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Rok viery - úvaha

Pokračovanie zo strany 1
na odpustenie hriechov. Prichádzala
k nemu celá judejská krajina i všetci
Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy
a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán (...)
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského
Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.
10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl
otvorené nebo a Ducha, ktorý ako
holubica zostupoval na neho. 11 A z neba
zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe
mám zaľúbenie.“. (Mk 1, 4 – 5; 9 – 11)
Ján krstil vodou a prichádzalo
k nemu množstvo hriešnikov, mýtnikov
i vojakov, farizejov a zákonníkov,
prostitútok. (Katechizmus, čl.535) Ján
ohlasoval krst pokánia na odpustenie
hriechov, ale hriechy neodpúšťal, lebo
odpustenie hriechov (nové narodenie) sa
deje vo vode a v Duchu, nielen vo vode.
(Katechizmus, čl. 720) Vieme, že keď
Ježiš prišiel za Jánom, Ján mu zabraňoval,
ale po slovách Ježiša „...Len to nechaj,
lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je
spravodlivé.“ (Mt 3, 15) ustúpil a Ježiša
pokrstil. Svojim, krstom Ježiš začína
svoje verejné účinkovanie. Ježiš neprišiel
za Jánom ako súkromná osoba, aby riešil
otázky svojho svedomia a ľudskej viny,
ale aby uprostred tých, ktorí to potrebujú
riešiť, stal sa Záchrancom. Záchrancom,
ktorý príjme takéto vyznanie hriechu
a dá odpustenie. V krste, ktorý prijal
Kristus, bola inaugurácia, nastolenie
Mesiáša, ktorý vyslobodí svoj ľud
z hriechov. Ján vydal svedectvo, že videl
Ducha, ako holubicu zostupovať na Ježiša
a riekol o Ježišovi „ Hľa, Boží Baránok“.
Nepoužil pomenovanie a obraz leva či
orla, symboly moci svetských vladárov.
Takisto počul hlas z neba, hoci prítomní
si mysleli, že zahrmelo. Toto ukázanie
Mesiáša (Epifánia) Izraelu v osobe Ježiša
z Nazareta, ktorý je Jednorodený Syn
Otca, je jasným ukázaním pravdy, aký má
Boh s nami úmysel. – chce nás zachrániť
pred mocou zla, chce nám odpustiť naše
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hriechy. Ako čítame u proroka Jeremiáša
„..Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami
- hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie
súženia: dám vám budúcnosť a nádej...“ (Jer
29,11) Ježiš sa zaradil medzi hriešnikov
ako lekár, ktorý vstupuje k pacientom.
Pravdou však je, že nie všetci prijali túto
vôľu Boha. Nie všetci považovali Ježiša
za dar nebies, lebo „...si namýšľali, že sú
spravodliví...“ (Lk 18,9) a „...zmarili v sebe
Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť...“.
(Lk 7,30) Keďže však ľud „...čo ho počúval,
ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť,
keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom...“ (Lk
7,29) je pochopiteľné, že Ježišovu ponuku
nemôže prijať človek, ktorý si o sebe
myslí, že je spravodlivý a má čisté srdce.
Lebo lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí
a ani spravodliví nepotrebujú pokánie,
ale iba hriešnici (Lk 15,7) „Spravodlivosť“
je v tomto prípade „zdravie“, ktorým
sa môže preukázať jedine Kristus. On
prichádza ku každej generácii už dvetisíc
rokov s tou istou úlohou – zbaviť svoj
ľud, za ktorý zomrel na kríži, „hriechu“,
čo je tou „chorobou“, ktorú treba liečiť
spôsobom - „návratom k Bohu“. Ježišovo
milosrdné
počínanie
si
uprostred
ľudí – hriešnikov si iní ľudia, domnelí
spravodliví – akísi „spravodlivci“,
vysvetľovali po zlom; vo svojom zlom,
prevrátenom zmýšľaní. (Katechizmus, čl.
574) Avšak prijatie vôle Boha nechať sa
oslobodiť a uzdraviť Kristom z moci zla
a hriechu nutne požaduje uznať vlastný
hriech, ba, ako učí pápež bl. p. Ján Pavol
II., aby každý „...uznal, že je hriešnik
a schopný i náchylný hrešiť...“ (Ján Pavol II.
Reconciliatio et paenitentia, čl. 13). Tragikou
hriechu je prítomnosť zaslepenosti srdca
v takomto spravodlivcovi. Vlastne akoby
časť chorých neprijalo lekára, lebo boli
toho názoru, že oni sú zdraví a lekára
nepotrebujú.
V. Šosták
(Pokračovanie nabudúce)
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„Pane verím. Pomôž mojej nevere!“
„Viera je základom toho, v čo dúfame,
dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11, 1).
V živote sa vlastne neustále
opierame o vieru. Veríme, že naši lekári
sú kompetentní. Preto im dovolíme
predpisovať nám lieky či operovať
nás. Vždy, keď nastúpime do lietadla,
vkladáme svoju dôveru do rúk pilota,
ktorého ani nepoznáme. Bez viery by bol
život veľmi ťažký. Neboli by sme schopní
dôverovať nikomu. Podobne aj viera
na duchovnej úrovni súvisí s dôverou.
Svätý Ján Zlatoústy vo svojom komentári
k dnešnému druhému čítaniu hovorí,
že viera je „dôvera, ktorá nám denne
umožňuje rozhodovať sa o budúcej nádeji
na základe určitých súčasných dôkazov“.
Inými slovami, viera nám umožňuje vidieť
dôkazy, ktoré máme pred očami - dôkazy
o Božej prítomnosti, o jeho dobrote a láske,
a dôverovať, že náš Otec nás neopustí.
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Ježiš Kristus, jednorodený Syn Otca
– ...Lekár duší naších.
„..verím i v Ježiša Krista, jeho
jediného Syna..“ Apoštolský symbol
Cirkev vo svojom učení o Ježišovi
Kristovi nám kladie pred náš duchovný
zrak dobrú zvesť: nad všetky očakávania
Boh poslal svojho milovaného Syna.
(Katechizmus katolíckej Cirkvi, čl. 422)
Odovzdávanie kresťanskej viery je

