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z Nazareta zostať ľahostajným.
Kristus zdôrazňuje veľkosť viery
kanaánskej matky. Ježiš sa na ňu
nemôže nepozerať či odvrátiť oči:
„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa
ti stane, ako chceš. “
Ježiš sa musel zastaviť, nemohol
ísť ďalej. Teraz už musel niečo
urobiť. Tá žena urobila všetko,
čo bolo v jej silách, aby dosiahla
svoje. Taká veľká bola jej viera.
Táto matka nám ukazuje, čo máme
robiť: máme volať k Ježišovi a ísť
za ním. Zároveň pred ním musíme
byť pravdivý. Je potrebné, aby sme
pred neho predstúpili takí, akí sme
a so slovami: Pane, nechcem toho
veľa. Od teba mi stačí len kúsok,
iba odrobinky. To je všetko, o čo
žiadam.
Kanaánska matka nám pripomína,
že nikto nebude zavrhnutý, ak sa
utieka k Božej láske. Vari sme si
nejako zaslúžili miesto v Božom
srdci? Nie, bol to Boh, ktorý nás
doň prijal. No teraz nás žiada, aby
sme prijali jeho pravdy a urobili mu
v našom srdci miesto tak, že sa zo
všetkých síl pousilujeme žiť život
viery. Robíš to? Veríš v Božiu lásku?
Vytrvaj a pristupuj k Bohu so svojimi
potrebami a zakúsiš oslobodenie od
pochybností, ktoré nám znemožňujú
poznať jeho moc. Náš Boh je štedrý.
Dieťaťu, ktoré k nemu pristupuje s
vierou, dáva omnoho viac ako len
odrobinky.
Pripravil o. Pavol Knut, RCJ
LITURGICKÉ OKIENKO
- Prečo sme prestali spievať a
odpovedať pri sv. omši?
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- Prečo nenosíme so sebou na sv.
omšu spevníky JKS?
- Prečo iné cirkvi (evanjelická,
bratská...) nemajú s tým problém?
- Hanbíme sa za svoju vieru a obrad?
II. vatikánsky koncil vo svojej
Konštitúcii o posvätnej liturgii (14;
porov. 19, 21, 27, 30) hovorí o
„plne vedomej a aktívnej [actuosa]
účasti“, Pridaním slova „vedomá“
vlastne
priamejšie
zdôrazňuje
centrálnosť zámernej, bdelej a
zúčastnenej
pozornosti,
alebo
ako ju nazývajú starí otcovia,
kontemplácie. II. vatikánsky koncil
skutočne chcel vidieť zhromaždenie
zapojené do odpovedí a spevu (viď
č. 30), no chcel, aby tak bolo pre
túto vnútornú, skutočnú účasť, nie
ako niečo samoúčelné.
Rady:
- Naučme sa opäť nosiť JKS do
kostola, respektíve si stiahnime
aplikáciu s piesňami do mobilu.
- Zapájajme sa do spevov a
odpovedí, má to byť niečo normálne,
samozrejmé, je to súčasť našej
aktívnej účasti na sv. omši .
Záver:
Nezabúdajme na tieto dve veci:
Osadiť veľkú tabuľu, kde by sa
zobrazovali piesne, aby ste nemuseli
nosiť JKS, nie je také jednoduché:
Náš kostol je chránená pamiatka.
Položiť JKS – knižočky na lavice?
Ten pokus už tu bol, do mesiaca
knižky z lavíc zmizli. (dekan)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
16. AUGUST 2020

ročník: XX.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

VEĽKÁ JE TVOJA VIERA!
NECH SA TI STANE, AKO
CHCEŠ.

