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Sv. Donát a sv. Tomáš Akvinský

Minulú nedeľu (11.8.2013) sme
mali odpustovú slávnosť na našej
filiálke na Cemjate ku cti sv. Donáta.
Tento deň bol významný pre našu
farnosť nielen kvôli krásnej liturgickej
slávnosti, ale aj preto, že do kostola
na Cemjate boli prinesené relikvie sv.
Donáta a sv. Tomáša Akvinského, ktoré
tu boli uložené a ponechané k ucteniu.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o dôstojný priebeh
odpustovej slávnosti, vyjadrujeme
úprimné Pán Boh zaplať!
Sv. Donát bol biskupom v meste
Arezzo a po mnohých podivuhodných
zážitkoch zomrel ako mučeník za
vlády cisára Juliána Odpadlíka
7. augusta 362.
Z vážnych historických prameňov
sa dozvedáme, že sv. Donát bol naozaj
biskupom mesta Arezzo v polovici
4. stor., a to druhým po sv. Satirovi.
Avšak tieto dokumenty nehovoria nič
o mučeníctve. Ba aspoň dva z nich
ho zreteľne nazývajú „“episcopus et
confessor“, teda biskup a vyznavač,
nie mučeník. Naopak, v tom období
sa v celej Itálii Cirkev silno rozvíjala,
a to z veľkej časti zásluhou horlivých
biskupov, medzi ktorých patril aj sv.
Donát. Prirodzene, nič nešlo ľahko
a iste aj Donát musel prekonať veľa
ťažkostí, pre ktoré ho súčasníci mohli
nazývať mučeníkom v širšom zmysle
slova.
Neskorší
legendymilovný
životopisec potom k iným historicky
nepodloženým tvrdeniam pridal aj
správu o mučeníckej smrti.
Sv. biskupa Donáta pochovali
najprv
na
západnom
okraji
stredotalianskeho mesta Arezza, kde
vznikol starý dóm. Ale po vybudovaní
novej gotickej katedrály vnútri mesta (v
r. 1278-1510) preniesli do nej svätcove
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ostatky. Teraz sú uložené v umeleckej
schránke zo 14. stor.
Sv. Tomáš Akvinský, učiteľ Cirkvi,
adorujúci svätec na kolenách pred
Sviatosťou oltárnou. Tomáš prednášal
na univerzitách v Paríži, Neapole, Ríme,
bol veľmi vyhľadávaný študentmi, ale
aj teológmi. Bol veľmi precízny a jasný
v definíciách pojmov a jeho zásluhou
Cirkev získala exaktné pomenovania
mnohých vecí. Vychádzal z Aristotela.
Napísal mnoho spisov. Najslávnejším
sa stala Summa Theologiae (Súbor
teológie). Okrem toho bol výborným
kazateľom, zložil aj nádherné hymny
ku cti Sviatosti oltárnej, ktoré máme
preložené aj v slovenčine (Ctime
túto sviatosť slávnu, Chváľ, Sione,
Spasiteľa, Klaniam sa ti vrúcne).
Popritom všetkom zostal veľmi
pokorným a poníženým. Nikdy
neprijal žiadne povýšenia, ktoré mu
ponúkali jeho predstavení. V roku 1274
dostal pozvanie od pápeža Gregora X.
na koncil, ktorý sa mal konať v Lyone.
Tomáš, v tom čase chorý a slabý, sa
poslušne vybral na cestu. No cestou
tak vážne ochorel, že musel zostať
v kláštore cisterciánov vo Fossanove
pri Terracine. Tam aj 7.marca 1274
zomrel. Za svätého ho vyhlásil pápež
Ján XXII. v roku 1323, pápež Pius V. ho
vyhlásil v roku 1567 za učiteľa Cirkvi
a pápež Lev XIII. ho vyhlásil za patróna
všetkých katolíckych škôl. V Cirkvi sa
mu vo všeobecnosti dáva titul „doctor
angelicus“ (anjelský učiteľ).
Jozef Vaňo, kostolník
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
18. august 2013

