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rých klebetíme, ale aj tých, čo klebety šíria.
Ohováranie ničí charakter a kazí morálku.
,,...zmýšľajte rovnako, rovnako milujte,
buďte jedna duša a jedna myseľ! Nerobte nič
z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných." Flp 2, 2-4
Kresťan musí prekonať pokušenie „vmiešavať sa do života iných“, upozorňuje pápež
František. Okrem toho pripomína, že klebety a nenávisť veľmi vážnym spôsobom poškodzujú kresťanské spoločenstvo, ako aj to,
že sa nesmie hovoriť len „tá polovica, ktorá
nám vyhovuje".
„Čo je teba do toho?“ Touto Ježišovou
otázkou adresovanou sv. Petrovi, keď sa miešal do života sv. Jána, „toho, ktorého Ježiš
miloval.“ Peter viedol spočiatku s Pánom
„dialóg lásky“, ktorý sa potom podľa pápeža Františka „nasmeroval iným smerom“,
a upadol tak do pokušenia: „miešať sa do života druhých“. Ako sa ľudovo hovorí, Peter
sa stáva „zvedavcom“. Pápež tak ukazuje na
dva spôsoby pokušenia miešať sa do života
iných. Ide predovšetkým o „porovnávanie“,
teda, „porovnávanie sa s druhými“. Podľa neho, keď sa začneme takto porovnávať,
skončíme v znechutení a v nenávisti.
Práve nenávisť spôsobuje „koróziu“ kresťanskej komunity, „veľmi jej škodí“ a presne toto „chce dosiahnuť diabol“. Druhým
spôsobom pokušenia sú klebety. Začínajú
„veľmi decentným spôsobom“, ale nakoniec
skončíme pri tom, že „blížneho zdierame z
kože.“ Ohováranie ničí v človeku to, čo je

Infolist

Božie“ – poznamenáva pápež František
Štefan, prvý mučeník Cirkvi, je obeťou
ohovárania. Ohováranie je jedným z najhorších hriechov, je priamym vyjadrením Satana. Takto priamo a rázne označil pápež ohováranie, osočovanie, správanie človeka, ktoré je hodné opovrhnutia.
Skutky apoštolov predstavujú Štefana,
jedného z diakonov menovaných učeníkmi,
ktorý bol predvedený pred veľradu pre jeho
svedectvo evanjeliu, sprevádzané mimoriadnymi znameniami. Pred veľradou ho obvinili falošní svedkovia. „Nepriatelia Štefana
si zvolili cestu špinavého boja: ohováranie,
osočovanie“, poznamenáva Svätý Otec.
„My všetci sme hriešnici. Všetci
sme zhrešili. Ohováranie je však iná vec. Je
to hriech, iste, ale je to aj niečo iné. Ohováranie chce zničiť Božie dielo, ohováranie pochádza z veľmi zlej skutočnosti, rodí sa z nenávisti. A kto nenávidí, je Satan. Ohováranie
ničí v ľuďoch, v ich dušiach to, čo je Božie.
Ohováranie používa lož nato, aby sa dostala
dopredu. O tom niet pochýb, však? Tam, kde
je ohováranie, tam je Satan sám.“
Naša doba je dobou „veľkého duchovného zmätku.“ V tejto súvislosti pápež pripomína starú ruskú ikonu Bohorodičky Márie, ktorá zahaľuje svojím plášťom Boží ľud:
„Modlime sa k Panne Márii, aby nás chránila. V časoch duchovného zmätku a nebezpečenstiev je najbezpečnejšie miesto pod plášťom Božej Matky. Ona je mamou, ktorá chráni Cirkev. Ona je v tejto dobe mučeníkov protagonistkou ochrany: je matka.“
Ubezpečujúc Vás o našej
starostlivosti a modlitbách Vaši kňazi
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DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

