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Sloboda, ktorú sme zažili koncom
roka 1989 v takej pocitovej oblasti,
je od tej dnešnej veľmi vzdialená.
Tých tridsať rokov prinieslo
pravdaže veľa dobrého, ale aj zlého.
Mne osobne to, čo najviac chýba po
tých rokoch je práve to, o čom píšem.
Zlé chápanie slobody, jej zamieňanie
za svojvôľu, jej chápanie, že si
vždy a kedykoľvek môžeme robiť
čo chceme. Tak sa mi nanovo pred
očami objavuje nápis z mostu SNP:
Chaos! Pridám k tomu, chaos 2019!
Sloboda bez zodpovednosti?
Sloboda bez zodpovednosti nám
dnes doniesla chaos. Zabudlo sa na
to, že moja sloboda končí tam, kde
začína právo iného. Zabudlo sa na
to, že sloboda má svoje ohraničenie
prirodzeným, pozitívnym i Božím
zákonom. Zabudlo sa na to, že pravá
sloboda je vo vnútri, v mojej duši a
svedomí, že je to najskôr vnútorná
norma môjho bytia, svedomia, mojej
podstaty, mojej osoby. Nemôžem
sa ubrániť svojmu subjektívnemu
tvrdeniu, o ktorom som viac a viac
presvedčený že: Pravá sloboda je
vtedy, keď som slobodný od zla.
Keď zlo nekonám, tak sa stávam
slobodným a som najviac slobodný.
Hlbší pocit pravdivosti mám aj pri
tomto, tomu prvému podobnom,
tvrdení: Sloboda nie je konanie zla,
sloboda je konanie dobra. Konanie
dobra, pravdaže objektívneho,
pravdivého, zdokonaľuje človeka
i socio, v ktorom žije. Dobro má
v sebe túto vlastnosť, preto mu
rád hovorím, že má v sebe rozmer
perfekcionalizmu.

Infolist

Keďže to tak nie je, keďže členovia
spoločnosti
toto
neakceptujú,
neuznávajú zásadu konania dobra
ako záväzok slobody, prichádza
na tento stav reakcia. Sledujeme
nárast počtu policajtov, väzení,
lekárov – psychiatrov, až sa zdá,
že začína anarchia. Zlo, ktoré
konáme a v mene slobody si ho
vyberáme, pýta v tomto čase svoju
veľkú daň. Prejavuje sa to v našom
každodennom živote, prejavuje sa to
na ulici, ale aj v kostole. Sloboda totiž
v kostole neznamená to, že keď som
tam a modlím sa a vedľa mňa niekto
kradne z pokladničky, že som ticho.
Sloboda, znamená to, že zabránim
konať zlu, že sa postavím a poviem:
Nekradni, nerob zlo! To je sloboda
v zodpovednosti za spoločné dobro.
Ach áno, pravá sloboda sa nežije ani
u tých, ktorí tvrdia, že majú vieru.
Nemajú ani vieru, ani slobodu, lebo
nemajú zodpovednosť, majú len
návyk modliť sa, chodiť do kostola.
Dokedy tento svet vydrží žiť v
takomto zlom chápaní slobody?
Hrdinovia za slobodu toto dokázali
pochopiť a žiť. Hrdinovia za slobodu
žili svoju slobodu v zodpovednosti
za seba i druhých. Tak som to vnímal
v tých rokoch, aj keď si môžete
povedať, že to tak nebolo, že to bolo
o inom aj z ich strany, ja som to tak
cítil a vnímal. Ach, ako je potrebné
vytvoriť vzťah medzi slobodou a
zodpovednosťou a dať ju do svojho i
nášho života. Netreba sa báť povedať,
že „byť“ je vždy viac ako len „mať.“
(Jozef Dronzek, dekan)
Pokračovanie nabudúce.
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SLOBODNÍ ČI NESLOBODNÍ?
Je čas zamyslieť sa nad posolstvom
novembra roku Pána 1989 tak, ako
to robím skoro každý rok v tomto
dušičkovom čase. Tlačí nás to akosi
automaticky do pozície spomienok
a rekapitulovania. Aby to nebolo
len o historickom exkurze, ale aj
o prepojení s dneškom, budem sa
snažiť to premostiť aj do dnešného
dňa. Pozitíva aj negatíva tohto
rozpätia rokov by sa dali spísať do
dvoch stĺpcov, ale to už nechám
na každého z vás. Na každého, kto
chce a kto si pamätá dobu pred, aj
po novembri 1989. Nech je to taká
domáca úloha, ku ktorej vás tiež
pozývam. Nech to budú stĺpce roku
Pána 1989 a roku Pána 2019.
Sloboda a rok 1989,
sloboda a rok 2019.
Žiadame
zrušenie
vedúcej
úlohy Komunistickej strany a
jej odstúpenie, žiadame slobodu
vierovyznania bez strachu z toho,
že chodíme do kostola, žiadame
slobodu pri cestovaní, slobodu pri
podnikaní, prepustenie politických
väzňov... Tam v tom pamätnom
novembri roku 1989 zaznievali aj
takéto heslá spojené so zvonením

