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Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána
Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal,
všetkým nebeským duchovným požehnaním.
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením
sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou
svätí a nepoškvrnení v láske;
on nás podľa dobrotivého rozhodnutia
svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša
Krista stali jeho adoptovanými synmi na
chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás
obdaroval v milovanom Synovi.
V ňom máme vykúpenie skrze jeho
krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva
jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo
všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám
dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa
svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom
predsavzal uskutočniť v plnosti času:
zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je
na nebi aj čo je na zemi. (Ef 1,3-10)
Táto katechéza sa bude odvíjať
v štyroch častiach: hoci sme sa nad
vierou či nie vierou zamýšľali už
minule, v prvej časti katechézy sa
ešte pri tom trocha zastavíme –
budeme sa zamýšľať nad vierou,
ktorej predmetom je Boh ako taký,
jednoducho, čo je za tým, keď povieme
Boh; potom sa zastavíme pri Božom
otcovstve – zamyslíme sa nad tým,
čo to znamená, keď povieme verím
v Boha Otca; Božia všemohúcnosť je
treťou časťou katechézy a napokon
naša táto téma vyvrcholí pri Bohu
Stvoriteľovi neba i zeme.

Boh

V predchádzajúcej úvahe sme
sa už dotkli témy viery v Boha
a akoby sme akcent položili na naše
rozhodnutie – ktoré je skutočne veľmi
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dôležité, lebo: ja sa musím rozhodnúť,
či tak alebo ináč budem žiť, či budem
svoj život stavať na viere v Boha,
alebo na niečom inom, teda na sebe.
To však samozrejme neznamená, že
všetko je hneď jasné a zjavné a už
vôbec to neznamená, že viera je iba
naše rozhodnutie a náš výkon. Viera
predpokladá rozum, ktorý nám môže
pomôcť vybadať logiku toho všetkého,
o čom sa budeme zamýšľať aj dnes,
ale viera nie je výtvor rozumu, Viera
je milosť – čiže prejavenie Božej moci.
Základný problém človeka –
narušenie vzťahu s Bohom, po ktorom
má človek iba tieto možnosti:

1.

2.

3.

buď totálne poprie Boha, vymaže
ho – hoci si osobne myslím,
že to nie je celkom možné,
ale zrejme niektorí sú o tom
presvedčení; štatistiky ukazujú, že
presvedčených ateistov je v tomto
svete veľmi málo;
Boha uznávam, verím, že je, ale
život staviam na sebe, a nie na
ňom; používam Boha a modlitby
k nemu iba ako prostriedok pre
naplnenie mojich túžob a predstáv;
vôbec nepripúšťam, aby som svoj
život staval na jeho moci, ktorá sa
najviac – ako to opisuje apoštol
Pavol – prejavila v kríži; zrejme nie
náhodou sa tak často v evanjeliu
malomocní; výsledok je vlastne
ten, že sa robíme bohom
človek sa úplne odovzdá Bohu
a vo všetkom vidí jeho riadenie
a neustále hľadá, čo Boh od neho
čaká...
(pokračovanie nabudúce)
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
20. januára 2013
Dary milosti sú rozličné,
ale Duch je ten istý
Text tejto nedele predstavuje hneď druhý
paragraf Pavlovej odpovede a nasleduje po
fundamentálnej téze uvedenej v 12, 1-3, ktorá
znie, že aj jednoduché vyznanie viery v Ježiša
je už výsledkom pôsobenia Ducha Svätého,
a tak je každý kresťan v širšom zmysle
charizmatikom, človekom pod vplyvom
Ducha. Dnešný text sa skladá z dvoch častí:
12, 4-6 a 12, 7-11.
V prvej časti Pavol uznáva existenciu
rôznych manifestácií Ducha a chce zdôrazniť,
že všetky majú svoj pôvod v Bohu (Duchu,
Kristovi). Základnou myšlienkovou osou
je mnohorakosť darov, ktoré pramenia
z rovnakého zdroja. Text je usporiadaný
paralelne a ukazuje aj určitú fluiditu Pavlovho
štýlu, ktorý obmieňa termíny tak pre dary
(charizmy) ako aj pre zdroj, z ktorého
pochádzajú:
•
•
•

rozličné dary milosti = ten istý Duch
rozličné služby = ten istý Pán
rozličné účinky = ten istý Boh

