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Úvahy k Roku viery

Ukrytie istého hlbšieho významu
nám pomáhajú vytuyšiť viaceré
skutočnosti, ktoré najprv opíšeme
a potom sa ich budeme snažiť vysvetliť.
Predovšetkým je to skutočnosť, nad
ktorou sa budeme zamýšľať v ďalších
stretnutiach, a to, že Ježiš sa počal
z Ducha Svätého a narodil sa z Márie
Panny. V týchto slovách je povedané,
že Ježišovým otcom je nebeský Otec,
ale matku má pozemskú: Pannu Máriu.
Potom tu máme Ježišove slová: Kto plní
Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra,
i matka (Mk 3,35), kde sa spomínajú
všetky najbližšie príbuzenské vzťahy,
ktoré Ježiš aplikuje na tých, ktorí plnia
Božiu vôľu, okrem otcovstva – otec
tam nie je spomínaný, lebo Otec je
iba jediný. Samozrejme, nemôžeme
opomenúť ani jedinú modlitbu, ktorú
nás naučil Ježiš, ktorej počiatočné
oslovenie veľmi dobre poznáme:
Otče náš. Je potrebné sa teda pýtať,
v čom je aj vzhľadom k spomínanému
otcovstvu špecifické, a následne
v čom si ho môžeme a máme osvojiť
vzhľadom k nášmu Bohu? (viera má
byť aj postojom...)
Prečo je otec otcom – pretože plodí,
dáva zrod, vychádza s iniciatívou...
Bez dlhšieho opisovania je nám jasné,
že pri Božom otcovstve tá podstatná
špecifickosť sa netýka biologickej
stránky otcovstva, ale stvoriteľskej.
Keď jednoducho vyznávame Boha ako
Otca, tak tým vyznávame, že pôvod
všetkého je u neho. Ja som, ktorý som
– jediný Boh nemôže nebyť a všetko,
čo je, existuje iba vďaka tomu, že to
Boh chcel alebo dopustil – a všetko
je zahrnuté v jeho pláne. Ďalšou
skutočnosťou, ktorá nám pomôže
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pochopiť, prečo Boha nazývame
svojím Otcom, je uvedomenie si
rozdielnosti otcovstva od materstva.
Veľmi rukolapne povedané: prejavuje
sa predovšetkým v odlišnej podobe
lásky. Láska matky je doslova
prirodzená, samozrejmá, akoby bez
rozhodnutia, a to vďaka fyzickému
spojeniu s dieťaťom: od počatia až
po kojenie. Otec, aj keď je dieťa jeho,
zároveň sa preň istým spôsobom aj
rozhoduje, vyvolí si ho, či prizná sa
k nemu (v pozitívnom zmysle). Takéto
niečo je pre matku čímsi neznámym.
Ak je teda pravdou, že od Boha
sme vyšli, že On nás stvoril, že On je
aj našou matkou – dovolím si tvrdiť, že
keby ľudstvo zostalo v rajskom stave,
tak by bolo zrejme vhodnejšie Boha
nazývať našou matkou – to materstvo
Boha však môžeme prežívať aj po páde
ľudstva v lone našej rodiny, či Cirkvi.
No teraz azda ešte viac potrebujeme
pochopiť, prežiť a pocítiť, že Boh sa
k nám priznal, že Boh si nás vyvolil,
aby sme boli pred jeho tvárou svätí
a nepoškvrnení v láske, ako sme to
počúvali v úvodnom úryvku z listu
apoštola Pavla Efezanom, že Boh je náš
Otec, ktorý stojí za nami a veľmi mu na
nás záleží.
(pokračovanie nabudúce)
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ročník: XXIII.

Piata nedeľa v období cez rok C

Na tvoje slovo spustím sieť
V našom živote má dôležité miesto
dôvera. Dôverujeme lekárom, keď nám
predpisujú lieky, vykonávajú vyšetrenia
či chirurgické zákroky. Vzťah lekár –
pacient by bez dôvery fungoval veľmi
ťažko. Aj v medziľudských vzťahoch sa
usilujeme dôverovať jeden druhému.
Vzťahy založené na nedôvere sú
krehké, často povrchné. Ako sme ale na
tom s dôverou v Ježiša? Dbáme o hĺbku
vzťahu s ním? Snažíme sa o hlboké
priateľstvo s Ježišom a o úplnú dôveru
v neho? To sú otázky, ktoré nám kladie
dnešné evanjelium.
Šimon bol skúsený rybár, a preto
veľmi dobre vedel, že denné svetlo
a miesto, ktoré Ježiš určil, nie je vhodné
pre úspešný lov. V prípade neúspechu
zožal by výsmech, že dal na radu toho,

