strana 4

Infolist

(Pokračovanie zo strany 1)
Snažíme sa vysvetliť priamo danému penitentovi a naviesť ho k správnemu vyznávaniu sa zo svojich hriechov, avšak nakoľko
nám pribúda takýchto spovedí, rozhodol
som sa napísať tento príspevok.
Bratia a sestry, strácame zmysel pre
Božie veci – svoje kresťanstvo sme zminimalizovali do akýchsi poúčok, formuliek
a vlastných pravidel.
Chcem vás pekne poprosiť, aby ste si dali
záležať na príprave na sv. spoveď. Ide o sväté veci, ide o vašu dušu. Koľkokrát dobehujete k spovedi nepripravení, resp. sa začnete
pripravovať čakajúc v rade na sv. spoveď
a spovedáte sa za pochodu – pretože ste už
boli na rade a nemali ste čas dokončiť svoju
prípravu. Dôjdete k spovedi, a ani len netušíte, že páchate svätokrádež – pretože k svätým veciam pristupujete laxne, ponáhľajúc
sa a povrchne.
Vyspovedať sa to nie je ako nakupovanie v obchode – dôjdete z ulice a kúpite to,
čo vám príde na um, čo vám padne do oka,
resp. kúpite aj to, čo naozaj potrebujete. Do
obchodu môžete dôjsť nepripravení a rovno
z ulice, ale nie k spovedi. Vo svätej spovedi
neplatí náš zákazník, náš pán.
Nechcem nikoho uraziť – veď zažívame aj mnoho krásnych spovedí – krásnych
v zmysle úprimnosti, hĺbky, postoja srdca,
vedomia si vlastnej hriešnosti – tu vidieť aj
to, aká bola príprava na spoveď, že ide o prí-

pravu na stretnutie sa s milosrdným Otcom,
ktorý je pripravený očistiť ma od mojich
hriechov, ktoré mu vyznávam. Oproti tomu
stoja práve spovede povrchné, tradičné,
bezduché... Preto vás úprimne prosím aj
v mene všetkých spovedajúcich kňazov, aby
ste zatiahli na hlbinu a obnovili svoj vzťah
k Božím veciam i k Bohu samému.
Zadovážte si, prosím, brožúrky o sv.
spovedi, o tom, ako sa správne vyspovedať
– zrelý kresťan, stále rastie – kresťan sa nemôže uspokojiť s tým, čo sa naučil v škole
na náboženstve, či počas prípravy na prvé
sv. prijímanie alebo birmovku. Kresťan
musí dozrievať, inak hnije. Brožúrky stoja
okolo jedného eura, odporúčam napr. tieto
tituly: Chcem sa Bože, dobre vyspovedať, Spytovanie svedomia pre starších, Spytovanie svedomia pre manželov, Spytovanie svedomia pre
mladých. Materiálov je naozaj požehnane - či
v obchodoch, alebo na internete.
Blížia sa sviatky Všetkých svätých a dušičiek, po nich sa nezadržateľne blížia sviatky
Božieho narodenia – môžeme práve tieto
sviatky využiť k osobnému rastu a prehĺbeniu svojej viery a skvalitneniu osobného
života.
Boh vymyslel spôsob, ako nás znova
a znova obmývať od našich hriechov. Verím, že aj vy vymyslíte spôsob, ako sa kvalitne vyspovedať.
Viktor Baltes, kaplán

Pieseň Svätý Mikuláš z našej konkatedrály
vychádza knižne s prekladmi do
16 svetových jazykov. Okrem iných
očakávaných aj do japonského, švédskeho,
rumunského. Ruský, ale aj ukrajinský je
symbolický od toho istého prekladateľa.
Najviac rozšírený jazyk Afriky swahilský

je od „nášho kaplána“ Petra Majerníka
v Tanzánii. Tvorcovia sa už dnes tešia na
ďalšie preklady. Úvodné predstavenie
knihy bude 25. októbra 2015 po latinskej
sv. omši o 10:00 hod. vo farskej pivnici
u Nikodéma.
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18. OKTÓBER 2015 DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Nie je spoveď ako spoveď
,,Spovedám sa Pánu Bohu i vám duchovný
otče, že som od poslednej spovedi, ktorá bola pred
mesiacom, spáchal tieto hriechy: do kostola chodím, modliť sa modlím, na nikoho sa nehnevám,
doma vychádzame dobre, zo ženou (mužom) vychádzame dobre – to by bolo všetko.“ Nie raz,
nie dvakrát mi pri takejto spovedi príde
smiešno, veď modliť sa je hriechom? Je návšteva kostola hriechom.? Vychádzať dobre
s manželom, manželkou je hriechom...? Ale
zároveň moju dušu zovrie ľútosť a bolesť.
Predstavte si, že prídete k lekárovi a na
jeho otázku, čo vás trápi, mu odpoviete: dýcha sa mi dobre, spím taktiež dobre, nemám
nejaké zdravotné ťažkosti... to by bolo tak
všetko, pán doktor. Lekára zrejme prekvapí
vaša odpoveď – čakal skôr niečo také, ako:
pán doktor, nemôžem spávať, pretože ma bolia
kríže, nemôžete sa mi naň pozrieť? Alebo, už
tri dni ma bolí brucho a všetko, čo zjem, vyvraciam. Tu vám lekár už dokáže pomôcť, pýta
sa na ďalšie prípadné ťažkosti, prezrie si vás
a usúdi, čo s vami.
No ak by ste ostali pri prvej verzii, že
sa vám dýcha dobre atď., nedokáže vám
pomôcť, pretože ste mu neodovzdali preň
potrebné a podstatné informácie o vašom
zdravotnom stave.
Čosi podobné sa nám veľmi často stáva
v spovedniciach. Neraz som musel poslať
penitenta (spovedajúceho sa) preč bez rozhrešenia, pretože mi nevedel povedať ani jeden
hriech. Dal som mu požehnanie so slovami,
že ho nemám od čoho rozhrešiť, nech sa ide
pekne a poriadne pripraviť. A stalo sa, že sa
daný človek urazil.

Neraz sme my tí zlí, ktorí stále niečo
chcú. Pre mňa ako pastiera duší je to veľmi
silný ukazovateľ, že niečo nie je v poriadku
a prestávame žiť so živým Bohom. Následne strácame pojem o tom, čo hriech je a čo
hriech nie je.
Taktiež sa nám často stáva, že sa ľudia
spovedajú napríklad takto: možno som klamal, možno som spomínal Božie meno nadarmo,
možno som aj ohováral .... Možno? Rozmýšľam vo svojom srdci. Prišiel sa vyspovedať
z toho, čo možno urobil, a možno neurobil?
Resp. zaznievajú vyjadrenia typu: mám také
a také problémy, také a také zdravotné ťažkosti,
oni sú takí a takí – ide o vyznávanie sa z hriechov druhých, resp. poukazujeme na problémy a zdravotné ťažkosti.
Tu mi prichádzajú na um dve humorné
udalosti. Prvá: Príde babka na spoveď a začne sa spovedať: bolia ma nohy, mám zvýšený
tlak i teraz som sa tak zadýchala. Kňaz na to:
teta, ale ja nie som doktor, som kňaz – teológ,
viete. Znam synu, znam, ale ta ja chora i na
teologiu :-).
Druhá udalosť: Príde muž na spoveď
a kňaz, ktorý pred ním spovedal jeho manželku, vediac, že po nej nasleduje on, hneď
sa muža pýta: ,,to pred vami bola manželka?“
,,Áno.“ ,,Tak už len ľutujte – všetky vaše hriechy už poznám.“
Taktiež často opakujúca sa fráza v spovedelniciach je: prehrešil som sa proti Božím prikázaniam, spáchal som všedné hriechy, porušil
som mravný zákon, nedodržal som (prvé, štvrté, šieste, ôsme...) Božie prikázanie. Zaznieva
všeobecná formulácia hriechov – kde si môžeme domyslieť čokoľvek.
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Ladislav

Po
19.10.

6:15 † František, Mária, Pavol

Féria

7:00 † Anna (1. výročie)
12:00 † Anton (1. výročie)
18:00 † Ladislav
5:45 Za obrátenie Milana

Ut
20.10.

Féria

6:15 † Imrich, Miroslav
7:00 † Anna (pohrebná)
12:00 † Henrik
18:00 ZBP Dávid a Mária
5:45 ZBP Slavomíra (ž.) - 30 r. života

St
21.10.

Féria

6:15 † Títus
7:00 † František (pohrebná)
12:00 † z rod. Ždiľovej a Michtovej
18:00 † Matilda

Svätého Jána Pavla II.,
Št
22.10.

Pi
23.10.

pápeža
(ľubovoľná spomienka)

Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši

Svätého Jána
Kapistránskeho,

kňaza
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP Erika (ž.) s rod.
6:15 ZBP Lévi
7:00 † Ladislav (pohrebná)
12:00 ZBP rod. Ždiľovej, Dzivej, Šarišskej
18:00 ZBP Marta s rod. (poďakovanie za
65 r. života)
5:45 † Helena (1. výročie)
6:15 † Štefan
7:00 † Marián (pohrebná)
12:00 † Pavol, Jozef, Milan, Anton,
Karol, Helena
18:00 ZBP Tomáš s rod.

So
24.10.

Ne
25.10.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP Mária
6:15 † Stanislav
18:00 † Terézia

TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Janka /ž./), 7:45 († Vojtech, Aurélia),
10:00 (ZBP Peter a Viera - 30 r. spoloč. života), 11:30, 18:00 († Jozef),
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: Viktor Baltes, 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

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia:
100 €, 10 €, 500 €, 100 €, 10 €
• buhuznáma Daniela s rod. 300 €,
• p. Tomášová 10 €,
• bohuznáma Mária 30 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
V nedeľu 18. 10. slávime tzv. misijnú
nedeľu. Po všetkých sv. omšiach sa
uskutoční zbierka na misie.
Združenie kresťanských seniorov
- klub Staré mesto Prešov pozýva
svojich členov na októbrové stretnutie,
ktoré sa uskutoční 18.10.2015 o 15:00
hod. v Katolíckom kruhu.
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.
Výdaj podielov SSV bude od 19.10.
2015 do 30.11.2015 v čase od 10:00
hod. do 11:30 hod., 12:30 hod. - 14:30
hod. v mládežníckej miestnosti na fare
(vstup z Hlavnej ul. - za presklennými
dverami smerom na dvor, dvere napravo)
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.
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.
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
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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.
9.

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.”

10. Dávame Vám do pozornosti novú
kresťanskú webovú stránku www.
horcicnezrnko.sk.
11. Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční
dňa 20.10.2015 v Katolíckom kruhu
o 17:00 hod.. Téma: Spolu s Pannou
Máriou. Stretnutie povedie Stanislav
Radvanský – farár v Nižnej Šebastovej.
12. V noci z 24. na 25. októbra sa mení
čas. O 3:00 hod letného času posúvame
hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho
času.
13. V dňoch 1. - 8. 11. 2015 budeme sláviť
Dušičkový týždeň. Aj v tomto roku
máte možnosť formou združeného
úmyslu v kancelárii fary nahlásiť
úmysly sv. omší za vašich zosnulých.
V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) sv.
omše budú slávené v čase od 1. 11. do
8.11. 2015 o 16:00 hod. Úmysly môžete
nahlasovať v kancelárii farského úradu,
ale aj pred samotnými sv. omšami na
cintoríne.

