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Ide tu o čosi zásadné v živote človeka,
ktorý buď uznáva alebo neuznáva, že Boh
je Boh a že on nie je boh. Toto uznanie
spočíva v základnom životnom podradení
sa – v odumretí sebe. Je to niečo proti našej
prirodzenosti, ktorá je v stave dedičného
hriechu ťahaná k potvrdeniu svojho „ja“.
To odumretie sebe nie je samoúčelné, ale
z toho sa povstáva k novému životu, ako
aj k novému nebu a novej zemi. Inými
slovami: viera v Boha znamená preloženie
akcentu – ťažisko svojho života zo mňa
na Boha – je to uznanie, že tento môj,
tvoj život nie je o mne, nie je o Tebe, ale
o Bohu, ktorý má so mnou, s Tebou, ako
aj s celým svetom plán...
Buď to prijmem, alebo nie. To je
základná voľba človeka. Alebo ak chcete
,tak aj základný hriech: Rim 14,23: všetko,
čo nie je z viery, je hriech...
Náš život nie je o tom, ako
ho
predstavuje
súčasná
kultúra
predovšetkým v médiách: nie je o našich
snoch, o našich plánoch a ambíciách, - kde
by aj mohol byť Boh, ale iba ako dekorácia
týchto mojich plánov. Viete, aké je to
dôležité toto vnímať a toto rozpoznať? My
sme sa narodili vďaka Božiemu zámeru
a pre Boží zámer s naším životom. On je
ten hlavný!
Ako sa nemôžeme sami stvoriť, tak
si ani sami nemôžeme dať zmysel nášho
bytia. Žijeme iba preto, lebo Boh chcel,
aby sme žili. Sme tu vďaka Bohu a pre
Boha. Iba Boh nám môže odhaliť náš
význam, náš cieľ, úmysel, pre ktorý sme
tu. A robí to cez všetko, čo prežívame...

Boh Otec

To prvé, čo vyznávame v našom
Kréde, a teda tým prvým, čím by sa
mala vyznačovať aj naša viera, je vzťah
k Bohu ako k Otcovi. Obraz familiárnosti
– rodiny, bežnosti,... ďalej si hneď musíme
uvedomiť, že aj keď sme si na prvom
stretnutí povedali, že nie je jedno, v akého
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Boha veríme, Boh je Bohom všetkých
– potom aj Otec všetkých a keď Otec
všetkých, potom to z nás všetkých robí
bratov a sestry.
Všetci dobre vieme, že Boh, pretože
je Bohom, je nad pohlavím. Nie je ani
muž, ani žena, je Boh; resp. je aj muž, aj
žena. Pri stvorení človeka Biblia opisuje,
že Boh stvoril človeka na svoj obraz,
na Boží obraz ho stvoril: ako muža
a ženu ich stvoril... Na Boží obraz – ako
muža a ženu. To znamená, že podstata
mužskosti a ženskosti je duchovná. Len
tak mimochodom, ak je dnes problém
s identitou pohlavia, tak to je iba
znamením a ničím iným, že tu máme
vážny duchovný problém, ktorý sa nikdy
nevyrieši, alebo lepšie nevylieči na úrovni
presvedčenia, donútenia, či niečoho
iného, ale iba na úrovni duchovného
uzdravenia.
Ale poďme naspäť k Písmu: je
veľa obrazov Písma, ktoré poukazujú
na materskú podobu Božej lásky
a starostlivosti: Ako nasýtené dieťa
v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa,
tak je moja duša vo mne. (Ž 131); Ako keď
niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť
a v Jeruzaleme sa potešíte (Iz 66,13); Či
zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá
zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na
teba. (Iz 49,15). Predsa však je náš Boh
výslovne predstavený ako Otec. To nás
privádza k otázke: je to iba dôsledok
patriarchálnej kultúry? Alebo napriek
uvedomeniu si tejto nadpohlavnosti
Boha, nie v akomsi v neutrálnom chápaní,
ale v takom, že obe pohlavie práve z neho
vychádzajú, je v tomto vyznaní viery
v Boha ako Otca aj hlbší zmysel? A keď
je, tak aký? Aký to má dosah na náš život,
keď to takto vyznávame?
(pokračovanie nabudúce)
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Božia pravda
Ježišovi rodáci boli určite nadšení,
keď sa ich populárny krajan zastavil
v nazaretskej synagóge, aby ako dospelý
Žid prečítal a vykladal časť z knihy proroka
Izaiáša.
„Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste
práve počuli,“ okomentoval Ježiš slová
o budúcom Mesiášovi. Ježišove prehlásenie,
že práve teraz, dnes, v Nazarete sa splnilo
veľké Izaiášove slovo, muselo byť prisilnou
kávou pre krajanov, ktorí si Ježiša pamätali
ešte ako chodil v ich dedine s vedrom po
vodu. Keďže jeho slovám predchádzali
skutky a zázraky po celom kraji, zrejme
očakávali, že nejaký ten magický kúsok si
odložil aj pre svoje rodné mestečko. Bola
to však len ľudská zvedavosť. Hoci sa
tešili milým slovám, ktoré Ježiš hovoril,
nepochopili, kým naozaj je a pýtali sa
medzi sebou: „Vari to nie je Jozefov syn?“.
Ježišových rodičov poznali, ale nič viac.
Preto si Ježiš smutne povzdychol. „Veru,
hovorím vám: Ani jeden prorok nie je
vzácny vo svojej vlasti.“ To už bolo na