ročník: XXIII.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
A predsa kdesi v hĺbke svojej duše počujeme
hlas, ktorý nám hovorí, že nemáme žiadnu
záruku. „Poisti sa,“ našepkáva ti. „Nechaj
si otvorené zadné dvierka. Čo ak sa to Bohu
nepodarí?“ Nepočúvaj tento hlas! Viera,
ktorú vyzdvihuje autor Listu Hebrejom,
nie je tá obmedzená viera, akú máme voči
lekárom alebo pilotom. Je to radikálna
viera, ktorá zahŕňa všetko. Je to dar od
Boha - nadprirodzená milosť dôverovať
v neviditeľné tak, ako dôveroval Abrahám,
Mojžiš, Rút či Dávid. Je to duchovné
pôsobenie, ktoré nás presviedča, že Ježiš
je naozaj tým, kým hovorí, že je. Utvrdzuje
nás, že bude nové nebo a nová zem a že my
budeme navždy vyzdvihnutí s Ježišom, ak
tu a teraz zostaneme verní. Dnes dovoľ,
aby ťa naplnil dar viery. Nech ti pomôže
dôverovať tomu, čo je zatiaľ iba nádejou.
A pokús sa prijať dôkazy, ktoré ti už Ježiš
dal, aby sa stali základom tvojej dôvery vo
všetky jeho budúce prisľúbenia.
(prevzaté z www.smn.sk)
v prvom rade zvesťou o Ježišovi Kristovi,
aby ľudia uverili v Neho. (Katechizmus,
čl. 425) V katechéze si všimnime osobu
Ježiša Krista z Nazareta, jednorodeného
Syna Otcovho, (Katechizmus, čl. 426)
prostredníctvom ktorej Boh ukázal, aké
má plány s človekom. Ježiš pri povolaní
mýtnika Matúša to vyjadril slovami:
„Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov“ (Mt 9,13).
V evanjeliu podľa Marka čítame: Ján
bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia
Pokračovanie na strane 4

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Sv. Jany Františky de Chantal,
Po
12.8.

Ut
13.8.

rehoľníčky

Č 1: Dt 10, 12-22 Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20
Ev: Mt 17, 22-27

Sv. Ponciána, pápeža,
a Hypolita, kňaza,

5:45 ZBP Mária, Ingrid
12:00 † Mária
18:00 † Helena
5:45 † Milan
6:15

mučeníkov

12:00 † Michal (5. výr.)

ľubovoľná spomienka

Sv. Maximilána Márie Kolbeho,

Št
15.8.

Úmysly sv. omší

6:15 † Justína 1.výročie

ľubovoľná spomienka

Č 1: Dt 31, 1-8 Ž: Dt 32, 3-4b. 7. 8. 9+12
Ev: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

St
14.8.

Čas
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kňaza a mučeníka

18:00 † Štefan
5:45 † Milan, Jozef, Anna, Jozef,
Margita, Štefan
6:15 † Gabriela - výročná

spomienka

Č 1: Dt 34, 1-12 Ž 66, 1-3a. 5+16-17
Ev: Mt 18, 15-20

12:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
18:00 ZBP Eduard, Katarína s rod.
(20. výr. sobáša)

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
slávnosť, prikázaný sviatok

Sv. omše: 5:45., 6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00.; Cemjata 17:00 hod.
Č 1: Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c; Ž 45, 10. 11-12. 15-16; Č 2: 1 Kor 15, 20-27a; Ev: Lk 1, 39-56

Sv. Štefana Uhorského,
Pi
16.8.

So
17.8.

Ne
18.8.

