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Úvahy k Roku viery

Spätosť viery so životom môžeme
vnímať aj v dôležitosti konkrétnej
predstavy o Bohu. Môžeme totiž
veriť v Boha Otca, ale pre niekoho
pojem „otec“ môže byť na základe
jeho
životnej
skúsenosti
viac
hrozivým strašiakom ako príťažlivým
magnetom.
Známa je udalosť zo života J. P.
Sartra, ktorá narušila jeho duchovnú
orientáciu.
Keďže
sa
narodil
v meštiackej rodine, viera v ich rodine
bola vierou v malomeštiackeho boha.
Sám to opisuje ako drámu z detstva,
kedy sa mu rodičia zakázali hrať so
zápalkami. Ako dieťa ich samozrejme
nepočúvol a spôsobil menší požiar
koberca. Dokázal to však uhasiť
a koberec schovať. Vtedy mu prišlo
na myseľ to, k čomu ho jeho rodičia
viedli: Božie oko vidí všetko. V úzkosti
z „tohto oka“ nemilosrdného božieho
kontrolovateľa sa stiahol do kúpeľne
a hrozne zahrešil, ako to raz počul od
svojho deda. A od tohto okamihu žil
vo vedomí, že Boh sa už naň nepozrel
a definitívne sa od neho vzdialil.
Zamýšľať sa nad pravdami
viery je predovšetkým zamýšľať
sa nad životom. V ňom je potrebné
konfrontovať kontúry právd našej
viery. A vždy nanovo si musíme
uvedomovať aj to, čo je v evanjeliu
predstavené ako náš najväčší problém:
naša zaslepenosť.
Môj život, moje myšlienky,
slová, skutky, postoje a vzťahy sú tou
druhou rozlomenou časťou mince
Božej pravdy. Prikladajme ju v tomto
Roku viery, ktorý je pred nami, k tej
druhej polovici – ku Kristovi, ktorý je
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pre každého z nás Cestou, Pravdou,
Životom a formujme sa podľa jeho
vzoru, aby môj a jeho život do seba
„zapadli“.
1.

2.

Otázky:
To, či verím v Boha je
najdôležitejším
rozhodnutím
môjho života. Urobil som už vo
svojom živote pevné rozhodnutie?
Uvedomujem si, že môj postoj,
moje správanie sa v ťažkostiach,
v problémoch, či krížoch života
mi ukazujú, či je moja viera –
dôvera v Boha skutočnou vierou?
Uvedomujem si, že práve ony
sú tou chvíľou a miestom môjho
dôležitého rozhodnutia pre vieru?

3.

Moja predstava Boha je neraz
zdeformovaná mnohými faktormi.
Jedinou cestou k poznaniu Boha
je Ježiš Kristus. Snažím sa ho
spoznávať vo svojom živote
prostredníctvom každodenného
čítania evanjelia a Sväté písma
vôbec?

4.

Ak by mal môj blížny (najbližší)
iba na základe mojich životných
postojov sformulovať moju vieru,
dokázal by niečo sformulovať?
Zhodovalo by sa to s apoštolským
vierovyznaním?
Vladimír Šosták, biskupský vikár
(pokračovanie ďalšej témy nabudúce)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
13. januára 2013

Ty si môj milovaný
Zaľúbení si často navzájom
v rôznych obmenách hovoria slová,
ktoré sme počuli v závere dnešného
evanjelia – „ty si môj milovaný,
milovaná...“ Uisťujú sa o vzájomných
citoch. Ľudia, ktorí nie sú zaľúbení,
ktorí žijú v „realite“, však tieto slová
často pokladajú za silné, nepotrebné
a zbytočné. Boh ich však vyriekol.
Povedal tak, aby všetci počuli: „Toto
je môj milovaný syn.“ Keď to urobil
on, pravdepodobne to nebude zlé...
Boh nerobí zlé veci. Takto vyjadril svoj
vzťah. Možno nám príde čudné, že
Ježiš mu na to neodpovedal podobne.
Zdalo by sa to hádam ako nevyvážený
vzťah. Keby sme však pokračovali
v čítaní evanjelia, dozvedeli by sme
sa, že hneď po tejto udalosti Ježiš
odišiel na púšť. Tam sa postil a modlil.
Zriekol sa všetkého, aby bol so svojím
Otcom. Myslím, že tým dokonale
vyjadril, že Otec je jeho milovaným
Otcom a nič nie je dôležitejšie ako On.
Navyše, keď ho pokúšal satan, nikdy
nezaprel svojho Otca. Otec bol naozaj
ten najmilovanejší. Jeho počúval a Jeho
poslúchal.
Myslím, že do nášho života patria
obidva druhy prejavu náklonnosti.

ročník: XXIII.