ročník: XXIII.

Štvrtá nedeľa v období cez rok C
hlboko veriacich Židov priveľa a ich údiv
sa razom zmenil na pohoršenie. Nielenže
ho neprijali, ale ešte ho aj vyhnali von
z mesta a chceli ho zhodiť z útesu. Pritom
to boli ľudia, ktorí verili v Boha, ale prijať
skutočnosť, že jeden z nich je Mesiáš, im
robilo problém. V tom okamihu Ježiš okúsil,
čo čaká človeka, ktorý prišiel plniť Božiu
vôľu a nehovorí len to, čo si iní žiadajú
počuť. A keďže nebol lacným populistom,
narazil na odpor. Ježiš bol totiž vernejší
svojmu „predvolebnému programu“ než
akákoľvek vládna garnitúra. Napokon
„programové vyhlásenie“ z nazaretskej
synagógy sa plní do poslednej bodky.
„Slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú,
zajatí sú oslobodení a chudobným sa hlása
evanjelium...“
Ježišov program sa nezmenil ani po
dvoch tisíckach rokov. Ibaže k tomu, aby
sme ľuďom otvárali oči, oslobodzovali ich
a predstavovali im Kristov spôsob života,
sme pozvaní my.
Sme pripravení s dôverou nasledovať
vyhnaného Ježiša?
Matúš Lukáč
SOS obchodu a sluzieb, SDH3

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
28.4.2013 10.00 hod. ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova,
Májové námestie.
5.5.2013
10.00 hod. ZŠ ČSL armády
12.5.2013 10.00 hod. CZŠ sv. Mikuláša
Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí:
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 27. februára 2013 večer o 19.00 hod. po
detskej sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
Sviatosť birmovania bude v našej farnosti udelená dňa 19.5.2013 pri sv. omši o 10.00 hod.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
4.2.

Liturgický kalendár

6.15 † Pavol
7.00 + Cecília, pohrebná

Č 1: Hebr 11, 32-40
Ž 31, 20.21.22.23.24
Ev: Mk 5, 1-20

12.00 † Marián
18.00 ZBP - Marianna s rodinou
5.45 ZBP - rod. Bössörheniová

panny a mučenice
spomienka

mučeníkov

Pi
8.2.

So
9.2.

Ne
10.2.

12.00 † Ján, Anna, Helena
18.00 faustínum - združený úmysel
5.45
6.15 † Blažej

spomienka

7.00 † Mária

Č 1: Hebr 12, 4-7.11-15
Ž 103, 1-2.13-14.17-18a
Ev: Mk 6, 1-6

12.00 ZBP - Jozef
18.00 † Stanislav
5.45 za kňazov

Féria
Št
7.2.

6.15 ZBP - Mária, Agáta, Magda, Marián
7.00 † Štefan - výročná

Č 1: Hebr 12, 1-4
Ž 22, 26b-27.28+30a-b.30c-32
Ev: Mk 5, 21-43

Sv. Pavla Mikiho a spol.,
St
6.2.

Úmysly sv. omší

5.45 † Jozef, Zuzana

Féria

Sv. Agáty,
Ut
5.2.