TROCH VECÍ SA BOJÍ
MOJE SRDCE...
V poslednej dobe akoby sa vrece otvorilo s klebetami. Sme svedkami a poslucháčmi všelijakých nepravdivých rečí, poloprávd,
osočovania, ohovárania, posudzovania a klebiet na adresu kňazov a Cirkvi.
Mnohokrát tieto reči vychádzajú z úst
„zbožných“ žien a pravidelných návštevníkov kostola.
Najprv by som chcel vychádzať zo SZ
knihy Sirachovej, 26.kapitola. Čo hovorí Božie slovo. Dúfam, že veríte autorite Božieho
slova. ...
Troje mi naháňa strach a štvrté ma desí:
klebety po meste, vzbura ľudu, nepravdivé
udanie. To všetko je horšie ako smrť.
Božie slovo nám jasne hovorí, aby sme sa
chránili tohto hriešneho postoja. Je to horšie
ako smrť. Máme sa báť tohto postoja. Preto
je našou povinnosťou vyvarovať sa takýchto
myšlienok, slov a skutkov.
Aj v Katechizme (KKC) sa jasne píše, že
máme rešpektovať a mať v úcte dobré meno
všetkých osôb. Preto páchame hriech, keď
nerozvážne posudzujeme a pripúšťame bez
dostatočného dôkazu ako pravdivú nejakú
chybu blížneho. Dokonca aj vtedy, keď pritom hoci aj mlčíme. Páchame hriech, keď
zbytočne odhaľujeme chyby blížnych druhým osobám - teda ohovárame. Páchame
hriech, keď osočujeme nepravdivo, a tak poškodzujeme dobré meno druhých (porov. Ka-

techizmus Katolíckej cirkvi - KKC 2477).
Ohováranie a osočovanie ničia dobré meno a
česť blížneho. Česť je totiž spoločenské svedectvo o ľudskej dôstojnosti a každý má prirodzené právo na česť svojho mena, na svoju dobrú povesť a na úctu (KKC 1753). Preto
ohováranie a osočovanie narúša čnosť spravodlivosti a lásky (KKC 2479).
Rešpektovanie dobrého mena a cti osôb
zakazuje každý postoj a každé slovo ohovárania alebo osočovania (KKC 2507).
„Koľko sa v Cirkvi klebetí! Koľko sa naklebetíme my kresťania! Klebeta je vlastne dranie z kože. Robiť zle jeden druhému.
Akoby sme chceli toho druhého umenšiť: namiesto toho, aby som sám rástol, konám tak,
aby som ho čo najviac ponížil, a cítim sa byť
veľkým. Toto však nie je v poriadku! Zdá sa
pekné poklebetiť si...Neviem prečo, ale javí
sa to ako niečo príjemné. Ako medové cukríky, však? Zoberieš si jeden, potom ďalší a
ďalší, a nakoniec ťa rozbolí aj brucho. Prečo? Aj klebetenie je také, však? Na začiatku
je sladké, potom ťa zničí, a neskôr ti zahubí
dušu! Klebety ničia Cirkev... Majú v sebe niečo z Kainovho ducha: zabiť brata svojím jazykom: zabiť brata!“ (pápež František).
S láskou, ale i prísnosťou pastierov Vás
prosíme, aby ste sa zdržiavali klebiet, ohovárania a osočovania na adresu kohokoľvek.
Koľkokrát predkladáme najrôznejšie reči
druhým ako hotovú vec, ako pravdu, a pritom ani nepoznáme pozadie a vonkoncom už
nie pravdu. Klebety ničia ľudí - tých, o ktoMilodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † František

Po
12.10.

6:15 † Ján, Milan, Mária, Jozef, Ladislav

Féria

7:00 † Jozef (1. výročie)
12:00 † Anna, Jozef, Mária
18:00 † Alžbeta, Jozef, Margita, Anton,
5:45 † Mária, Jozef, Miroslav, Lýdia

Ut
13.10.

Féria

6:15 ZBP Peter, Tatiana, Marek
s rodinami
7:00 † Tomáš (1. výročie)
12:00 † Ján, Anna, Ján
18:00 † Anna, Jozef
5:45 † Marta, Gabriel

St
14.10.

Svätého Kalixta I., pápeža a
mučeníka (spomienka)

6:15 † Bartolomeus
7:00 † Viera (1. výročie)
12:00 ZBP Anna, Imrich, Jozefína
18:00 † Ján, Helena, Ján

Št
15.10.

Svätej Terézie od Ježiša
(z Avily), panny a učiteľky
Cirkvi (spomienka)
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši

5:45 † Apolónia
6:15 ZBP Miroslav, Zdenko s rodinami
7:00 † Ján (pohrebná)
12:00 ZBP Karol s rod. a obrátenie pre
Petra (m) a Renátu
18:00 ZBP Katarína a Kamil (20. výročie
sobáša)
5:45 † Mária, Michal, Zdenko

Pi
16.10.

