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Zamyslenie sa nad Rokom viery
Rok viery, ktorý vyhlásil dnes už emeritný
pápež Benedikt XVI., speje k svojmu koncu.
Je to teda príležitosť v krátkosti povedať,
čo pre mňa osobne toto obdobie znamená.
V Roku viery som sa predovšetkým viac ako
inokedy venoval otázkam poznania toho, čo je
predmetom viery, a čo ona predstavuje v mojom
živote. Rozhodujúcim zdrojom pre tento cieľ
bolo opätovné čítanie a meditácia príslušných
častí Svätého písma (zvlášť časopisu Sväté
písmo pre každého) a Katechizmu Katolíckej
cirkvi. Nespoliehal som sa na rôzne súkromné
zjavenia (nepotvrdené autoritou Cirkvi), pretože
tieto môžu viac mýliť ako napomáhať. Dobrou
pomôckou boli aj viaceré príspevky vo farskom
Infoliste, ako aj homílie a ostatné akcie zamerané
na oblasť viery. Životná skúsenosť i poznatky
z Roka viery potvrdzujú, že viera v Trojjediného
Boha nie je jednorazová záležitosť, vyžaduje
vytrvalosť a nemalé úsilie v duchovnom zápase.
Veriť pre mňa, to je stála dôvera Bohu a to aj
v najzložitejších situáciách, napriek rôznym
nedorozumeniam, problémom i pádom (aj
v mojom prípade bola dôvera voči Bohu
vystavená skúške, napríklad v dôsledku závažnej
osobnej choroby a hrozbe slepoty mladého
syna). Viera sa stáva účinnou v osobnom
živote skrze činorodú lásku (porov. Gal 5,6).
Základom tejto lásky je poznanie a plnenie
Božej vôle tak, ako nám ju zjavil a naplnil Ježiš
Kristus, pôvodca a zavŕšiteľ viery (Hebr 12,2).
Ježiš nás učí, že do nebeského kráľovstva sa

nevchádza slovami, ale plnením vôle jeho Otca,
„ktorý je na nebesiach“ (Mt 7,21). Plnenie Božej
vôle má byť cieľom všetkých našich modlitieb,
pobožností, rozjímaní, svätých prijímaní
i pokorného znášania rôznych utrpení... Máme
prosiť o Božiu milosť, aby sme konali to, čo od
nás Boh chce. Ak sa postíme, dávame almužnu,
umŕtvujeme sa pre Boha, dávame mu časť
zo seba. Ale ak mu dáme svoju vôľu – naše
srdce, dávame mu všetko. Často nevedome
spolupracujeme s Božou vôľou, no môžeme sa
aj vedome zapojiť do Božích zámerov: „Veď to
Boh pôsobí vo vás, že chcete, aj konáte, čo sa
jemu páči“ (Flp 2,13). Práve viera ako Boží dar
je odpoveďou na nezaslúženú milosť láskavého
Boha. Pre poznanie Božej vôle je dobré, aby sme
pravidelne obnovovali svoje sľuby a záväzky,
ktoré sme na seba vzali krstným zasvätením.
Chcem sa v závere poďakovať Bohu za Rok
viery pre Katolícku cirkev. Kresťania potrebujú
poznať svoju identitu, premýšľať o nej v každom
čase. Viera nemôže byť súkromnou vecou, preto
každý laik má byť na základe darov, ktoré dostal
od Boha, živým nástrojom poslania Cirkvi. Svet
okolo nás sa mení, menia sa jeho hodnoty, aj
veriaci si majú ujasňovať svoje miesto vo svete
a pretvárať ho živou vierou. Je žiaduce, aby sme
o viere nielen hovorili v kostoloch, v rodinách,
vo farnosti, v škole i v zamestnaní, ale svedčili
o nej aj konkrétnymi skutkami. To bude zároveň
jedným z prínosov Roka viery a dobrým
svedectvom pre tých, ktorí vieru hľadajú. Nech
nám v tom pomáha Panna Mária, vzor pravej
viery.
Anton Harčár

