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Rok viery - Rozum a viera

Myslím, že pre neveriacich, pre všetkých
mimo kresťanstva, nejestvuje iný kameň
úrazu a žiadne iné pokušenie ako kresťanské
Krédo v Ježiša Krista narodeného z Panny.
Bohužiaľ, aj mnohí kresťania, obzvlášť
protestantskí teológovia, ktorí sa stavajú
k Evanjeliu a viere „vedeckým“ spôsobom
považujú za neakceptovateľnú vieru v MatkuPannu, ako keby sa jednalo o znásilnenie
rozumu a o superstitio-poveru. Ale jednoduchí
veriaci a „maličkí Evanjelia“, môžu prijať bez
pochybností a pokorne toto učenie Evanjelia.
Nielenže ho môžu prijať, ale dostať ako radostný
dar, ako tajomstvo svetla a radosti, ktoré nám
Boh chcel zjaviť. Keďže je nemožné dokázať
skutočnosť tohto počatia bez otca, tajomstvo
narodenia z panny je nám ponechané na vieru
alebo nevieru. Môžeme túto skutočnosť pokorne
prijať alebo ju môžeme zahodiť v mene vedy
a rozumu. Je zrejmé, že viera v narodenie Krista
z Panny, ako ju vyhlasuje Evanjelium, vzbudzuje
znova pálčivým spôsobom otázku o úlohe
rozumu a limitov (hraníc) vedeckého prístupu
k všetkým fenoménom, ktoré je schopný náš
intelekt poznať a ktorých je najvyšším sudcom.
Jedná sa o závažnú otázku, pretože panenstvo
Matky Božej – ako Cirkev nazýva Máriu, Matku
Ježiša Krista – je odmietaná práve na báze
rozumu.
Rozum vraví: jedná sa o vec, ktorá nejestvuje
a teda nemôže byť, teda môžeme uzavrieť, že
sa nestala. Preto je potrebné odstrániť/vylúčiť
Evanjelium. Toto nás koniec koncov vedie
k voľbe: Čo je dôležitejšie, Evanjelium alebo
rozum? Kto posudzuje koho? Je to rozum,
ktorý posudzuje Evanjelium alebo naopak? Táto
dilema sa nevzťahuje len na panenský pôrod
Krista. Vzťahuje sa na samotného Boha. Ten istý
rozum a tá istá veda nepoznajú Boha Stvoriteľa,
ani Boha Lásku ani Boha Spasiteľa. Veda pozná
len to, čo pozná a čo je možné overiť. A dôkaz,
ako vraví filozofia, musí byť empirický.
Nech sú však naše skúsenosti akékoľvek,
nebudeme ich považovať za zázračné, pokiaľ
zastávame filozofiu, ktorá nadprirodzené úkazy
vopred vylučuje. Stále môžeme povedať, že
sme sa stali obeťami ilúzie, a pokiaľ neveríme
v nadprirodzený svet, povieme to stále (môžeme
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hľadať vysvetlenia v psychoanalýze alebo
patológii mozgu a podobne). O našich predkoch
sa často hovorí: Verili v zázraky, lebo nepoznali
prírodné zákony. To je nezmysel. Keď sv. Jozef
zistil, že jeho nevesta je tehotná, mal v úmysle
ju prepustiť. Na to poznal základnú biológiu
dosť dobre. Keď prijal „Boží výklad“, považoval
to za zázrak práve preto, že poznal prírodné
zákony dostatočne dobre, aby pochopil, že tu
bola ich platnosť pozastavená. Ak by človek
nemal poňatia o bežnom poriadku v prírode,
tak by si nevšimol odchýlky od tohto poriadku.
Skúsenosť zázraku vyžaduje dva podmienky.
1. Najprv musíme veriť v spoľahlivosť
prírody, teda uznať, že údaje poskytované
našimi zmyslami sa vždy skloňujú podľa
platných zákonov.
2. Musíme veriť v nejakú skutočnosť, ktorá
prírodu presahuje.
Len ak veríme obom, môžeme s otvorenou
mysľou pristupovať k rôznym správam
o tom, že táto nadprirodzená realita niekedy
vtrhla do zmyslového obsahu tohto priestoru
a času tvoriaceho náš prirodzený svet a tento
obsah narušila. Vieru v takúto nadprirodzenú
skutočnosť nemôže skúsenosť ani potvrdiť
ani vyvrátiť. Už len k tomu, aby sme mohli
myslieť a jednať v prirodzenom svete, musíme
predpokladať niečo, čo ju presahuje.
Otázka ktorá povstáva: Sú teda limity pre
rozum za ktorými bude musieť uznať.
Kresťanská viera sa pozerá na rozum
ako na najvyšší Boží dar človeku, dar rýdzo
božský. Na druhej strane tvrdí, že ako celý svet,
ako všetko v človeku, rozum bol zatemnený
a limitovaný hriechom a preto nemožno spoznať
a vysvetliť všetko. Práve preto sa rozum musí
stať pokorným, uznať, že nie je jediná sila, ktorá
pôsobí v tomto svete. Ak prijmeme toto, potom
padnú námietky typu: Toto sa nestane, teda je
to nemožné, toto nekorešponduje so zákonmi
prírody, ktoré poznáme, a preto sa to nestalo
a podobne. Môžeme teda prijať, že najhlbšie
zákony sveta sú nám neznáme a že sú nám
neznáme aj mystické hĺbky, kde sa náš rozum
stretáva s konaním Boha Lásky, Boha Stvoriteľa,
Boha Prozreteľnosti.
(pokračovanie nabudúce)
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Sklamaný Boh
Istý muž v rokoch spomínal na svoje
detstvo a svojich rodičov takto: Moji
rodiča boli nábožní a snažili sa nás dobre
vychovať. Niekedy – ako to už v rodine
býva – však bol potrebný aj trest. Nie
vždy sme ako deti poslúchali a niekedy
sme vyviedli poriadne „vylomeniny“.
Najťažším trestom pre mňa však nebol
fyzický trest. Najhoršie bolo, keď som
spôsobil zármutok mojej matke. Vtedy
stíchla a bola sklamaná. Ja som sa
v takých chvíľach veľmi zle cítil a snažil
som sa to dať do poriadku.
Každý z nás, bratia a sestry, pozná
sklamanie. Keď vložíme do niekoho
svoju dôveru a ten nás sklame, veru,
poriadne porozmýšľame, či mu svoju
dôveru dáme ešte raz alebo nie. Podobné
sklamanie prežíval azda aj Boh, ako sme
počuli v dnešnom prvom čítaní. Vložil
dôveru vyvolenému národu, no ten to
zneužil.
Prorok
Amos
hovorí
veľmi
vážne. Spomína rôzne formy Božieho
požehnania, ktoré ľudia dostali. Naozaj
– mali majetok, bohatstvo, pohodlie.
To všetko bolo synonymom Božieho
požehnania v Starom zákone. Amos
však hovorí jednu vetu, ktorá usvedčuje
vyvolený národ: Nad skazou Jozefa sa
netrápite. Nad tým, že vyvolený národ sa
pokazil, sa nikto netrápi. Nikto sa netrápi
nad tým, že zabudol na Boha. A to je
veľmi zle. Zabudnúť na niekoho, kto nás

