No
na druhej strane oslovuje jeho sústredenosť
pri sv. omši; je úplne ponorený do tajomstva,
ktoré sprítomňuje na oltári. Vie však byť
veľmi srdečný a spontánny, no vždy mimo
liturgiu.
Sv. Cyril a Metod zaiste liturgiu slávili
veľmi dôstojne. Neponáhľali sa, mali čas
na jej dôstojné slávenie, a preto ona sa
stala prameňom i vrcholom ich misijnej
činnosti. Ak hľadáme príčinu ich úspešnej
evanjelizácie, je treba ju hľadať v prvom
rade v dôstojnom slávení liturgie, ktorou
oslavovali Boha a posväcovali seba i ľud,
ktorý sa usilovali priviesť na cestu spásy.
Myslíme na to a napodobňujme ich. I to bude
realizovanie ich dedičstva a pomôže aj nám
k účinnej novej evanjelizácii.
A celkom na záver povzbudivé slová
pápeža Pavla VI., ktoré sú aj dnes aktuálne:
„Vaše národy majú vrodený dar, že sa
rady modlia spievajúc a rady spievajú pri
modlitbe. Nech spievajú jazykom, nech
spievajú srdcom, nech spievajú životom
novú pieseň svätej túžby, ktorá vedie duše
k dosiahnutiu nekonečného oceánu pravdy,
dobra, krásy a všetkého, čo je najlepšie.“
Mons. Marián Čižmár

30. jún 2013

Veci pre Krista
V sekte s názvom Asasini,
ktorá patrí ku extrémnej vetve
mohamedánov, sú noví vojaci - regrúti,
pozvaní do stanu vodcu. Hovorí sa, že
sú tam omámení hašišom a prenesení
do „raja so ženami“. Potom ich prenesú
naspäť do stanu vodcu a po prebratí
z oparu drogy im hovoria: ,,Alah vás
zobral na chvíľu do raja, ktorý vás
čaká, keď zabijete neveriacich psov.“
Po takomto školení sa vojaci neboja
pripnúť si na seba bombu a ísť do ulíc
miest. (porov. Nie zanudzaj blizniego
swego, str. 140.)
Ježiš kladie na svojich apoštolov
vysoké nároky. Rozhodnutie ísť za
ním, musí byť rýchle, neodkladné
a nepodmienečné. Nemôžu sa otáčať
naspäť, musia zabudnúť na svoje
rodiny, nedoriešené veci, polia, lúky...
Ježiš im však nesľubuje raj na zemi,
nesľubuje im peniaze, kariéru, moc.
Hovorí, že budú s ním v nebeskom
kráľovstve. On bude ich odmena. To
nie je pozemská predstava spojená
s hedonizmom a telesnosťou.
Ako často si myslíme, že sa nám
nič zlé nemôže stať, lebo sme veriaci
v Krista a ten by nás mal chrániť? To
je omyl. Ježiš takto nikdy nepovedal.
Často hovorí o odmene večnosti,
v ktorej bude on sám.

ročník: XXIII.

TRINÁSTA NEDEĽA
Šlachtic Pierre z Roye, novic
v opátstve v Clairvaux, zistil, že medzi
mníchmi je veľa z podobne bohatých
rodov, z akých pochádzal aj on. Chvílu
mu trvalo, kým sa prestal čudovať,
prečo takíto vznešení ľudia pracujú
s motykou, rýľom, kosou, hrabľami,
sekerou. Zo začiatku mal pocit, že je
to pre takých ľudí nedôstojné. Po čase
však pochopil, že motív ich konania
je ten najlepší a najdokonalejší. Je ním
Kristus.
Robme aj my veci tak, aby ich
cieľom bola vždy oslava Krista.
(dekan)

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
1.7.

Liturgický kalendár

6.15 † Cecília, pohrebná

Č 1: Gn 18, 16-33
Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11
Ev: Mt 8, 18-22

sviatok

Cemjata: 16.00 hod. sv. spoveď
17.00 hod. sv. omša
Č 1: Sof 3, 14-18 alebo Rim 12, 9-16b
Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6 Ev: Lk 1, 39-56

Svätého Tomáša,
St
3.7.

apoštola
sviatok

Č 1: Ef 2, 19-22
Ž 117, 1. 2 Ev: Jn 20, 24-29

Svätej Alžbety Portugalskej
Št
4.7.

Pi
5.7.

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Ján (kňaz)

Féria

Návšteva Panny Márie
Ut
2.7.