Týmto spôsobom chce Pavol korintských
charizmatikov vycho(vá)vať, aby uznali
existenciu rôznych (a teda aj iných) darov
v komunite a uvedomili si, že všetky dary
(prestížne aj menej prestížne, viditeľnejšie aj
nenápadnejšie) sú hodnotné a jedinečné, lebo
pochádzajú od Boha, ktorý ich dáva na úžitok
pre spoločenstvo.
V druhej časti Pavol vymenuváva rôzne
charizmy, ktoré Boh spoločenstvu udeľuje.
Text má literárnu formu katalógu darov
a obsahuje deväť z nich: 1. slovo múdrosti,

ročník: XXIII.

Druhá nedeľa v období cez rok C
2. slovo poznania, 3. viera, 4. uzdravovanie,
5. schopnosť konať zázraky, 6. prorokovanie,
7. rozlišovanie duchov, 8. hovorenie
v jazykoch a 9. interpretácia jazykov.
S podobným zoznamom sa čitateľ
listu stretne aj na konci kapitoly 12 (12,
28-30), ako aj inde v Pavlových listoch.
V týchto zoznamoch Pavol niekedy hovorí
abstraktnejšie
o
schopnostiach
alebo
akciách—ako je to v tomto prípade, alebo
uvádza osoby, ktoré sú konkrétnymi darmi
vybavené—príkladom je spomínaný text
12, 28-30. Zaujímavé môže byť pozorovanie,
že žiadne dva katalógy darov nie sú
identické. Zdá sa, že Pavlov zámer je viacmenej pedagogický: dar jazykov, ktorý bol
niektorými Korinťanmi zvlášť vychvaľovaný,
uvádza Pavol úplne na konci zoznamu (tak
v 12, 7-11 ako aj v 12, 28-30) !
Dnešný text je prvou časťou Pavlovej
odpovede v jeho snahe vyžehliť trenice
v korintskej cirkvi. Dá sa povedať, že
korintským - charizmatikom zdôrazňujúcim
dary jazykov a vlastnú dôležitosť - dáva Pavol
po nose z dvoch strán. Po prvé, v komunite
existujú aj iné dary, ktoré pochádzajú od toho
istého Boha. Aj tie majú v spoločenstve svoje
miesto. Po druhé, najviac cenenú charizmu
uvádza Pavol v zozname darov až na konci.
Aby si hovoriaci v jazykoch nemysleli
o sebe viac ako treba. Kto by sa nepousmial
nad taktným zmyslom pre humor tohto
svätopisca? Ďalšie prvky Pavlovej stratégie
a zároveň ďalšie texty z tejto sekcie Prvého
listu Korinťanom nám prinesú nasledujúce
nedele.
Juraj Feník

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

Sv. Agnesy,
Po
21.1.

Ut
22.1.

St
23.1.

Pi
25.1.

panny a mučenice
spomienka

Ne
27.1.

6.15 † Vincencia, Ľudovít
7.00

Č 1: Hebr 5, 1-10+
Ž 110, 1. 2. 3. 4
Ev: Mk 2, 18-22

12.00 † Mária
18.00 † Stanislav

Sv. Vincenta,

5.45 ZBP Helena

ľubovoľná spomienka

7.00

diakona a mučeníka
Č 1: Hebr 6, 10-20
Ž 111, 1-2. 4-5. 9+10c
Ev: Mk 2, 23-28

6.15 ZBP - rodiny Cecílie
12.00 † Alžbeta, Štefan
18.00 † Žofia, Pavol, Anna, Mária, František
5.45

Féria

6.15 † Pavol
7.00

Č 1: Hebr 7, 1-3. 15-17
Ž 110, 1. 2. 3. 4
Ev: Mk 3, 1-6

12.00 ZBP - Štefan
18.00 † Anna - výročná

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

5.45
6.15 † Pavel
7.00
12.00 † Tomáš, František

Č 1: Hebr 7, 25 - 8, 6
Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17
Ev: Mk 3, 7-12

18.00 † Ján

Obrátenie sv. Pavla,

5.45

sviatok

7.00

apoštola

Č 1: Sk 22, 3-16 alebo Sk 9, 1-22
Ž 117, 1. 2
Ev: Mk 16, 15-18

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
So
26.1.