Svätej Margity Márie
Alacoque, panny
(ľubovoľná spomienka)

6:15 † Marián
7:00 † Stanislav (1. výročie)
12:00 † Michal, Mária
18:00 † Mária, Štefan

So
17.10.

Ne
18.10.

Svätého Ignáca
Antiochijského, biskupa
a mučeníka (spomienka)

5:45 ZBP Janka (ž)
6:15 † František (1. výročie)
18:00 † Štefan, Anna, František

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ
"CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Janka a Krištof s rod.), 7:45, 10:00 († Štefan), 11:30,
18:00 († Pavol), Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

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

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• rehoľné sestry zo Sancta 200 €
• buhuznámi darcovia: 10 €, 50 €, 20
€, 50 €, 100 €, 1000 €, 100 €, 50 €, 50
€, 100 €, 100 €, 100 €, 150 €, 100 €,
10 €, 30 €, 10 €, 380 €
• p. Jozef Vavrek 100 €, p.
Smetanová 20 €, p. Margita Lojová
100 €, Peter a Mária s rod. 100
€, bohuznámi veriaci z prvého
dôchodku 500 €
• z krstu 10.10. - Kahanec - 20 €, z
pohrebu Františka Cicoňa - 100 €,
z krstu Natálie 10 €
• Ružencové bratstvo pri
konkatedrále venovalo: 150 € na
opravu strechy, 50 € na Mariánske
kňazské hnutie, 50 € na TV Lux a
40 € na rádio Lumen
• Zbierka na rádio Lumen - jezuiti
- 346, 82 €, zbierka na strechu jezuiti - 507,49 €
• Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
V nedeľu 18. 10. slávime tzv. misijnú
nedeľu. Po všetkých sv. omšiach sa
uskutoční zbierka na misie.
V mesiaci október sa modlíme spoločne
sv. ruženec - začíname o 17:15 hod.
Srdečne pozývame rodiny a všetkých
veriacich. Rozpis skupiniek, ktoré
budú viesť modlitbu sv. ruženca,
nájdete na výveske kostola a na farskej
internetovej stránke.

4.

V nadchádzajúcom roku 2016 plánujeme
vydať farský nástenný kalendár vo
formáte A4 s fotografiami konkatedrály.
Predbežná cena bude 4.50 €, čím získate
pekný kalendár a prispejete k obnove
strechy konkatedrály.

5.

Farská pivnica U Nikodéma je
otvorená po každej sv. omši o 12:00
hod. a v nedeľu po sv. omši o 10:00
hod. Príďte na posedenie a dobrú kávu.

6.
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Prosíme všetkých veriacich, ktorí sa
chystajú na sv. spoveď, aby sa náležite
pripravili dôkladným spytovaním
svedomia, k čomu vám môžu
dopomôcť aj rôzne brožúrky o sv.
spovedi a spytovaní svedomia. Prosíme,
aby ste si ich zadovážili - nájdete ich v
predajniach
s náboženskou literatúrou.
Prosíme, aby ste prípravu na sv. spoveď
nepodceňovali a nenechávali si ju až
tesne pred vyspovedaním sa v kostole.
Taktiež vás úctivo prosíme, aby ste čas
sv. spovede neodkladali na čas tesne
pred sviatkami alebo v prvopiatkovom
týždni na prvý piatok. Vyvarujete sa tak
dlhým radám a nervozite počas čakania
v rade na sv. spoveď. Vyspovedať sa
môžete každý pracovný deň i v sobotu
v určený čas. S úctou Vaši kňazi.

7.

Pri príležitosti zavŕšenia Fatimských
posolstiev sa v utorok 13. 10. 2015
uskutoční na Prešovskej kalvárii
celomestské večeradlo (modlitby s
Pannou Máriou) so začiatkom o 16:30
hod. Následne program pokračuje sv.
omšou a sviečkovým sprievodom okolo
kostola. Srdečne Vás pozývame.

8.

V noci z 24. na 25. októbra sa mení
čas. O 3:00 hod letného času posúvame
hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho
času.

9.

V stredu 14.10.2015 budú v Kapušanoch
kňazské rekolekcie dekanátu Prešov mesto.

10. V nedeľu 18.10.2015 o 9:00 hod.
pozývame všetky deti a ich rodičov na
spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorou
sa pripojíme k miliónu detí modliacich
sa za jednotu a mier. Pápežské dielo
“Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na
tejto modlitbovej iniciatíve v hesle pátra
Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť
ruženec, svet sa zmení.”
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