ktorý sa v rybolove vôbec nevyzná.
Na Ježišove slová: „Zatiahni na hlbinu
a spustite siete na lov!“ nereagoval
odmietavo a podráždene, i keď po
celonočnom
neúspešnom
rybolove
by takáto reakcia nebola vôbec
prekvapujúca. Niečo vo vnútri ho však
nútilo k dôvere. Napokon ulovili také
množstvo rýb, že skutočne možno
hovoriť o zázraku.
Je dôležité naučiť sa dôverovať
Bohu, pretože dôvera je znakom viery.
Dôvera by sa mala stať jedným zo
znakov kresťanov. Zoberme si preto
príklad zo Šimona. Predstavme si, že
sme na jeho mieste. Jemu sa dôvera
vyplatila...
Mgr. Maroš Semančík
Základná škola Kúpeľná

Krížové cesty v konkatedrále
Piatok - 15. február
17.15 hod.:

krížová cesta - birmovanci (skupina vdp. Dubócziho a vdp. Stanka)

1. pôstna nedeľa - 17. február
14.15 hod.: krížová cesta - Klub kresťanských pedagógov
15.00 hod.: pôstna kázeň - „Krst, brána ku viere.“ vdp. Ján Kulan, školský kaplán

Piatok - 22. február
17.15 hod.:

krížová cesta - birmovanci (skupina vdp. Kaňuka a vdp. Kulana)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
11.2.

Liturgický kalendár

Preblahoslavenej
Panny Márie Lurdskej,
ľubovoľná spomienka.
Svetový deň chorých.

Č 1: Gn 1, 1-19 Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c
Ev: Mk 6, 53-56

Ut
12.2.

Pi
15.2.

So
16.2.

Ne
17.2.

5.45 † Ján, Dušan
6.15 za obrátenie Milana
7.00 † Mária - pohrebná
12.00 Pro populo - pomazanie chorých
18.00

† Elena, Ondrej

6.15 † Anna

Č 1: Gn 1, 20 - 2, 4a
Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9
Ev: Mk 7, 1-13

prísny pôst a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu
Konkatedrála navyše: 8.00, 16.00 hod.
Cemjata 17. 00 hod.
Č 1: Joel 2, 12-18 Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17;
Č 2: 2 Kor 5, 20 - 6, 2 Ev: M6, 1-6. 16-18

Št
14.2.

Úmysly sv. omší

5.45 † Anna, František, Alexander

Féria

Popolcová streda

St
13.2.

Čas

Infolist

Štvrtok po Popolcovej strede
Č 1: Dt 30, 15-20
Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Ev: Lk 9, 22-25

Piatok po Popolcovej strede
Č 1: Iz 58, 1-9b
Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19
Ev: Mt 9, 14-15

Sobota po Popolcovej strede
Č 1: Iz 58, 9c-14
Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6.
Ev: Lk 5, 27-32

7.00 † Dorota - výročná
12.00 † Štefan, Helena, Katka, Jolana
18.00 † Mária - pohrebná
5.45 za obrátenie Jána
6.15 † Milan
7.00 † Dominik - pohrebná
12.00 † Ján
18.00 † Jozef
5.45 za obrátenie hriešnikov
6.15 † Žofia, Andrej
7.00 † Ľubomír - pohrebná
12.00 † Ján
18.00 † Jozef - výročná
5.45 ZBP Ján (kňaz)
6.15 † Vojtech (kňaz)
7.00 † Helena - pohrebná
12.00 † Tadeáš
18.00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita, Štefan
5.45
6.15 ZBP Agnesa (75 r.)
7.00 † Anna - výročná
18.00 † Jozef, Gizela

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Dt 26, 4-10 Ž 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 Č 2: Rim 10, 8-13 Ev: Lk 4, 1-13

