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Čo ma trápi alebo Kde je (kde
nájsť) pole pôsobnosti novej
evanjelizácie
Svedectvo – ale nie na aké sme zvyknutí
Predstavím vám moju rodinu:
Z maminej strany mám bratranca.
Zobral si evanjeličku, sobáš mali na úrade.
Ako chlapec modlil sa pred spaním po
kľačiačky. Dnes? Do kostola nechodí už
dobre dve desaťročia, je mu jedno, kde
a či budú jeho deti pokrstené. Jeho sestra,
moja sesternica, ako 18 - ročná odišla do
Anglicka. Vydala sa za anglikána (o 20
rokov staršieho). Sobáš mali katolícky.
Vieru však zanechala. Deti dala pokrstiť
v anglikánskom kostole, do kostola už
nechodí.
Z otcovej strany mám tri sesternice.
Prvá sa v Anglicku zaplietla s mužom o 15 r.
starším, rozvedeným s dvoma deťmi. Teraz
čakajú spoločný prírastok: ona prvé, on svoje
tretie. Ďalšie dve sesternice sú nepokrstené.
Ich rodičia – moja teta (evanjelička) a jej
manžel (katolík) sa sobášili na úrade. Vo
viere vychovávaný ani jeden z nich nebol!
Mamkin brat je rozvedený. Jeho
50 - ročná manželka si v kúpeľoch našla
priateľa a s ujom sa rozviedla. On si nato
začal „užívať“ s inými ženami. Obaja, ak
boli spolu, žili príkladne svoju vieru! Naraz
to všetko „krachlo“. Bol to v rodine šok.
Ich dvaja synovia (majú už svoje pekne
usporiadané rodiny) to ťažko niesli.
Moje sesternice z druhého kolena
nemali ešte ani 30 a už sa obidve rozviedli.
Obidve teraz žijú s druhými „manželmi“,
ktorí obaja sú tiež rozvedení, majúc z prvého
manželstva dospelé deti. Jedna sesternica
teraz čaká prírastok do tejto svojej novej
rodiny. Bratranec z druhého kolena zase žije
vo voľnom zväzku v jednej domácnosti so
svojou družkou.
Môj otec je evanjelik. Prečo? Lebo jeho
babka – katolíčka sa vydala za evanjelika,
prestúpila do Evanjelickej cirkvi, v nej aj

zomrela. Tak sa celá línia po otcovej strane
stala evanjelickou. Môj otec spolu so svojimi
dvoma nevlastnými sestrami boli v kostole
iba vtedy, keď ich krstili a keď prijímali
konfirmáciu. Odvtedy nič. Preto spomínané
moje dve sesternice ani nie sú pokrstené.
Ani ja so sestrou by sme zrejme neboli,
keby... (ale to je už iný príbeh).
Otcova sestra je rozvedená. Nachytala
manžela „in flagranti“ a vyhodila ho
z domu. Ten sa zo zúfalstva v kvetinárstve,
v obchode svojej družky v Košiciach, obesil.
Ona odvtedy žije vo voľných zväzkoch,
strieda partnerov.
Moji rodičia si život užívajú po svojom.
Mamka – katolíčka namiesto sv. omše
v prikázaný sviatok (ako to bolo napr.
teraz na Nanebovzatie Panny Márie) išla si
s otcom užívať do aquaparku Vrbové. Hoci
vyrastala v katolíckej rodine, odkedy sa
vydala, prispôsobila svoj život neveriacemu
manželovi.
Moja babka (otcova mama) –
evanjelička je dvakrát rozvedená, s oboma
manželmi mala deti. Jej prvý manžel katolík, môj dedko ako veľmi mladý upísal
sa komunistickému režimu. Zriekol sa
viery. Vyštudoval za policajta, stal sa tajným
príslušníkom ŠTB. Pretože bol režimom
ohodnotený ako „mimoriadne schopný
a spoľahlivý“, prevelili ho do Bratislavy.
S babkou sa rozviedol. V Bratislave sa znova
zosobášil s rozvedenou ženou, matkou
dvoch detí. V hodnosti majora potom slúžil
režimu na povestnej „Februárke“ (temné
sídlo „všemocnej“ ŠTB). Spolu so svojou
druhou ženou majú syna, nevlastného brata
môjho otca.
Povedzte mi, ako prinavrátiť tento
„babylon vzťahov“ do stavu podľa
pôvodného Božieho zámeru? Je to vôbec
možne? A prídu títo ľudia, ak to neurobia
sami, do Božieho kráľovstva?