ľubovoľná spomienka

Č 1: Joz 24, 1-13
Ž 136, 1. 2. 3. 16. 17. 18. 21. 22. 24
Ev: Mt 19, 3-12

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

Č 1: Joz 24, 14-29 Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11
Ev: Mt 19, 13-15

5:45 † Michal, Barbora, Ján
6:15 † František - výročná
12:00 † Ján, Alžbeta
18:00 ZBP Mária
5:45 † Ján, Anna
6:15 † Dagmar - výročná
18:00 † František, Alžbeta, Anna,
Vladimír, Alžbeta

DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00; Kalvária 16:00;
Cemjata 10:15 hod.
Č 1: Jer 38, 4-6. 8-10; Ž 40, 2-3a. 3b-d. 4. 18; Č 2: Hebr 12, 1-4; Ev: Lk 12, 49-53
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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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2.
3.
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5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznámi z krstov 52 €
• p. Agáta 10 €.
Ružencové bratstvo pri konkatedrále
venovalo:
• na opravu konkatedrály 80 €
• na fresku Áron 100 €
• na rádio Lumen 45 €
• na TV Lux 45 €
• na kostol sv. Donáta na Cemjate 20 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Upozorňujeme, že v mesiacoch júl
a august sa počas obeda NESPOVEDÁ!
Zbierka na opravu konatedrály
bude na budúcu nedeľu. Prosíme
o pochopenie a pomoc. Pán Boh zaplať!
Otváracie hodiny v knižnici na
Jarkovej ulici v Katolíckom kruhu sú
v stredu a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
Dňa 22. septembra 2013 sa v Košiciach
uskutoční prvý Národný pochod za
život. Konferencia biskupov Slovenska
je hlavným organizátorom podujatia.
Zahrňme Národný pochod za život
do úmyslov našich modlitieb, aby
priniesol hojné duchovné ovocie.
Vo štvrtok máme prikázaný sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše
budú v konkatedrále takto: 5:45, 6:15,
7:00, 8:00, 12:00, 16:00 a 18:00 hod.,
Cemjata 17:00 hod. Farská kancelária
bude v tento deň zatvorená. Pohreby
a iné vážne záležitosti hláste v sakristii
konkatedrály po sv. omšiach.
Poďakovanie: Vyjadrujeme Pán Boh
zaplať za vaše doterajšie milodary,
ktoré sme v poslednom čase venovali
na reštaurovanie Mojžiša a Árona.
Vám všetkým, členom RB, ako aj dvom
väčším sponzorom, ktorí venovali
vyšší obnos, Pán Boh zaplať!
Kalvária: Podali sme projekt na
ďalšie práce na Kalvárii. Ministerstvo
nám
schválilo
12 000 €.
Naše
spolufinancovanie bude vo výške
5 000 €. Tieto investície pôjdu na
sanáciu a úpravu Svätých schodov.

9.
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Práce začnú na druhý týždeň.
Podali sme aj projekt na konkatedrálu
na VÚC. Poslanci ho majú schvaľovať
v druhej polovici augusta. Podporte to
aj svojimi modlitbami.

10. BREHOV - DETSKÝ TÁBOR: Milý
tábornik, na našu spoločnú cestu sa
vydáme 19.8. o 7:00 hod. (zraz) na
železničnej stanici. Bližšie informácie
ti prídu e-mailom do piatku, ak by
neprišli, ozvi sa Monike - 0918 716 498.
Tešíme sa na spoločný čas s Tebou!
Poďakovanie
dp.
Mgr.
Petra
Majerníka pri ukončení jeho služby
v našej farnosti:
„Na konci môjho štvorročného
kaplánskeho pôsobenia v tejto farnosti
chcem vyjadriť veľké Pán Boh zaplať p.
dekanovi, p. kaplánom, p. kostolníkom,
kurátorom, miništrantom, animátorom,
organistom, spevákom, ako aj každému
jednému z vás, bratia a sestry, za vaše
modlitby, ochotu, pomoc, slovo a vôbec
za vašu prítomnosť. Bolo mi cťou, že som
mohol pôsobiť medzi vami. Zároveň vás
prosím o odpustenie, ak som niekomu
akýmkoľvek spôsobom ublížil. Cítil som
sa medzi vami ako doma nielen preto,
že kamene prešovskej Konkatedrály sv.
Mikuláša pochádzajú z môjho rodiska
- Bertotoviec. Ako viete, odchádzam do
Tanzánie na misie. Ak by nikto chcel
pomôcť, okrem modlitieb aj finančným
darom, môžete tento milodar nechať na fare
- napr. na sv. omšu na váš úmysel, ktorú
tam odslúžim. Pán Boh zaplať! Zároveň vás
aj naďalej prosím o vaše modlitby. Aj ja sa
budem modliť za vás.“

Krsty - 3.8.2013

Šimon Sopko, Sofia Lechová, Kristína
Jakubíková, Alex Smorada (jezuiti).

Sobáše - 3.8.2013

Reno Sammut - Alica Anderková
Dunajský - Tomková Ajben - Smolková
Tóth - Matyašová
Palková - Šeremba (františkáni)