V dňoch 1.- 8. novembra 2013 budeme sláviť Dušičkový týždeň. Aj v tomto roku máte možnosť
formou združeného úmyslu v kancelárii fary nahlásiť úmysly sv. omší za vašich zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša takto slávené sv. omše budú:
•
1. novembra o 7:45 hod.
•
2. novembra o 9:00. hod.
V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) sv. omše budú slávené v čase
od 1. do 8. novembra o 16:00 hod.
Na cintoríne začneme duchovný program počas týchto dní takto:
•
15:00 hod. - Korunka Božieho milosrdenstva
•
15:20 hod. - modlitba sv. ruženca za zosnulých
•
16:00 hod. - sv. omša
Úmysly môžete nahlasovať v kancelárii farského úradu,
ale aj pred samotnými sv. omšami na cintoríne.
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O správnom porovnávaní...
„Dvaja muži vošli do chrámu, aby
sa pomodlili, jeden bol farizej, druhý
mýtnik...“ (Lk 18,10-14)
Ľudia radi porovnávajú: súrodenci
veľkosť kúska torty, dospelí plat, vek,
oblečenie alebo byt...
Teraz však ide o to, aby sme sa pri
porovnávaní nestali horší, alebo lepší,
a to vyžaduje, aby sme sa pozerali
správnym smerom. „Ak si nespokojný,
že máš len jeden pár topánok, pozri
sa na toho, čo nemá nohy. Bolo by
veľmi dobré sa s niekým porovnávať,
napríklad s tým, čo leží v nemocnici...
Vtedy by sme mali volať: Bože,
ďakujem ti, že som zdravý. Alebo
s tým, čo je hladujúci: „Bože, ďakujem
ti, že mám čo jesť...“
Aj farizej, o ktorom je reč
v evanjeliu, porovnával.
Keď si celý deň neumyjeme ruky,
potom ich porovnávame s čiernymi
zaolejovanými rukami automechanika,
zdajú sa nám čisté. Sú však čisté
skutočne? Keď sa tak porovnávam,
ako ten farizej s nejakým vrahom
alebo zlodejom, alebo iným brutálnym
násilníkom, myslím si o sebe: Aký som
len dobrý! To však vôbec neznamená,
že som aj skutočne dobrý len preto, že

ročník: XXIII.

29. nedeľa v období cez rok
nie som zaťažený žiadnym násilným
činom.
Dodajme však – ani jeden človek
nevie, čo v ňom drieme... Možno len
preto nie sme zlodejmi alebo vrahmi,
že sme sa ešte nedostali do príslušnej
situácie.
V okamihu, keď sa pozerám na
Krista a na Boha, ktorý sa v ňom stal
viditeľný, náhle vidím, že už dlho nie
som čistý. Koľko mi len chýba lásky,
veľkorysosti, trpezlivosti.
A spoznám malichernosť a citlivosť
myslenia typu: „len ja“, ktoré niekoho
napĺňa a potom, akoby sám od seba,
poviem ako mýtnik, ktorý videl
správny smer pri porovnávaní: „Pane,
buď milostivý mne hriešnikovi!“
Farizej robí chybu, ak sa pri
porovnávaní s mýtnikom pozerá
nesprávnym smerom – namiesto Boha
pozerá na ľudí.
Naše
spytovanie
svedomia
môže v prvom stupni vidieť
viditeľné hriechy a chyby, ale
v druhom musíme hľadieť na Krista,
na jeho slová, jeho požiadavky a jeho
príklad, aby sme videli, čo nám ešte
chýba k pravej čistote a svätosti. Aby
sme mohli povedať: „Pane, buď mne,
biednemu hriešnikovi, milostivý!“
Anna Kušniriková,
ZŠ - Čsl. armády, Prešov
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Nadežda, František, Zuzana
6:15 ZBP Štefan

Po
21.10.

7:00

Féria

12:00 † Pavol, Alžbeta, Elena, Margita,
Gabriel, Mária
18:00 † Anna, Belo, Anna, Štefan
5:45 † Michal, Žofia

Ut
22.10.

6:15 † Karolína, František, Jozef, Alžbeta,
Mária

Féria

7:00
12:00 † Juraj, Milan
18:00 † Marián
5:45 za obrátenie Jána

St
23.10.

Sv. Jána Kapistránskeho,
kňaza

ľubovoľná spomienka

6:15 † Dezider, Anna, Ľudmila, Ľubomír
7:00
12:00 † Helena
18:00 dekan
5:45 za kňazov

Št
24.10.

Sv. Antona Márie Clareta,
biskupa

ľubovoľná spomienka

6:15 † z rod. Malinovská a Brendzová
7:00
12:00 ZBP Mária (70 r.)
18:00 ZBP Norbert s rod.
5:45 ZBP rod. Vodilovej

Pi
25.10.

6:15 † Anna

Féria

7:00
12:00 † Štefan
18:00 † Andrej, Gizela, Mária, Andrej

So
26.10.

Ne
27.10.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Miroslav, Jaroslav
6:15
18:00 † Stanislav

30. 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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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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2.