predaj a servis tlačiarní

V modlitbe za nás všetkých ostáva
Ivana K.

lacné tonery a cartridge
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
24. august 2014
Vyznať Ježiša
Možno by dnes bolo veľa kresťanov
veľmi spokojných, keby aj im Ježiš
povedal, aby nikomu nehovorili, že on je
Kristus. Možno by boli spokojní preto, lebo
o všetkom na svete sa im hovorí ľahko, len
o Ježišovi ťažko.
Prečo to Ježiš povedal svojim
učeníkom?
Prikázal im to z jednoduchého dôvodu:
ľudia ešte neboli pripravení prijať tajomstvo
Mesiáša. Ježiš chcel predovšetkým, aby
jeho vyvolení učeníci postupne spoznávali,
kto je a načo prišiel na túto zem. Ľudský
povedané, predovšetkým si prial, aby to
zvlášť pochopil Peter, ktorý sa mal stať jeho
nástupcom. Ježiš si pokojne vypočul, keď
mu rozprávali, za koho ho pokladajú ľudia.
Môžeme mať pocit, ako keby mu na tom ani
veľmi nezáležalo. Záležalo mu, čo povedia tí,
ktorí boli blízko pri ňom. Peter nesklamal.
Ježiš mu však hovorí, že toto vyznanie je
darom Otca a nie jeho schopností. Napokon
ďalšie udalosti to potvrdzujú, že Peter alebo
apoštoli, nezvládali vždy dobre ďalší vývoj,
lebo viac uvažovali telesne ako duchovne.
A keď to oni nezvládali, ktorí boli blízko
Ježiša, boli by to snáď zvládli iní ľudia,
keby sa len tak z ničoho dozvedeli, že Ježiš
je pomazaný Syn Boží? Preto mali byť ticho.
My už však ticho nemusíme byť, ani
nemôžeme byť. Ak máme však o niečom
rozprávať, musíme chcieť o tom rozprávať,
musíme sa o danej veci čo najviac dozvedieť
a musíme prijať aj to, že všetko nebudeme
vedieť.

ročník: XXIV.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA - ROK A
Týka sa to aj nášho rozprávania
o Ježišovi. Chceme vlastne o ňom
rozprávať? Pokladáme to za potrebné ako
rodičia, ako mladí ľudia, ako spolužiaci,
ako priatelia druhých, ako kolegovia? Ak
my nebudeme rozprávať o Ježišovi, tak kto
potom?
Ak chceme o ňom rozprávať,
musíme ho čo najlepšie poznať. K tomu
je potrebné štúdium a duchovný život.
Ak ich nepestujeme, potom rozprávame
o Ježišovi, ako o nejakej cudzej bytosti,
alebo rozprávkovej bytosti, ktorá je hodná
akurát tak na uspávanie detí. Ak necítiť
z našich výpovedí, že Ježiša máme vo
svojom vnútri, môžeme byť síce dobrí
rečníci, ale bez vplyvu. Vplyv je tam, kde
je nadšenie.
Musíme však prijať aj určité
obmedzenia. Dosť je toho, čo nechápeme
a nevieme vysvetliť. A to je dobré. Ak by
sme všetkému, čo sa týka Ježiša rozumeli,
boli by sme ako on, a to nie je pravda.
Poďakujme teraz všetkým, ktorí
aj nám od nášho detstva rozprávali
o Ježišovi. Našim starým rodičom,
rodičom, súrodencom, kňazom a iným
ľuďom. Vážnou otázkou je, či poznanie
o Ježišovi v nás vzrastalo, alebo zakrpatelo.
Ak zakrpatelo, mali by sme to odkliať, aby
Ježiš mohol mať dôstojné miesto v našom
živote. Len tak budem môcť dôstojne
o ňom hovoriť aj iným.
Kedy sme naposledy niekomu hovorili
o Ježišovi?
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
www.homilie.sk

tlač, kopírovanie, väzba
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Juraj, Mária, Michal
Po
25.8.

Sv. Ľudovíta,
ľubovoľná spomienka

6:15 † Anna - pohrebná
12:00 † Jozef, Jozef a rodičia z oboch
strán
18:00 ZBP Norbert s rod.
5:45 † František

Ut
26.8.

6:15 † Radoslav - pohrebná

Féria

12:00 † Štefan, Alžbeta
18:00 † Jozef, Júlia, Miroslav
5:45 † Mária

St
27.8.

Sv. Moniky,
spomienka

6:15 † Daniela - pohrebná
12:00 † Marián, Anton
18:00 ZBP Ján, Alžbeta

Št
28.8.