ročník: XXIII.

DVADSIATAŠIESTA NEDEĽA
požehnal, je prejav veľkého nevďaku.
Právom je potom ten dobrodinec
sklamaný.
V evanjeliu sme počuli známe
podobenstvo o boháčovi a Lazárovi.
Boháč tiež vo svojom pohodlí a pri svojom
majetku zabudol, že nesmie myslieť len
na seba. Až v pekle prosil Abraháma, aby
poslal Lazára na zem k jeho bratom, nech
ich upozorní, aby robili pokánie. Aby
sa zamysleli nad skazou svojho vnútra.
Aby zanechali egoizmus a pôžitkárstvo.
Toto je to najdôležitejšie. Môže nás Boh
požehnať všeličím možným – hmotnými
aj duchovnými darmi, ale ak zabudneme,
že to všetko máme od neho pre službu
blížnym, tak nás to nezachráni. Popri
všetkých
našich
vymoženostiach
neslobodno zabúdať, že od Boha
pochádzame a od neho a vďaka nemu
všetko máme.
Z čias francúzskeho kráľa Ľudovíta
XV. sa hovorí príbeh o jeho pyšnej dcére,
princeznej, ktorá sa rada krášlila. Raz sa
stalo, že stratila svoj nádherný náhrdelník.
Vo svojej pýche obvinila svoju slúžku, že
ho ukradla. Keď jej slúžka oponovala,
princezná sa urazila: „No dovoľ, ja som
predsa kráľova dcéra!“ Slúžka jej na to:
„Ja som zase Božia dcéra.“
Bratia a sestry, všetci sme Božie
deti. Boh nás ako dobrý Otec požehnáva
svojimi darmi a chce, aby sme sa vedeli
s nimi deliť. Snažme sa, aby sme ho
nesklamali.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 na dobrý úmysel Anny

Po
30.9.