Čas
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prvý štvrtok v mesiaci
Č 1: Hebr 12, 18-19.21-24
Ž 48, 2-3a.3b-4.9.10-11
Ev: Mk 6, 7-13

Sv. Hieronyma
Emilianiho,
spomienka

6.15 † Pavel
7.00
12.00 † Ján, Anna
18.00 ZBP - Adriána s rod.
5.45 za opustené duše v očistci
6.15 † Michal, Marián, Štefan
7.00

Č 1: Hebr 13, 1-8
Ž 27, 1.3.5.8b-9c
Ev: Mk 6, 14-29

12.00 † Viktor
18.00 † Jozef

Panny Márie v sobotu
Č 1: Hebr 13, 15-17.20-21
Ž 23, 1-3a.3b-4.5.6
Ev: Mk 6, 30-34

5.45
6.15 † František
7.00
18.00 † Cecília, Ján, Ondrej (kňaz)

PIATA NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Iz 6, 1-2a.3-8 Ž 138, 1-2a.2b-3.4-5.7c-8 Č 2: 1 Kor 15, 1-11 Ev: Lk 5, 1-11

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.
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

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.

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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• 76 € z pohrebu Zdenka Kušnira.

8.

Pri príležitosti Svetového dňa chorých
(11.2.2013) môžu nielen účastníci,
ale tiež chorí a tí, ktorí sa o nich
starajú, získať plnomocné odpustky.
Rozhodol o tom Benedikt XVI.
dekrétom Apoštolskej penitenciárie
z 18. januára. Plnomocné odpustky
môžu veriaci získať v uvedených
dňoch za obvyklých podmienok
(svätá spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca)
pre seba, alebo pre duše v očistci, ak
sa zúčastnia na liturgickej slávnosti
spojenej s týmto dňom v Altötingu,
alebo na ktoromkoľvek inom mieste
určenom
cirkevnou
autoritou.
Rovnako sa pomodlia modlitbu
Otče náš, Vyznanie viery a jednu
z mariánskych modlitieb.

9.

Srdečne
pozývame
chlapcov,
ktorí v sebe cítia chuť posluhovať
pri oltári (miništrovať), aby sa
prihlásili v sakristii konkatedrály po
ktorejkoľvek večernej sv. omši.

Zbierka na Katolícku univerzitu:
• konkatedrála: 1220 €;
• Cemjata: 35 €;
• jezuiti: 267 €;
• saleziáni: 205 €.
• františkáni ?
Úprimné Pán Boh zaplať!
2.

Vo štvrtok 7.2.2013 o 7.30 hod. vás
pozývame na spoločnú modlitbu
ranných chvál. Predmodlievať sa
budú kňazi našej farnosti.

3.

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 Bližšie
informácie na www.awertravel.sk
alebo na tel. č. 034 / 651 3896.

4.

Dňa 8.2.2013 (piatok) o 18.00 hod
bude celoprešovská mládežnícka
sv. omša u p. jezuitov v Exercičnom
dome. Téma je Viera ako životný štýl.
Celebruje P. Patrik M. Kovaľ SJ.

5.

ACM 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).

6.

7.

Dňa 4.2.2013 bude v Kostole sv. Jozefa
u františkánov po sv. omši o 16.30
hod. prednáška na tému Duchovný
boj - prístupové cesty diabla.
Prednášajúcim bude ThDr. ICLic.
PaedDr. Jozef Maretta, PhD., exorcista
Gréckokatolíckeho
prešovského
arcibiskupstva.
Stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho bude dňa 4.2.2013
o 15.00 hod. v kláštore Sancta Maria.
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10. V utorok 5.2.2013 pri sv. omši
o 18.00 hod. bude slávený združený
úmysel - faustínum. Svoje úmysly
za zdravie a Božie požehnanie pre
seba alebo svojich blízkych vhadzujte
do schránky pod obrazom Božieho
milosrdenstva najneskôr do poludnia
dňa 5.2.2013.
11. Dňa 5.2.2013 (utorok) sa uskutoční
stretnutie
členov
Združenia
Faustínum v Katolíckom kruhu
o 16.00 hod.

Moje ústa, Pane, budú hlásať
tvoju spásu.
Krsty
26.1. Viktória Vrábeľová, Silvia Holubová,
Enna Sarah Dančišinová
27.1. Filip Malec