Pi
29.8.

So
30.8.

Ne
31.8.

Sv. Augustína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Mučenícka smrť Jána
Krstiteľa
spomienka

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 † Ladislav
6:15 † Matilda - 1. výr.
12:00 † Július, Apolónia
18:00 † Daniel
5:45 † Vincent, Pavol, Anna, Karol
6:15 † Ondrej - 1. výr.
12:00 sv. omša nie je - štátny sviatok
18:00 † Jozef, František, Ján
5:45 † Štefan
6:15 † Jozef - pohrebná
18:00 † Jozef, Rozália

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

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

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
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.
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Oznamy

1.

Milodary:
Na konkatedrálu:
• bohuznáma 50 €
• z pohrebu Anny Zelinkovej 120 €

2.

Dnes pri sv. omšiach máme zbierku
na portál v konkatedrále. Polovicu
sumy sme už zohnali. Chýba nám
ešte cca 3 000 €. Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
V sakristii konkatedrály vám
ponúkame na predaj novú knihu
príhovorov, kázní a zamyslení nášho
p. dekana Dronzeka.
V piatok máme štátny sviatok.
Kancelária bude zatvorená. Pohreby
a iné vážne udalosti hláste kňazom
pri sv. omšiach. Sv. omša o 12:00 hod.
nebude!
Oznam pre všetkých veriacich našej
farnosti. Každý prípad pohrebu,
krstu, sobáša, sa vždy najskôr ohlási
na farskom úrade. Rehoľné kostoly,
ktoré sú na území našej farnosti,
nemajú kompetenciu ani delegáciu
pochovávať, sobášiť a krstiť. Toto
všetko vychádza z cirkevného práva.
To, že sa krstí, sobáši... je len so
súhlasom dekana farnosti. Matriky, do
ktorých sa zapisuje prijatie sviatostí
alebo svätenín, sa nachádzajú na
farskom úrade na Hlavnej ulici. Preto
prosíme, vždy najskôr kontaktujte
farský úrad. Vyhnete sa problémom
s nezapísaním do matriky.
Prípravu na prijatie sv. birmovania aj
jej absolvovanie v našej farnosti môžu
len tí, ktorí do nej patria. Farnosti sú
v našom meste štyri: Prešov - mesto,
Prešov- Sídlisko III., Prešov- Sekčov.,
a Prešov- Solivar.
Pozvánka pre mládež. My, vaši
kapláni (Viktor, František a Martin),
so súhlasom a požehnaním nášho
dekana,
pozývame
ochotných
mladých ľudí, ktorí chcú niečo robiť
v našej farnosti na oslavu Boha

3.

4.

5.

6.

7.
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(miništrovanie, slúžiť ako animátori,
hrať, spievať, čítať na sv. omšiach,
doprevádzať stretká...) na spoločnú
grilovačku, ktorá sa uskutoční
v sobotu 4.9.2014 o 19:00 hod. na
fare. Pozvaní sú všetci mladí dobrej
vôle (mládež - t.j. od 14 do 33 rokov
života). Pre bližšie info kontaktujte
pána kaplána Viktora Baltesa.
8. Upozorňujeme rodičov, že sa blíži
začiatok nového školského roka.
Pošlite svoje dietky na sv. spoveď.
9. Dňa 19.9.2014 (piatok) budeme
v kancelárii farského úradu od 8:00
hod. brať úmysly sv. omší na mesiace
október, november a december,
okrem sv. omší, ktoré sú v nedeľu
a v prikázaný sviatok. Sv. omše o 7:00
hod. sú vyhradené na pohrebné sv.
omše a na 1. výročie úmrtia.
10. V sakristii konkatedrály si môžete
zakúpiť magnetku Konkatedrály sv.
Mikuláša, aj tým podporíte opravu
dominanty mesta.
11. V pondelok 25.8.2014 po sv. omši
o 12:00 hod. bude prezentácia misijnej
činnosti v Tanzánii za účasti dp.
Mgr. Petra Majerníka. Po prezentácii
môžete ľubovoľne finančne prispieť
na toto misijné dielo v Afrike.
Úmysel ružencového desiatku
na mesiac august 2014:
Za nádej pre ľudí bez nádeje.

Krsty 16.8. 2014
Adam Pulščak, Dominik Duda, Katarína
Dudová

Sobáše 16.8.2014
Staško - Čurillová, Martinka - Hrabčáková,
Ruman - Klenotičová, Delpuech - Guzová,
Kofrti - Franková, Onderčo - Gonosová

