strana 4

Joshua Bell a tie husle, na ktorých
hral, boli jeho stradivárky z
roku 1713, ktoré majú hodnotu
tri a pol milióna dolárov. Nikto
nespoznal jedného z najlepších
huslistov sveta. Nikto si nevšimol
vzácny nástroj. Nikto neocenil
majstrovsky zahraté diela. Avšak
už dva dni pred touto udalosťou
bol vypredaný Bellov koncert v
Bostonskom divadle, na ktorý
stál lístok takmer 100 dolárov a
počúvali ho hrať rovnakú hudbu.
Ako často sa cítime ako tí
cestujúci v metre? Viera nám
vraví, že Boh je všade, no len
ŤAŽKO
VNÍMAME
JEHO
PRÍTOMNOSŤ.
Počas
dňa
si plníme svoje povinnosti,
ale NECÍTIME AKO NÁS
OBKLOPUJE JEHO MILOSŤ.
Stretávame mnoho ľudí, ale
vnímame ich len ako iné osoby,
nie ako PROSTREDNÍKOV,
V KTORÝCH
K
NÁM
PRICHÁDZA JEŽIŠ.
Je na nás, aby sme spozorovali,
že Boh k nám hovorí. Je na nás,
aby sme počuli melódiu jeho
hlasu. A práve skúsenosť, ktorú
mal Joshua Bell vo Washingtone,
nás môže pohnúť k tomu, aby
sme sa rozhodli s otvorenou
mysľou
citlivým
srdcom
vnímať Boha, ktorý prichádza
v tajomstve ticha. Ponúka nám
svoju melódiu lásky, ktorou chce
naplniť naše duše. Prichádza
však v tichu. V tichu počúvať
jeho blízkosť. Hudbu jeho slov.
Naozaj môže byť ťažké vnímať
Boha, to však neznamená, že by
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sme sa nemali o to usilovať. Boh
si želá, aby sme ho našli.
Nabitý program nás môže
uponáhľať, no NEMUSÍ NÁS
POHLTIŤ.
Strach nám možno zapcháva uši,
ale NEMUSÍ NÁS OHLUŠIŤ.
Rozrušenie
môže
zahmliť
náš zrak, ale NEMUSÍ NÁS
OSLEPIŤ.
Deň čo deň sa môžeme učiť, ako
nachádzať Pána. Najlepší spôsob
je vziať si príklad od tej hŕstky
ľudí, ktorí sa pristavili, aby si
vychutnali majstrovstvo Joshuu
Bella: zastavili sa a počúvali.
Osud semien zasiatych na ceste
nám ukazuje, že nie je žiadnym
riešením prísť do kostola,
poslušne sedieť či vstávať a
„akoby počúvať“... v skutočnosti
nechať padnúť slovo do srdca
zabetónovaného,
uzavretého,
bez záujmu. Po skončení liturgie
náš život pôjde ďalej po svojich
koľajach (to je dvojkoľajný život
– s Bohom a bez Boha).
Naplnenie
neprinesie
ani
chvíľkové nadšenie, dočasné
veľkorysé prijatie Ježišovho
slova (to je postoj učeníka
„podľa dobrého počasia“). V tom
prípade by tŕnie mohlo udusiť
semeno evanjelia.
Šťastné riešenie je počuť, načúvať
a počúvať. A až budeme počuť
(či čítať) Božie slovo, položme si
otázku: „Počuješ naozaj?"
(Pripravil Michal Škulka, kaplán)
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15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

ROZSIEVAČ
„Počuješ ma?“ je otázka, ktorú
požívali naši rodičia, aby vzbudili
našu pozornosť a poslušnosť. Hoci
nie sú vždy takéto upozornenia
príjemné,
prichádzajú
vhod:
občas potrebujeme prebudiť z
ľahostajného načúvania. Veď
denne počujeme toľko slov,
že ľahko prepočujeme to, čo je
podstatné. V podobnej situácii
sa nachádzali aj ľudia pred 2000
rokmi, a preto musel Kristus občas
prebúdzať slovami „Kto má uši,
nech počúva!“
Biblista Angelo Scarano uvažuje,
že keď nás niekto vyruší otázkou
„počuješ ma?“, ozve sa v nás
možno podráždenosť. Tieto pocity
však nemusíme mať, pokiaľ sa
na nás Kristus obracia na nás s
podobným nárokom – načúvať mu
a počúvať. Nemusíme sa zatvrdiť,
rozhnevať, či uzavrieť do seba.
Prišli by sme totiž o zúročenie
Božieho slova: počiatočný malý
vklad (obyčajné semeno slova,
t.j. známe a už neoslovujúce
evanjelium) sa totiž rozrastie
niekoľkonásobne. Preto sú šťastné
uši, ktoré počujú: šťastní sú tí,
ktorí skutočne načúvajú. Pretože
len úprimná otvorenosť Božiemu
slovu prinesie plody.

Na to, aby sme mohli dobre
načúvať, čo nám Pán hovorí je
potrebné byť v tichu. Bl. pápež
Pavol VI. pri istej príležitosti
povedal tieto slová: „Na otázku, či
sa k nám Pán prihovára v hluku,
alebo v tichu, odpovedáme všetci,
že v tichu. Prečo sa teda občas
neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme
počuť šepot Božieho hlasu v sebe,
len čo ho zachytíme?“
Boh v komunikácii s človekom
nemá žiadne ťažkosti. Problém je
na našej strane: či sme otvorení ho
počúvať alebo nie.
V jedno ráno v januári roku 2007
kráčal
ulicami
Washingtonu
muž oblečený v džínsoch a
tričku, so šiltovkou na hlave.
Vošiel do stanice metra, vytiahol
husle a začal hrať. V chladnom
januárovom ráne takmer 43 minút
hral na husliach. Náhliac sa v rannej
špičke prešlo okolo huslistu 1097
ľudí. Za 43 minút sa pri huslistovi
na krátku chvíľu zastavilo iba
sedem ľudí. Za celý ten čas sa
mu podarilo zarobiť 32 dolárov.
Keď prestal hrať, nikto to ani
nespozoroval. Nikto nezatlieskal.
Väčšinu času hral tento muž sám
pre seba. Bola to škoda, pretože
ten muž bol svetoznámy huslista
(Pokračovanie na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Ivana - 1. výročie

Pondelok 15. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Ján, Margita, Irena, Marta
12:00 + Margita, Jozef
18:00 ZBP Darina - 60 rokov
5:45 + František, Alžbeta

Ut
14.7.

7:00 + Jozef

Utorok 15. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Vladimír
12:00 + Ján, Ján
18:00 + Margita - pohrebná
5:45 + Ján

Str
15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a
učiteľa Cirkvi

7:00
10:00 ZBP Simona - 50 rokov
12:00 + Pavol
18:00 ZBP Pavol - 70 rokov
5:45 + Angela, Mária, Alžbeta

Št
16.7.

7:00 + Michal - 1. výročie

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej
ľubovoľná spomienka

10:00 + Jozef, Magdaléna, Helena, Ján,
Štefan
12:00 ZBP Peter - 70 rokov
18:00 ZBP Pavol, Františka - 60 rokov
manželstva
5:45 + Anton

Pi
17.7.

Sv. Andreja Svorada
Benedikta, pustovníkov
sviatok

a

7:00 + Viera - pohrebná
10:00 + Pavol, Adriana, Mária, Michal
12:00 + z rod. Imrichovej, Kobulskej,
Chudej, Šitarovej
18:00 ZBP Radovan, Mária, Mia
5:45 ZBP Dominik a Danka

So
18.7.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Ne
19.7.

5.45 (+ Anna, Štefan, Anna, Vojtech, Mária), 6.30 (+ Božena), 7.45, 10.00 (+
Ján, Eva), 11.30 (+ Margita, Vojtech, Peter), 13.30 (+Anna a František), 15.00
(+ rod. Kinčáková a Bartušová), 18.00 (ZBP Cyril - 70 rokov), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Jozef)

7:00 + Milan - pohrebná
18:00 ZBP Bernard a Anna - 50 rokov

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

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 6:20 – 7:00 hod.; večer 17:30 – 18:00 hod.

Po
13.7.

Oznamy

1. Od 1.7.2020 sa sv. omše upravujú
takto: Pondelok - piatok: 5.45,
7.00, 10.00 (pre seniorov), 12.00,
18.00 hod. Sobota: 5.45, 7.00,
18.00 hod. Nedeľa: 5.45, 6.30
(pre seniorov), 7.45, 10.00, 11.30,
13.30 (pre seniorov), 15.00, 18.00,
Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 hod.
2. Na budúcu nedeľu 19.7.2020 po
sv. omši o 10.00 hod. pozývame
všetkých, ktorí chcú aktívne
pomôcť pri riešení otázky
Šidlovca na stretnutie na faru.
(dekan)
3. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od pondelka do soboty v
konkatedrále v spovedniciach
od 5.45 do 7.00 hod. a večer od
17.30 hod. do 18.00 hod.
4. Deti, ktoré sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a
prijať sviatosť Eucharistie, nech
si v kancelárii farského úradu
vyzdvihnú prihlášku. Prípravu
môžu začať žiaci 3. ročníka
základných škôl, alebo starší.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do nedele
16.8.2020.
5. 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 2. ročníka
stredných škôl alebo starší.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte na
farskom úrade do 16.8.2020.
6. Dospelí, ktorí majú túžbu prijať
sviatosti krstu, Eucharistie alebo
birmovania, nech sa prihlásia v
kancelárii farského úradu.
7. Vzhľadom na situáciu, s ktorou je
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prepojený aj značný výpadok
príjmu z milodarov a zvončeka,
ktorý sa používa na chod kostola
a farnosti, vás chceme poprosiť,
aby ste prispeli prevodom na
náš účet: ČSOB SK02 7500
0000 0040 0800 8582.VÚB
SK12 0200 0000 0030 8266
5551. Pán Boh zaplať.
8. Link na pozretie a stiahnutie
videa a fotografíí zo slávností
prvého sv. prijímania (7.6.,
14.6.2020)
i
birmovky
(31.5.2020)
nájdete
na
emailovej adrese, ktorú ste
zadali počas prípravy.
9. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny
do konca apríla 2021.
10. Milé sestry a bratia, pozývame
Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve
Fóra kresťanských inštitúcií
“V nedeľu nenakupujem”.
Nestačí žiadať od politikov
zatvorenie obchodov v nedeľu.
Záleží na každom z nás, či
otcovia a mamy budú v nedeľu
so svojimi rodinami alebo budú
obeťou našej ľahostajnosti.
My sme tí, ktorí majú kultúru
nedele vo svojich rukách. Ak
nám nejaká drobnosť chýba,
radšej ako zájsť v nedeľu do
obchodu, požičajme si to od
suseda a budujme vzťahy. Ak
my podržíme nedeľu, nedeľa
podrží nás! + Mons. Bernard
Bober, arcibiskup - metropolita.
Milodary:
Na
konkatedrálu:
Ružencové bratstvo 400€. Na TV
LUX: Ružencové bratstvo 135€.
Na Rádio Lumen: Ružencové
bratstvo 135€. Zbierka na farské
potreby: Konkatedrála 2175,26€,
Kalvária 33,50€, Surdok 255€.