Sv. Hieronyma,

kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 † Pavel
7:00 † Irena, Štefan
12:00 † Žofia, Pavol, Anna, Mária, František
18:00 ZBP Ivan, Erika
5:45 † Jozef

Ut
1.10.

Sv. Terézie z Lisieux,
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

6:15 † Michal, Mária, Marta, František,
Milan, František
7:00 † Anton - pohrebná
12:00 ZBP Jaroslav, Mária
18:00 ZBP Ján s rodinou
5:45 ZBP Mária, Agáta, Martin, Marián

St
2.10.

Svätých anjelov
strážcov,
spomienka

6:15 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rodinou
7:00 † Jozef, Agnesa, Mária
12:00 ZBP Jozef
18:00 † František
5:45 † Bartolomej
6:15 † Július

Št
3.10.

7:00 † Michal - pohrebná

Féria

12:00 ZBP rod. Suchaničovej, Lukáčovej,
Miklušovej
18:00 † František

Pi
4.10.

Sv. Františka Assiského,
spomienka

1.piatok v mesiaci
Cemjata 17:00 hod.

So
5.10.

Ne
6.10.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
1.sobota v mesiaci

5:45 za obrátenie Milana
6:15 ZBP Mária (75 r.)
7:00 † Mária - 1. výročie
12:00 † František (15. výročie)
18:00 ZBP František, Lucia
5:45 ZBP Peter s rodinou
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † Milan

DVADSIATASIEDMA 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
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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.

4.

5.

6.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma Anna 100 €
• bohuznáma 50 €
• bohuznáma 30 €
• bohuznámy 100 €
• bohuznámy Rudolf 10 €
• bohuznámy 10 €
Na rádio Lumen:
• bohuznáma Anna 5 €
• bohuznáma 10 €
• bohuznáma 10 €
• bohuznáma 20 €
• zbierka z Veselej 100 €
Na TV LUX: bohuznáma Anna 5 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes je predpísaná zbierka na
rádio LUMEN. Pán Boh zaplať za
vaše milodary!
Budúci týždeň je prvopiatkový.
Sv. zmierenia budeme vysluhovať
tak, ako je zvykom. Neodkladajte
si sv. spoveď až na piatok, využite
všetky dni v týždni.
Na Cemjate budeme spovedať
v piatok od 16:00 hod. Sv. omša
bude o 17:00 hod.
Na prvý piatok ráno pôjdeme
k chorým.
Upozorňujeme, že od semptembra
sa začala v konkatedrále spovedná
služba v čase od 10:00 do 12:00
hod. Mená kňazov nájdete na
výveske.
Sobotu slávime ako fatimskú.
Prosíme členov RB o prípravu
modlitby sv. ruženca. V sobotu sv.
omša o 7:00 hod. už nie je.
V rámci Roku viery vás pozývame
na svätú omšu spojenú s adoráciou
a modlitbami za duchovné
oslobodenie a uzdravenie, ktorá
sa uskutoční vo štvrtok 3.10.2013

7.

8.
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o 18:00 hod. v konkatedrále.
Poklona ku vyloženej Sviatosti
oltárnej bude v prvý štvrtok a prvý
piatok od 12:30 do 17:15 hod.
Prosíme členov RB o zabezpečenie
adorujúcich.
V tomto týždni sa začína mesiac
október - mesiac sv. ruženca, ktorý
sa začneme modliť vždy pred sv.
omšou o 17:15 hod.

9.

V rámci Roka viery sa budeme
modliť ranné chvály v utorok
1.10.2013 po rannej sv. omši
cca o 7:30 hod. Takisto sa budú
sestry CJ modliť posvätné čítanie
v nedeľu 6.10.2013 o 9:30 hod. Ste
srdečne pozvaní.
10. V dňoch 5.-6.10.2013 sa uskutoční
Celodiecézna púť v Obišovciach.
Slávnostná sv. omša bude v nedeľu
6.10.2013 o 10:30 hod. a celebruje
ju Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup - metropolita. Bližší
program si všimnite na plagátoch
na výveskách.
11. V utorok 7.10.2013 na sv. omši
o 18:00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a na
iný dobrý úmysel, ako aj milodary
na sv. omšu vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 7.10.2013.

Krsty 21.9.2013 a 22.9.2013
Rastislav Makula,
Sara Pištejová (saleziáni)

Sobáše 21.9.2013
Lukáš Vozár - Zuzana Kakaščíková,
Jaroslav Peter Vilčko - Eva Talarovičová
Tomáš Záhradník - Renáta Guľvasová