Úmysly sv. omší

5.45 † Alžbeta

Sv. Františka Saleského,
Št
24.1.

Čas

Infolist

spomienka

6.15 za obrátenie Milana
12.00 ZBP - Zuzana s rodinou
18.00 † Juraj
5.45
6.15 † Darinka, Milan, Mária

Č 1: 2 Tim 1, 1-8 alebo Tít 1, 1-5
Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10
Ev: Lk 10, 1-9

7.00
18.00 † Mária, Irena

TRETIA NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10. Ž 19, 8. 9. 10. 15 Č 2: 1 Kor 12, 12-30 Ev: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie.
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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

1.

Milodary:
Zbierka na opravu konkatedrály:
Konkatedrála: 2 335 €.
Cemjata: 17 €.
Pán Boh zaplať!
Na opravu konkatedrály:
• z krstu Mateja Tomka 39 €.
• bohuznáma 9 €.
Na misie:
• bohuznáma 25 €.

2.

O týždeň slávime nedeľu Katolíckej
univerzity. Bude tradičná zbierka
na túto inštitúciu. Pán Boh zaplať za
vaše milodary!

3.

Združenie kresťanských seniorov
- klub Staré mesto - v Prešove
pozýva svojich členova na „Fašiangy
v klube“ dňa 20.1.2013 o 15.00 hod.
v Katolíckom kruhu.

4.

Dňa 21.1.2013 (pondelok) o 17.00
hod. bude v Modlitebni Cirkvi
bratskej na Metodovej ulici,
ukončený Týždeň modlitieb za
zjednotenie kresťanov. Na tejto
pobožnosti sa zúčastnia biskupi
jednotlivých kresťanských cirkví.
Účasť veriacich sa odporúča.

5.

6.

Prišla
ponuka
zúčastniť
sa
Národnej púte do Ríma za účasti
slovenských biskupov v Roku viery
a v Jubilejnom roku slovanských
vierozvestcov
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.
Dekrétom otca arcibiskupa Bernarda
Bobera o odpustkoch v súvislosti
s prežívaním Roku viery, je pre našu
konkatedrálu určené privilégium
možnosti
získať
plnomocné
odpustky, tak pre seba, ako aj pre
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zosnulých. V našej konkatedrále
je to možné každý deň pri splnení
týchto
podmienok:
sviatosť
zmierenia, návšteva konkatedrály,
účasť na sv. omši, respektíve na
modlitbe a rozjímaní, modlitba
Pána, vyznanie viery, vzývanie
Panny Márie, svätých apoštolov
a patrónov, modlitba na úmysel
Svätého Otca. Vrelo sa odporúča,
aby sa v konkatedrále modlili
rehoľné spoločenstvá posvätné
čítanie.
7.

V utorok 22.1.2013 ráno o 7.30 hod.
vás pozývame do konkatedrály
na spoločnú modlitbu ranných
chvál a posvätného čítania.
Predmodlievať sa budú kňazi
konkatedrály.
V nedeľu 27.1.2013 o 9.30 hod. vás
pozývame na spoločnú modlitbu
posvätného čítania. Predmodlievať
sa budú sestry Congregatio Jesu.

8.

Arcidiecézne centrum pre mládež
v Prešove pozýva mladých na
Fórum mladých 2013. Fórum sa
bude konať v dňoch 15.-17. februára
2013 v Prešove v priestoroch
Gymnázia sv. Moniky (GSM).

9.

V týchto dňoch sa spustilo
prihlasovanie na 56. púť radosti.
Téma valentínskej púte radosti:
„Ja a Otec sme jedno”. Bližšie sa
v tomto Roku viery zamýšľame nad
základnými pravdami našej viery
a teraz sústredí našu pozornosť na
osobu Ježiša Krista náš pozvaný
hosť: verbista – misionár žijúci na
Slovensku – Johny George Ambattu.
Viac informácií, ako aj online
prihlasovanie, nájdete na www.
domcek.org

Krsty - 12.1.2013
Matej Tomko