ročník: XIX.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

kľúčov. Na Moste SNP sa objavili
nápisy: KSČ – CHAOS, Dubček na
hrad! Aj ja som tam vtedy stál tak
ako tisíce iných študentov rôznych
vysokých škôl a fakúlt. Mal som 21
rokov a len pred necelým rokom som
sa vrátil zo ZVS (Základná vojenská
služba v dĺžke dvoch rokov). Dnes
mám 51 a pýtam sa, čo mne osobne
i nám všetkým tých 30 rokov
prinieslo? Žijem, žijeme slobodu?
Žijem slobodu, za ktorú sme tam
stáli a štrajkovali? Alebo vieme čo je
to vôbec žiť slobodne a v slobode?
Či som si a či sme si nezamenili
pravú slobodu za robenie toho, čo
len chceme, cez hovorenia toho, čo
len chceme, písania na nete toho,
čo len chceme, odsudzovania toho,
čo len chceme a to bezdôvodne, bez
dôkazov len tak, lebo si môžeme
robiť to, čo sa nám chce, lebo máme
slobodu.
Kladiem si často otázku, a dnes po
tých rokoch aj vám, či sloboda je
o tom, že na Slovensku vie každý
jeden ako sa má riadiť štát, ako sa
má riadiť mesto, diecéza, farnosť,
futbalový, hokejový klub? Vie
najlepšie ako sa má viesť firma,
dokonca, v poslednom čase už aj to,
ako má kňaz pochovávať, ako ma
kázať, ako má vystupovať! Je to
pravá sloboda?
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
11.11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Martina z Tours,
biskupa
spomienka

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + kňaz Martin
6:15 + Katarína, Vojtech, Karol
7:00 + Michal, Štefan, Žofia, Pavel
12:00 + Emil
18:00 Za kňazské a rehoľné povolania
5:45 ZBP Erika, Ivan

Ut
12.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a
mučeníka
spomienka

6:15 ZBP Jakub s rod.
7:00 ZBP rod. Lainczová
12:00 + Imrich - 7. výročie
18:00 + Mária
5:45 ZBP Matúš, Emka

Str
13.11.

Streda 32. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Cecília, Margita, Karol
7:00 + Milada - 1. výročie, + Imrich
12:00 + Magdaléna, Ján, Valent, Cecília
18:00 + Ján, Viktória

Št
14.11.

Štvrtok 32. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia cca 18.45 hod.

5:45 + Vincent, Milan, Ján, Zuzana, Ján,
Anna, Vasiľ, Magdaléna
6:15 + Pavol, Jozef
7:00 + Margita - pohrebná
12:00 ZBP Marián s rod.
18:00 ZBP Marek
5:45 + Emília, František

Pi
15.11.

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a
učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Margita - 75 rokov, František 80 rokov, ZBP Peter, Zuzana
7:00 + Pavol - 1. výročie, + Ivan, Ružena
12:00 + Ján, Helena, Alžbeta, Mária, Anna
18:00 + Anton, Terézia, František, Regina,
Jozef, Ján

So
16.11.