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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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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2.
3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma rodina 200 €,
• z krstu Leonarda Lukošíka 20 €,
• bohuznáma 10 €.
Na TV LUX: bohuznámy 5 €.
Na opravu fresky Mojžiša:
z krstu Sáry Bednárovej venovali 50 €.
Ružencové bratstvo pri Konkatedrále
sv. Mikuláša venovalo:
• 100 € na konkatedrálu,
• 100 € na opravu fresky Mojžiša,
• 45 € na Rádio Lumen
• 45 € na TV LUX.
Úprimné Pán Boh zaplať!
Na prvú pôstnu nedeľu bude zbierka na
Charitu. Za vaše milodary úprimné Pán
Boh zaplať!
V pondelok a utorok bude v konkatedrále
vyložená Sviatosť oltárna k adorácii
v čase od 12.45 hod. do 17.45 hod. O 17.50
hod. bude adorácia ku Sviatosti oltárnej
do 18.00 hod.
Sviatosť pomazania chorých budeme
v konkatedrále vysluhovať dňa 11.2.2013
pri sv. omšiach o 12.00 hod. a 18.00 hod.
Môžu ju prijať aj tí, ktorí ju prijali napr.
pred rokom a vedia, že sa im zhoršil
zdravotný stav. Sviatosť pomazania
chorých môžu prijať iba tí, ktorí sú v stave
milosti posväcujúcej. Inak je potrebné
prijať najskôr sviatosť zmierenia.
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 18.1.2013
Plnomocné odpustky môžu veriaci
získať v uvedených dňoch za obvyklých
podmienok
(svätá
spoveď,
sväté
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého
Otca).
V pondelok, 11.2.2013 o 15.00 hod., na
Deň chorých, bude v FNsP sv. omša
s udeľovaním sviatosti pomazania
chorých za účasti košického pomocného
biskupa Mons. Stanislava Stolárika.
V utorok 12.2.2013 o 7.30 hod. vás
pozývame na spoločnú modlitbu
ranných chvál. Predmodlievať sa budú
kňazi našej farnosti. Na prvú pôstnu
nedeľu o 9.30 hod. bude spoločná

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
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modlitba ranných chvál. Predmodlievať
sa budú rehoľné sestry CJ.
V stredu máme Popolcovú stredu
začiatok
Pôstneho
obdobia.
Upozorňujeme, že je to deň prísneho
pôstu. Možno sa raz do sýtosti najesť
pri zdržaní sa mäsitého pokrmu.
Dobrovoľný pôst sa odporúča aj tým,
ktorých nezaväzuje pôstna disciplína.
Sv. omše budú v konkatedrále aj o 8.00
hod. a 16.00 hod., na Cemjate o 17.00 hod.
Pri každej sv. omši budeme udeľovať
popolec.
Pôstne predsavzatie pre celú farnosť:
Všetky
krížové
cesty,
modlitby,
sebazápory obetujme za našu farnosť.
Začína pôst. V našej farnosti ho budeme
prežívať aj pri týchto aktivitách: Krížová
cesta: streda, piatok a nedeľa. Pôstné
kázne: 1. - 6. pôstna nedeľa (viď. plagát
na nástenke). O týždeň sa k nám
prihovorí Mgr. Ján Kulan. Téma: „Krst,
brána ku viere.“ Nájdime si čas aj takto
prežiť tento pôst. Nech bude pre každého
z vás požehnaním.
Predstavitelia občianskeho združenia
Magis ďakujú všetkým za pomoc v roku
2012. Zároveň možno toto združenie
podporiť aj tento rok 2% z daní. Tlačivá
nájdete v konkatedrále, v Magis o.z.
na Konštantínovej 2, Prešov a na
www.congregatiojesu.com
Vo štvrtok 14.2.2013 o 16.00 hod.
bude stretnutie Klubu kresťanských
pedagógov v Katolíckom kruhu. Hosťom
bude Mons. Jozef Dugas.
Hodnotiace
stretnutie
Klubu
kresťanských seniorov Prešov - staré
mesto bude 10.2.2013 o 15.00 hod.
v Katolíckom kruhu
V dňoch 11.2 - 17.2. 2013 prebehne na
Slovensku Národný týždeň manželstva.
Tretí ročník NTM na Slovensku bude
oslavou vernosti, ktorá je základom
každého dobrého manželstva. „Vernosť
nie je slabosť“ – hovorí heslo roka 2013.

Krsty

2.2.2013 Leonard Lukošík, Sára Bednárová
3.2.2013 Teodor Slavkovský

Sobáše 2.2.2013
Gönczy - Mitniková.