Krst Krista Pána
Nielen vtedy, keď je človek zaľúbený.
Aj v bežnom živote si potrebujeme
navzájom vyjadriť, že nám na sebe
záleží. Dá sa to vyjadriť slovom
i dokázať životom. Slovom to hádam
nemusí byť často. Ani na stránkach
evanjelia sa podobné vyjadrenia
neopakujú mnohokrát. Skôr menej.
Ale sú tam. Z času na čas potrebuje
manželka počuť, že je milovanou.
Manžel tiež potrebuje uistenie, že
manželka ho má rada. Syn a dcéra
potrebujú istotu, že rodičia ich majú
radi. Všetci potrebujeme kúsok lásky.
Nech teda náš život svedčí
o tom, že sa máme radi. A občasné
slovo o vzájomnej láske nech to opäť
potvrdí...
Michal Masný

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
14.1.

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Vikentij, Stanislava, Kazimíra, Zoja,
Eugénia, Štefánia, Mečeslav

Féria

6.15 † Anna, Jozef

Č 1: Hebr 1, 1-6
Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9
Ev: Mk 1, 14-20

7.00 † Anna - pohrebná
12.00 ZBP - Marta, Anna a ich rodiny
18.00 † Zuzana

Ut
15.1.

St
16.1.

5.45 ZBP - Milan, Milan

Féria

6.15 † Imrich, Helena
7.00 † Michal - pohrebná

Č 1: Hebr 2, 5-12
Ž 8, 2a+5. 6-7. 8-9
Ev: Mk 1, 21b-28

12.00 † Tadeáš
18.00 † Michal, Mária, Ján, Jarmila, Vojtech
5.45

Féria

6.15 ZBP - Kristínka, Tatiana, Miroslav

Č 1: Hebr 2, 14-18
Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Ev: Mk 1, 29-39

Sv. Antona, opáta
Št
17.1.

Pi
18.1.

So
19.1.

Ne
20.1.

spomienka

7.00 † Jarmila - výročná
12.00 ZBP - Tibor s rodinou
18.00 † Mária
5.45 † Gabriel, Marta
6.15 † Ladislav, † Eva
7.00

Č 1: Hebr 3, 7-14
Ž 95, 6-7. 8-9. 10-11
Ev: Mk 1, 40-45

12.00 † Helena
18.00 † Štefan
5.45 ZBP - Alena

Féria

6.15 † Blažena
7.00

Č 1: Hebr 4, 1-5. 11
Ž 78, 3+4b-d. 6c-7. 8
Ev: Mk 2, 1-12

12.00 † Oľga, Jolana
18.00 † Ján

Panny Márie v sobotu
Č 1: Hebr 4, 12-16
Ž 19, 8. 9. 10. 15
Ev: Mk 2, 13-17

5.45
6.15 † 42 vojakov a pasažierov lietadla
7.00 † Alžbeta - pohrebná
18.00 ZBP - Radoslav

DRUHÁ NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Iz 62, 1-5 Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a+c Č 2: 1 Kor 12, 4-11 Ev: Jn 2, 1-11
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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:
Ružencové bratstvo prispelo:
• na opravu konkatedrály 100 €
• na rádio Lumen 45 €
• na TV LUX 45 €
• na fresku Mojžiša 100 €
Na Dobrú novinu:
• bohuznáma 20, 50, 10 €;

2.

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

3.

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.

4.

5.

Prišla ponuka zúčastniť sa
Národnej púte do Ríma za účasti
slovenských biskupov v Roku viery
a v Jubilejnom roku slovanských
vierozvetcov
prostredníctvom
CK AWERTRAVEL v dňoch 25.2.
- 28.2.2013 (letecky v cene 290 €
+ ďalšie poplatky) alebo 25.2. 1.3.2013 (lux autobusom v cene
215 € + ďalšie poplatky). Bližšie
informácie na www.awertravel.sk
alebo na tel. č. 034 / 651 3896.
Riaditeľ Gymnázia a ZŠ sv.
Mikuláša Prešov Vás pozýva na
zápis do prvého ročníka ZŠ, ktorý
sa uskutoční od 14. januára 2013
– 18. januára 2013 v čase od 13.30
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do 17.00 hod. v priestoroch školy.
Na zápis je potrebné priniesť
občiansky preukaz a rodný list
dieťaťa.
6.

Koledovanie alebo Dobrá novina
2013. Vďaka vašej finančnej
podpore sa nám podarilo vyzbierať
niečo vyše 520 € na podporu
projektov Dobrej noviny pod
záštitou eRka pre deti v Afrike.
Týmto chcem poďakovať najmä
všetkým vám, ktorí ste koledníkov
prijali, ale aj koledníkom, ktorí
neváhali vymeniť teplo domova
za rozmarné počasie a „dlhú
prechádzku“.

Rozpis ekumenických
bohoslužieb počas Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov
18.1. - 25.1.2013

Piatok 18.1.2013 o 17.30 hod.
Katedrála Jána Krstiteľa,
Gréckokatolícka cirkev.
Sobota 19.1.2013 o 17.00 hod.
Konkatedrála sv. Mikuláša,
Rímskokatolícka cirkev.
Nedeľa 20.1.2013 o 17.00 hod.
Chrám sv. Trojice,
Evanjelická cirkev a. v.
Pondelok 21.1.2013 o 17.00 hod.
modlitebňa Cirkvi bratskej
Nástup veriacich je individuálny,
nebudú spoločné stretunia pred
bohoslužbami.

Krsty - 5.1.2013
Oliver Kravjar