Ne
17.11.

Panny Márie v sobotu
spomeinka

Infolist

Infolist

5:45 + Matej, Jozef
6.15 + Peter
18:00 + Mária

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
5.45 (ZBP Anna s rod.), 6.30 (+ Ladislav), 7.45, 10.00 (ZBP bohuznáma
rodina), 11.30 (+ Jana), 15.00 (+ Anton), 18.00 (+ Anna, Juraj, Anna, Michal),
Surdok 9.00 (+ Mária, Ján), Cemjata 10.30

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., 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

1. Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma rodina 40€, z krstu
Mareka Moroza 50€, bohuznáma
20€. Na organ: Ružencové bratstvo
100€, bohuznáma Helena 5€, z krstu
Isabelly Lattovej 50€.
2. Klub kresťanských pedagógov
pozýva
svojich
členov
a
sympatizantov do Katolíckeho
kruhu na stretnutie vo štvrtok, dňa
14. novembra o 16,00 hod. Hosťom
bude doc.ThDr. Štefan Paločko PhD.
3. Sestry Congregatio Jesu pozývajú
na diskusiu „Za hranatým stolom“.
Spolu s hosťami sestrou Martou
Andraščíkovou
a
Radovanom
Šoltésom budeme uvažovať nad
témou Pravé a falošné obrazy Boha.
Podujatie sa uskutoční 14. 11. 2019
o 19:00 v Centre Márie Wardovej
na Konštantínovej ulici 2.
4. V nedeľu 17.11.2019 bude vo
všetkých kostoloch na území
Košickej arcidiecézy dobročinná
zbierka sv. Alžbety, ktorou chceme
podporiť výstavbu Pútnického domu
bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach.
5. V nedeľu 17.11.2019 vás pozývame
na spoločné spievané vešpery, ktoré
začnú po sv. omši o 15.00 hod. Teda
odhadujeme cca 16.00 hod.
6. V nedeľu 17.11.2019 o 16.00
hod. Vás pozývame do Divadla
A. Duchnoviča na predstavenie
Tanečného divadla Atak Agnus
Dei. Vstupné je 7€.
7. Združenie
kresťanských
seniorov pozýva svojich členov,
sympatizantov na stretnutie v
neďeľu 17.11 2019 o 15.00 hod. do
klubu na Jarkovej ulici č.77.

strana 3

8. Druhé stretnutie a katechéza
pre rodičov a prvoprijímajúce
deti bude v stredu 20.11.2019 o
17.30 hod. Zraz bude na chodbe
farského úradu, Hlavná 81.
9. V piatok 22.11.2019 o 18.00 hod.
Vás pozývame do konkatedrály na
pravidelnú sv. omšu s požehnaním
a pomazaním olejom sv. Charbela.
10. Miestna skupina Spolku Sv.
Vojtecha v Prešove oznamuje
svojim členom, že kalendáre a
podielové knihy sa budú vydávať v
predajni SSV, Hlavná 80, v mesiaci
november v utorok a štvrtok od
10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00
hod. do 28.11.2019.
11. Srdečne
Vás
pozývame
na
pravidelné mesačné stretnutia
Biblické
večery
s
témou:
Putovanie s Abrahámom v Centre
Márie Wardovej na Konštantínovej
2. Ďalšie stretnutie sa uskutoční
20.11.2019.
12. Vyjadrujeme úprimné Pán Boh
zaplať všetkým, (kostolník Peter,
kantori,
ružencové
bratstvo,
technici a iní) ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k dôstojnému
priebehu oktávy modlitieb a sv.
omší v našej kaplnke sv. Kríža na
cintoríne 1. - 8.11.2019.
13. Občianske
združenie
MAGIS
sa obracia na Vás s prosbou o
potravinovú zbierku k Vianociam
pre rodiny v núdzi v období
od 11.11.2019 do 16.12.2019.
Zbierame trvanlivé potraviny.
Potraviny môžete priniesť na
Konštantínovu 2, do Magisu, alebo
na farský úrad. Za každý milodar
Pán Boh zaplať.
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