Čítal som raz svedectvo jednej
profesorky: „Môj rodný dom mal
na mňa veľký vplyv. Formoval môj
život vo všetkom, aj v maličkostiach.
V prvom rade mala na mňa veľký
vplyv moja matka. Dokonca aj dnes
často konám a zmýšľam tak ako
ona.“
Evanjelium XX. nedele cez rok hovorí
o jednej matke. Iste, o každej matke
by sa dala napísať zaujímavá kniha.
Táto žena z evanjelia, kanaánska
žena, bola veľmi múdra. Mala veľkú
vieru a verila, že život nezávisí iba od
človeka, ale predovšetkým od Boha.
Pán Ježiš verejne pred apoštolmi
ocenil jej vieru.
Ježišove správanie v dnešnom
evanjeliu by sme mohli považovať
za zvláštne a zároveň prekvapujúce.
Kanaančania boli v Starom zákone
symbolom cudzincov, proti ktorým
bolo treba bojovať a vyhubiť ich.
Uctievali pohanského boha Baála.
Keď chcel Žid Žida potupiť, stačilo
počastovať ho nadávkou „Ty
Kanaánčan!“ alebo „Ty Sidončan!“
Avšak, keď sa Ježiš má stretnúť s
kanaánskou ženou, nevyhýba sa jej.
Kanaánska žena, obťažená utrpením

svojej dcéry, neprestáva hľadať
riešenie problému. Keď čelíme
životným problémom, premýšľame,
na koho by sme sa mali obrátiť, za
kým ísť? Ľudia si vyberajú rôzne
spôsoby.
Navštevujú
ordinácie
psychológov a psychoanalytikov,
obracajú sa na svojich známych a
priateľov a rozprávajú o svojich
problémoch, chybách a životných
zlyhaniach. Je vždy ľahšie na srdci,
keď sa zbavíme rôznych chorôb.
Existujú rôzny odborníci, za
ktorými sa človek vyberá so svojimi
problémami.
Pre Ježišovho učeníka je najvhodnejší
On sám. Postoj kanaánskej ženy je
postojom zúfalstva. Hovorí sa, že
topiaci sa slamky chytá. Nemá už
čo stratiť. Je pravda, že táto žena
nežiadala o pomoc pre seba, ale o
oslobodenie svojej dcéry od zla.
Nepatrila k izraelskému národu, a
napriek tomu vedela, že ten, ktorého
prosí o pomoc ju neodmietne.
Život kanaánčanky je cestou vedúcou
k viere, k stále väčšej viere. Jej životná
situácia si vyžaduje taký postoj, a hoci
Ježiš nevyjadruje príliš veľký záujem
o jej osobu a problémy, s ktorými sa
stretáva, jej dôslednosť pri žiadaní o
uzdravenie jej dcéry, jej vytrvalosť
a schopnosť múdro odpovedať na
Ježišove slová nedovoľujú Majstrovi
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. V dnešnú nedeľu 16.8.2020 je
zbierka na kňazský seminár. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Pondelok 20. týždňa
Cezročnom období

v

7:00 + Emília - pohrebná
10:00 + Eva
12:00 ZBP Viktória a Marta s rodinami
18:00 + Helena, Jozef
5:45 + Helena, Eugen

Ut
18.8.

Sv. Heleny
ľubovoľná spomienka

7:00 + Anna - 1. výročie
10:00 + Michal, Margita, Michal
12:00 ZBP rod. Ladislava a Evy
18:00 ZBP Jaroslava (ž) - 60 rokov - s rod.
5:45 + Jozef a + z rod. Dráb

Str
19.8.

Sv. Jána Eudesa, kňaza
ľubovoľná spomienka

7:00 + Mária - pohrebná
10:00 ZBP Mária
12:00 + Bartolomej
18:00 + Bartolomej
5:45 + Vladimír, Anna

Št
20.8.

Sv. Bernarda, opáta a
učiteľa Cirkvi
spomienka

7:00 + Gabriela - pohrebná
10:00 + Tomáš a Mária
12:00 + Mária, Jozef
18:00 + Cecília
5:45 + Juraj

Pi
21.8.