Čas
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ľubovoľná spomienka

12.00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan
18.00 † Peter
5.45 ZBP Mária s rod.
6.15
12.00 ZBP Marta s rod. (60 r.)
18.00 ZBP Mária s rod.
5.45 † Rudolf
6.15
12.00 ZBP Ján, Anna s rod.
18.00 † Ján
5.45 ZBP Marián (65 r.)
6.15 † Cyril, výročná

sv. spoveď chorých od 8.00 hod.

12.00 ZBP Martin (20 r.)

Č 1: Gn 22, 1-19
Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 Ev: Mt 9, 1-8

18.00 † František

SVÄTÝCH CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
slávnosť

Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30, 18.00; Cemjata 10.15;
Č 1: Sir 44, 1bc. 4-7. 11-15; Ž 117, 1. 2; Č 2: Ef 4, 1-7. 11-13; Ev: Mt 28, 16-20

Svätej Márie Goretti,
So
6.7.

panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

5.45 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rodinami
6.15 ZBP ružencové bratstvo
18.00 † Cyril, Vlasta

Fatimská sobota - 6.15 hod.
Č 1: Gn 27, 1-5. 15-29
Ž 135, 1-2. 3-4. 5-6 Ev: Mt 9, 14-17

Ne
7.7.

ŠTRNÁSTA 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: Iz 66, 10-14c; Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20; Č 2: Gal 6, 14-18; Ev: Lk 10, 1-12. 17-20
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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.

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 konkatedrálu:
bohuznáma 1 000 €, bohuznáma 10 €,
bohuznáma 5 €.
Na rádio Lumen: bohuznáma 10 €.
Zbierka na zariadenie núdzového
bývania Dorka v Prešove bola spolu
1 560 €.
Úprimné Pán Boh zaplať!

2.

Budúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedáme ako je to zvykom.
Upozorňujeme, že v piatok sa
spovedať nebude! Chorých navštívime
vo štvrtok od 8.00 hod. ráno.

3.

Sviatosť zmierenia na Cemjate bude
v utorok od 16.00 hod. O 17.00 hod.
tam bude sv. omša.

4.

Dňa 4.7.2013 pozývame na sv. omšu
o 18.00 hod. spojenú s eucharistickou
adoráciu za uzdravenie. Organizuje
vdp. Jozef Heske a Hnutie SvetloŽivot.

5.

Adorácie pred vyloženou Oltárnou
sviatosťou budú v tomto týždni takto:
• vo štvrtok od 12.30 hod.
• v piatok od 12.30 hod.
Zakončenie spojené s Eucharistickým
požehnaním bude vždy pred večernou
sv. omšou. Prosíme členov RB
o zabezpečenie adorujúcich.

6.

Dňa 5.7.2013 je pre našu farnosť deň
adorácie. Je to voľný deň. Nájdite
si čas stráviť chvíľu pred Oltárnou
sviatosťou.

7.

Sobotu budeme sláviť ako fatimskú
o 6.15 hod. Prosíme RB o prípravu
modlitby.

8.

Občianske združenie Magis vás pozýva
na organový koncert do konkatedrály
5.7.2013 o 19.00 hod.

9.

Žiadame rehoľné sestry a katechétov,
vyučujúcich náboženstvo na školách
v našej farnosti, aby v si priebehu
mesiaca júl v kancelárii farského úradu
požiadali o poverenie vyučovať na
budúci školský rok.
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10. Birmovanci, ktorí 19. mája 2013 prijali
sv. birmovania, majú v kancelárii
farského úradu fotky a DVD.
11. Pozývame deti na 2. Farský eRko tábor,
ktorý sa uskutoční od 19. do 23.augusta
2013 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.

Zmeny v našej farnosti od 1. júla
Od 1. júla sa v Konkatedrále rušia
sväté omše v sobotu o 7.00 hod. Fatimské
soboty budú teda pri sv. omšiach o 6.15 hod.
Pri nahlásení krstu rodičia prinesú
spolu s rodným listom dieťaťa aj krstné
listy krstných rodičov.
(z dôvodu mnohých klamstiev rodičov o sviatosti
birmovania krstných rodičov)

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

22.6. Stela Radačovská, Miriam Straková,
Šimon Pločica
23.6. Simon Dolhý

Sobáše - 22.6.2013

Brunner - Kitková, Motýľ - Šarišská,
Sopko - Sedlačková