3.

4.

Oznamy

Zbierka na opravu konkatedrály:
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať
za vaše milodary! Vyzbieralo sa takto:
Konkatedrála 3 095 €; Kalvária 91 €;
Cemjata 72 €.
Milodary:
Na opravu konkatedrály:
novomanželia Kormošoví 30 €,
bohuznámy 100 €, bohuznáma 10 €,
bohuznáma 20 €, bohuznáma 50 €,
Michal Kreheľ 100 €
Na rádio Lumen:
bohuznáma 5 €, p. Romanová 20 €
Dnešná nedeľa 20.10.2013 je Misijná
nedeľa. Pri sv. omšiach budeme konať
zbierku na misie. Sv. omše o 7:45, 10:00
a 11:30 hod. budú spojené s misijnou
kázňou. Celebruje ich P. Viktor Jakubov,
riaditeľ Pápežských misijných diel na
Slovensku.

V rámci Roka viery sa modlíme ranné
chvály v utorok po rannej sv. omši o 7:30
hod. a posvätné čítanie v nedeľu o 9:30
hod. Srdečne ste pozvaní.
5. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
akcie Dekanátnej púte do Konkatedrály
sv. Mikuláša, zvlášť všetkým, ktorí
prispeli koláčmi na agapé po sv. omši
(p.dekan).
6. V mesiaci október sa sv. ruženec
modlíme vždy pred sv. omšou o 17:15
hod.
7. Výdaj podielových kníh členom SSV
je dočasne pozastavený kvôli práceneschopnosti zodpovednej pracovníčky.
Obnovenie výdaja bude včas oznámený.
8. Zmena času: V noci z 26. na 27. októbra
sa mení čas. O 3:00 hod. letného
času posúvame hodiny na 2:00 hod.
stredoeurópskeho času.
9. Združenie kresťanských seniorov, klub
Prešov - Staré mesto, pozýva svojich
členov na stretnutie v nedeľu 20.10.2013
do Katolíckeho kruhu o 15:00 hod.
10. Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta v Košiciach, otvára
aj v tomto roku prednášky Univerzita
tretieho veku. Prednášky sa konajú
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v priestoroch Katolíckeho kruhu na
Jarkovej 77 v Prešove vo štvrtok od 16:00
hod. Srdečne ste pozvaní.
11. Oznamujeme všetkým, ktorí prichádzajú
na sv. omše na Kalvárii o 16:00 hod., že
v dňoch 1.11. a 2.11.2013 sú poslednými
v tomto roku. V nedeľu 3.11.2013 už sv.
omša na Kalvárii nebude. Ďalšie sv. omše
na Kalvárii sa začnú vo Veľkonočnom
období 2014.
12. Prosba o naliehavú modlitbu kňazov,
zvlášť školských dekanov a kňazov,
ktorí majú vo svojich farnostiach verejné
štátne školy, za oslobodenie našich detí
od diabolských praktík, ktoré majú
priamo v škole a jedna z nich je táto:
Blíži sa slávnosť Všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých. Na mnohých
školách sa pri tejto príležitosti koná
deň alebo noc zábavy pod názvom
Halloween alebo Strašidelná škola...
Deti sú vyzvané, aby sa poobliekali za
rôzne príšery, a tak sa deti predbiehajú,
kto bude strašidelnejšia kostra, striga,
čarodejnica, upír, alebo iná príšera.
Mnohí rodičia im zabezpečujú drahé
kostýmy. Učitelia sú oblečení v čiernom
a neraz pani riaditeľka tiež používa
metlu na "lietanie". Cieľom tohto
projektu je presvedčiť deti, že peklo
neexistuje a zasmiať sa nad viatkom
svätých i zosnulých, čím sa vlastne, pod
pohanskými názormi, peklo vytvára
priamo v škole. Neviem, prečo sa
potom v médiách urobí veľká senzácia
z toho, že niekto zneuctí cintorín, keďže
deti sú v podstate k tomu vedené už na
základnej škole. A sú to veľmi často naše
deti, deti našich katolíckych rodín. Preto
vás znovu naliehavo prosím o modlitbu,
aby nám Pán Boh odpustil a dal všetkým
učiteľom i rodičom zdravý rozum.
Ľubomíra Cehuľová

Krsty 12.10.2013 a 13.10.2013
Ria Šurimová, Daniel Kaminský,
Lucia Lacková, Martin Lacko

Sobáše 12.10.2013

Ing. Peter Kormoš - Diana Skalská,
Lukáš Maťufka - Ivana Jakubčová