Sv. Pia X., pápeža
spomienka

7:00 + Klára - pohrebná
10:00 + Andrej a Anna
12:00 + Ján, Mária, Ladislav, Juraj
18:00 + Július, Mária, Peter
5:45 + Filoména

So
22.8.

Panny Márie Kráľovnej
spomienka

Ne
23.8.

5.45 (Za obrátenie Stanislav, Daniel, Katarína), 6.30 (ZBP Janka), 7.45, 10.00
(+ Slávka), 11.30 (+ Jana), 13.30 (+ Jozef), 15.00 (+ Magdaléna), 18.00 (+
Margita, Anton, Margita), Surdok 9.00 (+ Jozef), Cemjata 10.15, Kalvária
16.30 (ZBP rod. Hovancová).

7:00 + Jozef - 1. výročie
18:00 ZBP Michaela, Olívia, Tomáš

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A

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 6:15 – 7:00 hod.; večer 17:30 – 18:00 hod.

Po
17.8.

Oznamy

2. V sobotu 22.8.2020 o 18.00
hod. bude sv. omša ku cti sv.
Šarbela. Na záver sv. omše bude
požehnanie s relikviou sv. Šarbela.
Upozorňujeme, že MAZANIE
OLEJOM SV. ŠARBELA
SA V ČASE PANDÉMIE
NEUDEĽUJE.
3. Úprimná vďaka všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k dôstojnému a slávnostnému
priebehu odpustovej slávnosti na
Cemjate 9.8.2020 (dekan).
4. Vzhľadom na situáciu, s ktorou
je 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.
5. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny do
konca apríla 2021.
6. Na nástenkách sú vyvesené nové
termíny kurzov predmanželskej
prípravy september - december
2020. Snúbenci, ktorí majú záujem
absolvovať ich v našej farnosti,
nech sa osobne prihlásia vo farskej
kancelárii. Počet párov na kurz
je maximálne 10. Ďakujeme za
porozumenie.

Usmernenie arcibiskupa sväté prijímanie na ruku
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

Milí bratia kňazi,
dôrazne vás žiadam, aby ste pri
podávaní
svätého
prijímania
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dodržiavali
nariadenia
a
usmernenia Konferencie biskupov
Slovenska. Ako diecézny biskup sa s
týmito usmerneniami stotožňujem a
vyzývam vás, aby ste ich na území
Košickej arcidiecézy striktne
dodržiavali.
Neustále mi prichádza veľa
podnetov z farností, kde si kňazi
vysvetľujú veci po svojom, a to
nielen v tejto konkrétnej otázke o
spôsobe podávania Eucharistie počas
pandémie. Niektorí z nás sa, bohužiaľ,
stotožňujú
s
ultrapravicovými
názormi a konšpiračnými teóriami,
a neštítia sa ich prezentovať vo
farských periodikách a pri homíliách.
Nezľahčujme vážnosť pandémie ani
nebuďme duchovnými hegemónmi,
ktorí vedia sami najlepšie posúdiť
každú záležitosť. Nech sa už
neopakujú sťažnosti veriacich, ktorí
sa dovolávajú nápravy. Sťažujú sa,
že duchovný otec ich núti prijímať
do úst a znevažuje spôsob podávania
svätého prijímania na ruku. Ani
sa nevyhovárajte na to, že veriaci
sami chcú prijímať iba do úst. Vy,
ako predĺžené ruky biskupa, ste
im mali tieto veci komunikovať a
vysvetľovať. Prednostne sa teraz
prijíma na ruku – podotýkam,
bez vreckovky, servítky či iných
pomôcok. Kto nemôže prijímať na
ruku, nech príde na konci radu.
Toto už nie je otázka úcty či neúcty
voči Eucharistii, lebo aj do úst sa dá
prijímať nehodne či neúctivo. Vidím
a vnímam, že teraz sa odkrývajú
charaktery mnohých, ktorí sú
skúšaní nie v úcte voči Eucharistii,
ale v jednote a poslušnosti voči
biskupovi.

S pozdravom a požehnaním
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup

