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prináša ako protivu čisto ľudským
zásadám. Ak je to tak, je potrebné si
klásť otázky. Ako to, že niektorí z tých,
ktorí krst prijali, vo viere vychovávaní
boli, sú dnes frivolní, ľahtikárski,
spolčujú sa s nesprávnymi ľuďmi?
Vari Ježišov krst učí subjektívnemu
vysvetľovaniu si právd viery i vedy
len pre seba? Či by nás učil poslušnosti
Božiemu slovu a magistériu Cirkvi
– jeho mystického tela, ktorého
členmi sme? Učí nás Kristov krst
súhlasiť s ťažkým hriechom syna,
dcéry, manžela, manželky, vnúčaťa,
kohokoľvek či dokonca ľahostajnému
mlčaniu? Takto vznikali a tvoria sa
bolestivé dejiny človeka a sveta. Učí
ma Ježišov krst hľadať si výhovorky
aj v tejto ťažkej dobe ekonomickej
i pandemickej, prečo roky neprijať
sviatosť zmierenia a Eucharistie, prečo
aj pri dovolenosti nebyť na v nedeľu a
prikázaný sviatok na sv. omši? Osobnú
účasť nenahradí žiadna príroda či
domáci gauč. