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BOH JE TU
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predaj a servis tlačiarní

dox! Boh používa svoju všemohúcnosť,
stáva sa najslabším, aby sme sa my ľudia
presvedčili, čoho sme v mene náboženstva, a teda v jeho mene, schopní urobiť.
Či to nie je paradox, že na smrť odsúdia
Krista ľudia, ktorí sú hlboko nábožensky založení? Nie, neboli to ateisti, relativisti, subjektivisti, skeptici či totálni
sekularisti, ale ľudia hlboko zakorenení v náboženstve. Tí odsúdili na smrť
Krista, ktorý prišiel ich náboženstvo
ešte viac prehĺbiť. Ten, ktorý obnovoval
náboženstvo, sa nakoniec stal jeho obeťou. Boh dokáže zmeniť veci, ale nemení
podstatu človeka. Preto Pascal povedal
tieto smutné slová: „Hlboké poznanie
podstaty človeka ma privádza do rozpakov.“ To privádza do rozpakov aj nás,
keď vidíme, čo urobili ľudia v Paríži,
vzývajúc pri tomto hroznom čine Boha.
Nie každý, kto mi hovorí Pane,
Pane... Nie každý, kto používa slovo
Boh, je človek pravej viery. Lepšie povedané, je to naopak. Každý, kto hovorí Boh a seje teror, pobáda k nenávisti,
vyzýva na odplatu, pohŕda Bohom. Ako
teda môžeme poznať pravého Boha?
Aký je? Kde sa ukrýva? Odpoveď môžeme opäť nájsť u Pascala, ktorý povedal:
„Boha poznáme len cez Krista a človeka
poznáme len vďaka Kristovi.“ Spoznanie Boha pomocou Krista nás privádza k Bohu, ktorý je schovaný v sirote,
vdove... Ale zároveň je to Boh pravdivý. Ak nechceme, aby sa stal nástrojom
v rukách fundamentalistov, treba ho
dvíhať zo zeme a hľadať v ňom oporu
a pomoc. Každý dobrý a pravý veriaci
vie, že v Paríži, Londýne či kdekoľvek,
kde sa udeje katastrofa, neumiera Boh,
ale umiera človek a že nevíťazí Boh, ale
bôžik fundamentalistov.
Nie je to aj naša vina?
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(Pokračovanie zo strany 1)
slovo Boh dávate ľuďom do rúk, aby si
s ním robili to, čo chcú.
Vyzdvihujú ho, iní ponižujú, ba
sprofanujú. Nevinná krv, ktorá sa vyliala v jeho mene, mu zobrala všetku jeho
nádheru. Všetka nespravodlivosť, ktorá
sa skrýva za slovo Boh, zdehonestovala
jeho zmysel. Keď počúvam, že slovo Boh
je pojem najvážnejší, mám občas pokušenie povedať, že je to blud.“
Musíme uznať, že „starec“ povedal
zdrvujúcu kritiku. Čo sa dá povedať pri
pohľade na dejiny používania slova Boh
v jeho širšom a prísnom význame slova? Ťažko sa mi nachádzajú slová, ťažko
sa mi dvíha hodená rukavica. Buber ju
však dvihol a dokázal argumentovať.
Hovorí: „Áno, je to pravda, žiadne
iné meno nebolo tak zdehonestované,
tak zhanobené, tak ponížené, ale práve
preto sa ho nemôžem vzdať a nepoužívať ho. Nedokážem očistiť toto slovo,
ale môžem ho pozdvihnúť. Zdvihnúť zo
zeme, na ktorú padlo a pozdvihnúť ho
hore, aby sa nám stalo pomocou v čase
skúšok a trápení.“
A tak je tu slovo Boh opäť. Je silné
a verím, že aj pozdvihnuté zo zeme. Človek totiž - tak, ako to dokazuje história
- sa bez Boha zaobíde len veľmi ťažko.
Nezaobíde sa bez neho pri konaní dobra, ale žiaľ často ani pri konaní zla. Veď
v mene Boha zachraňuje, ale v mene
Boha aj zabíja. Keď vidím, ako sa to ľahko dá, ako to s ľahkosťou niekto urobí,
tak si kladiem otázku, či práve v takomto vydaní seba samého do našich ľudských rúk, nie je najväčší prejav Božej
všemohúcnosti. Boh sa zriekol seba samého a dal sa nám do rúk, lebo nám podaroval najväčší dar (možno prekliatie)
- slobodu, vďaka ktorej si s jeho menom
a v jeho mene robíme, čo chceme.
Moc, ktorá je slabosťou? Aký para-
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Slovo Boh sa vrátilo do ľudského
slovníka. Je na konci skoro každého jazyka, a ak nie tam, tak potom určite rezonuje v ľudskej mysli. Je v slovách islamských teroristov, ktorí pri rozsievaní
smrti či pri vlastnom zabití kričia: Alláh
Akbar!
Slovo Boh je aj na perách tých, ktorí
hovoria: Buď sa Európa vráti ku kresťanským koreňom, teda nanovo ku kresťanskému Bohu, alebo prehrá boj s islamom
a bude tu Alah. Otázku o Bohu si kladieme v súvislosti so situáciou v Paríži
a s nešťastím, pri ktorom zomreli nevinní ľudia, či pri ďalších útokoch. Pýtame
sa: Čo je to za Boh, keď sa v jeho mene
konajú také beštiálne činy? Možno aj
my sme si položili otázku: Kde bol Boh
a prečo to dopustil?
Tak ako sa slovo Boh dostalo v minulosti na totálnu perifériu ľudského
záujmu, dnes je to práve naopak: Boh je
v centre slov a úvah skoro každého človeka. Akosi sa nesplnilo to, čo predpovedal Nietzsche, že Boh je mŕtvy, ani to,
čo prorokoval rumunský mysliteľ Emil
Cioran, keď povedal: „Ani blesky, ani
prekliatia už neoživia používanie slova
Boh a keď aj pozrieme na kríž, tak sa
nám začne zívať od únavy a nezáujmu.“
A dodal: „V ktorom starobinci odpočíva
ten starec, ktorého nazývajú Boh?“
Áno, Boh je dnes všade: na ulici,
v televízii, v našich rozhovoroch. Môže-

ročník: XXVI.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
me povedať, že sa vrátil, a to dosť triumfálne. Vrátil sa, obrazne povedané, do
nášho krvného obehu, vrátil sa so silou
a rozohrieva ľudskú krv, ba dokonca sa
stáva spúšťačom vojny.
Privolávanie hnevlivého Alaha spôsobuje to, že ľudia sa dvíhajú a sú pripravení viesť vojnu v mene Pána zástupov. Prichádza mi na myseľ tvrdenie, že
sa v Európe schyľuje k náboženskému
konfliktu. V tej Európe, ktorá už takmer
všade prijala sekularizmus, teda nezáujem o náboženstvo, o Boha, a deklarovala svoj odklon od Boha aj v zákonoch,
aj v prejavoch, ba dokonca v Bohu a v
náboženstve nevidela už žiadnu konkurenciu. Schyľuje sa k vojne bohov? Zo
včerajšej absencie Boha sa dostávame
k tomu, že sa vrátil ako vážny konkurent
sekularizmu a čistého humanizmu.
Po takomto pohľade sa však ozaj
vynára otázka: Ozaj sa Boh vrátil?
Ten, ktorý je na strane slabých a prenasledovaných? Ten, ktorý je viac milosrdný ako spravodlivý? Ten, ktorý chce
radšej slúžiť ako vládnuť? Osud Boha
je v ľudských rukách. Martin Buber vo
svojej knihe Zatmenie Boha spomína na
reakciu človeka, ktorému čítal fragmenty svojich slov. Po ich vypočutí starý mudrc povedal tieto slová: „Ako len môžete
vždy nanovo používať slovo Boh? Kde
máte istotu, že ľudia príjmu toto slovo
tak, ako ho majú prijať? Keď ho tak často
opakujete a používate, som si istý, že
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 13. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † Adam, Anna
7:00 --12:00 † Ladislav
18:00 † Karol, Terézia, Jozef, Ján, Jozef
5:45 ZBP Zigrida (za uzdravenie)

Ut
28.6.

Sv. Ireneja,

biskupa a mučeníka
(spomienka)

6:15 † Jozef, Terézia
7:00 † Peter (výročná)
12:00 ZBP a dary DS - Anton
18:00 † Karol, Terézia, Jozef, Ján, Jozef

Sv. Petra a Pavla,
Str
29.6.

apoštolov
(slávnosť)

5:45 --6:15 ZBP Peter, Tatiana, Marek s rodinami
7:00 --8:00 ---

PRIKÁZANÝ SVIATOK

12:00 ZBP Janka (ž., 70 r. života)

Cemjata: 17:00

16:00 † Petra (ž.)
18:00 † Karol, Terézia, Jozef, Ján, Jozef

Št
30. 6.

Prvých svätých
mučeníkov Cirkvi v Ríme
(ľubovoľná spomienka)

Vyloženie sviatosti oltárnej
od 12:30.

5:45 † Jozef, Dušan
6:15 --7:00 --9:00 TE DEUM (ukončenie
a poďakovanie za školský rok)
12:00 † Jozef
18:00 † Simeon

Pi
1.7.

Piatok 13. týždňa
v Cezročnom období
Konkatedrála: vyloženie
sviatosti oltárnej od 12:30.
Cemjata 17:00

5:45 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan
6:15 ZBP Janka
12:00 † Ján, Irena, Marta
18:00 † Ján
5:45 ZBP Miroslav, Lucia s rodinami

So
2.7.

Návšteva Panny Márie

Ne
3.7.

5.45, 6.30 († Pavol, Martin), 7.45, 10.00, 11.30, 15.00 (ZBP Mária - 80 r. života),
18.00 († Gabriela - ž., Magdaléna);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

(sviatok)

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † Ladislav

Po
27.6.

Infolist

Infolist

6.15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:00 † Ľubomír, Anna
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Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10.00 hod. - 11.30 hod., 16.00 - 17.30 hod., Ut, Str, Štv: 16.00 hod. - 17.30 hod.,
Pia: 10.00 hod. - 11.30 hod., 16.00 hod. - 17.00 hod. 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

Na opravu fary po požiari:
• bohuznámi: 50 €, 50 €, 20 €, 10 €,
• novomanželia Poprendovci 100 €,
• z krstín Timura 20 €,
• novomanželia František a Dáška
Antalovci 50 €,
• z pohrebu Jána Babjaka 120 €,
• z pohrebu Márie 120 €,
• z pohrebu Jána Babjaka 40 €.
Na kalváriu: bohuznáma 50 €
Na kostol: bohuznáma 50 €.
Zbierka pre potreby farnosti:
farský kostol 3215,48 €, Cemjata 35 €.
Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

2.

Dnes (nedeľu 26. 6.) o 10.30 hod. vás
pozývame na odpustovú slávnosť na
Surdok, ktorú bude celebrovať o. Marek Roják.

3.

V stredu 29. 6. bude zbierka na dobročinné diela sv. otca (tzv. Halier sv.
Petra)

4.

Tento týždeň je prvopiatkový. Ku chorým domov pôjdeme až v septembri.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude
v konkatedrále vo štvrtok a v piatok
od 12:30 hod.
V piatok 1.7. o 15.00 hod. vás pozývame
na modlitbu KORUNKY BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA.
Na Cemjate bude sv. omša o 17.00
a spoveď od 16.00. Chorých budeme
spovedať až v septembri.

5.

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku.
Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania, nech si v kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu môžu začať študenti stredných škôl, ktorí v tomto
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šk. roku končia 1. ročník, u osemročných gymnázií končiaci sextu, alebo
starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na farskom úrade do 15. augusta
2016. Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti krstu, Eucharistie alebo
birmovania, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu. Príprava začne
spoločným stretnutím všetkých prihlásených v nedeľu 4. septembra po večernej
sv. omši o 18.00 hod. v konkatedrále,
kde budú birmovanci a prihlásení dospelí
oboznámení s priebehom prípravy.
6.

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach srdečne pozýva na
letný miništrantský tábor. Vek: 2. stupeň ZŠ. Cena: 30 €. Termín: 11. - 15. 7.
2016. Viac info a prihlasovací formulár nájdete na www.kske.sk. Prihlasovanie do 30. 6. 2016.

7.

Každý utorok (9.30 - 12.00) pozývame
mamičky s deťmi na materskej do
veselej herničky v materskom centre
Radosť v Barličke (Sídlisko III) na spoločný oddych, hru, kávičku a modlitby matiek. Kontakt: Eva 0910 463 523

8.

V mesiacoch júl a august nebudú sv.
omše o 7.00 v konkatedrále, funkcia
týchto sv. omší (pohrebná a výročná) sa
presúva na omše o 6.15.

9.

V mesiacoch júl a august nebude spovedná služba od 10.00 do 12.00 hod.

10. Z dôvodu čerpania dovoleniek nebudú do 14.7. štvrtkové adorácie.
Najbližšia adorácia bude 14. 7. Štvrtkové
adorácie budú v letných mesiacoch
každý druhý týždeň.
11. Prosíme členov RB, aby pripravili poklonu pred Oltárnou sviatosťou a slávenie Fatimskej soboty v sobotu 2.7.
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Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
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