Pokoj Krista
Na ceste do Jeruzalema povie Ježiš
veľmi vážne slová o nepokoji a meči,
ktorý on doniesol na tento svet. Vari
tým Ježiš predpovedal náboženské
vojny, ktoré sa viedli v dejinách
a stále sa vedú? Kritici, ktorí skúmajú
dejiny, to kresťanstvu, ale aj iným
náboženstvám vytýkajú. Je problém
v Bohu? Je problém v Kristovi? Je
problém v náboženstve?
Pamätám si na jednu vetu, ktorú
som ako prvák na Teologickej fakulte
v Bratislave počul z úst jedného
diakona, ktorý sa k nám ako prvákom
raz prihovoril v kázni: „Prajem vám,
aby ste mali stále v srdci pokoj, nie
vojnu.“
Čím viac človek starne, tým viac
si uvedomuje, aká je pravda v týchto
jeho slovách. Každá úžasná myšlienka,
každá dokonalá idea, ale dokonca aj
Božie slovo či slovo samotného Krista,
sa dá zneužiť. Zneužije ho človek,
ktorý nemá v srdci pokoj. Na druhej
strane pravda je aj taká, že Boh je
v našom srdci hosť, ktorý nám nikdy
nedá pokoj. Nedá nám pokoj vtedy,
keď je naše svedomie zaťažené zlobou,

ročník: XXIII.

DVADSIATA NEDEĽA
hriechom, čo všetci dobre poznáme.
Ak však človek nasleduje hlas, ktorý
v ňom hovorí, pokoj prichádza, ten
pokoj, ktorý Ježiš zaželal a pozdravil
ním svojich apoštolov vo Večeradle
po svojom Vzkriesení. Prosme Pána
o pokoj, o pokoj v našich srdciach,
lebo z nepokojného srdca vychádzajú
vojny. Nielen tie veľké, ale často aj tie
malé v rodinách, v úzkom kruhu...
A tie určite viac bolia ako tie veľké,
ktoré sa nás bytostne tak nedotýkajú.
Či nie?
Buďme nositelia Kristovho pokoja!
(dekan)

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Sv. Jána Eudes,
Po
19.8.

Ut
20.8.

St
21.8.

Št
22.8.

Pi
23.8.

So
24.8.

Ne
25.8.

kňaza

ľubovoľná spomienka
Č 1: Sdc 2, 11-19
Ž 106, 34-35. 36-37. 39-40. 43a-b+44
Ev: Mt 19, 16-22

Sv. Bernarda,

opáta a učiteľa Cirkvi
spomienka

Č 1: Sdc 6, 11-24a Ž 85, 9. 11-12. 13-14
Ev: Mt 19, 23-30

Sv. Pia X.,
pápeža

spomienka
Č 1: Sdc 9, 6-15 Ž 21, 2-3. 4-5. 6-7
Ev: Mt 20, 1-16

Panny Márie Kráľovnej,
spomienka

Č 1: Sdc 11, 29-39a Ž 40, 5. 7-8a. 8b-9. 10
Ev: Mt 22, 1-14

Sv. Ruženy Limskej,
panny

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Anna
6:15 † Valéria - výročná
12:00 † Jaroslav
18:00 † Helena, Štefan, Anna, Pavol,
Mária
5:45 † Jozef, Mária
6:15 † Rastislav - pohrebná
12:00 ZBP Magda (80 r.)
18:00 † Mária, Ján, Štefan, František
5:45 † Pavol, František
6:15 † Marta - pohrebná
12:00 † Dušan, Ján, Vladimír
18:00 † Eva
5:45 ZBP Tatiana, Marek, Peter s rod.
6:15 † Paulína - pohrebná
12:00 † Alexander, Peter
18:00 ZBP Mária, Vincent (40. výr. man.)
5:45 ZBP Karol s rodinou
6:15

ľubovoľná spomienka

12:00 † Jolana, Mikuláš, Pavol

Č 1: Rút 1, 1-2a. 3-6. 14b-16. 22
Ž 146, 5-6. 7. 8-9a. 9b-10 Ev: Mt 22, 34-40

18:00 † Andrej, Mária

Sv. Bartolomeja,
apoštola
sviatok

Č 1: Zjv 21, 9b-14
Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18 Ev: Jn 1, 45-51
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5:45 ZBP Kamil (50 r.)
6:15
18:00 ZBP Peter (20 r.)

DVADSIATAPRVÁ 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, 18-21; Ž 117, 1. 2; Č 2: Hebr 12, 5-7. 11-13; Ev: Lk 13, 22-30

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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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

Oznamy

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.
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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

zp

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma 100 €
• z krstov 51 €
• bohuznáma vdova 20 €
• bohuznáma 5 €
• bohuznáma Mária 100 €
• bohuznáma Anna 20 €
• bohuznámy Jozef 50 €
Na fresky Mojžiša a Árona:
• manželia Martin a Janka 100 €
Na kaplnku Lurdskej Panny Márie Kalvária:
• p. Uhalová 100 €
Na rádio Lumen:
• bohuznáma Mária 50 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

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

3.

Vyjadrujeme Pán Boh zaplať za
prípravu slávnosti ku cti sv. Donáta
na Cemjate p. kostolníkovi J.Vaňovi,
ale aj všetkým, ktorí mu pomáhajú.

4.

Upozorňujeme,
júl a august
NESPOVEDÁ !

5.

Otváracie hodiny v knižnici na
Jarkovej ulici v Katolíckom kruhu sú
v stredu a piatok od 17:00 do 18:00
hod. Máme dočasné provizórium,
hľadáme ľudi v našej farnosti, ktorí
by sa tejto služby ujali. Záujemci,
prihláste sa na farskom úrade u p.
ekonómky. Máme nádej, že od
septembra to bude naplno fungovať.

6.

že
sa

v mesiacoch
počas obeda

Dňa 22. septembra 2013 sa v Košiciach
uskutoční prvý Národný pochod
za život. Konferencia biskupov
Slovenska,
ktorá
je
hlavným
organizátorom podujatia, pozýva na
Národný pochod za život všetkých
ľudí dobrej vôle. Zahŕňme Národný
pochod za život do úmyslov našich
modlitieb, aby priniesol hojné
duchovné ovocie.
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Rok viery
(Pokračovanie z predchádzajucého čísla)
Zvykli sme si, že pokánie je spoveď,
skutky pokánia pôst a zdržanlivosť.
Áno, prostriedkami k zmiereniu sa
s Bohom z našej strany sú – neustále
v láske načúvanie Božiemu slovu, osobná
modlitba i spoločná a obzvlášť sviatosti,
medzi nimi ohľadom na problém sv.
spoveď. (Reconciliatio, čl. 8) Čo však
u tých našich spoluobčanov, ktorí nemajú
poznanie z viery? Tí sa nepotrebujú kajať?
Avšak iba vo viere možno robiť pokánie.
Nie je tu na mieste ďalšia otázka? Nemali
by sme my kresťania začať pokánie takým
spôsobom, aby sa nik v národe necítil
v tejto veci vylúčený? Keď všetci sme
v „tom až po uši“, tak aké rozdiely? Nebolo
by dobre sa začať pýtať: čo sa deje? Čo sa
to s nami všetkými deje? Aké zlo to spadlo
do našich radov? Aké meno mu dať? Ako
ho uchopiť a vyrvať z nášho stredu? Či tí,
čo šli za Jánom sa dať krstiť, dobre poznali
svoje hriechy, alebo vo vedomí hriešnosti
po krste začali i lepšie spoznávať seba,
svoje kvality i slabiny? Ktorý človek je dnes
na Slovensku v stave povedať „je to tak“,
alebo „ je to preto a preto“? Ak to vie jeden,
musia to vedieť i ostatní, ale ak to ostatní
nevedia a nehovoria o tom, skade by to
mohol niekto vedieť?
(Pokračovanie nabudúce)

Krsty - 10.8.2013
Emma Strechová, Samuel Doyle, Daniel
Joseph Doyle,Ondrej Maník, Damian de
Macedo (saleziáni), Elena Zapotoková

Sobáše - 10.8.2013
Edward Lawrence Doyle - Monika
Maťašovská
Kamil Kuchár - Jana Mňahončáková
Michal Juriga - Martina Ružbacká
Matúš Korytko - Miroslava Poklembová
Slavko Jurčišin - Martina Horoščáková
Dominik Pospíšil - Alena Tkačíková
František Marcin - Monika Garbárová

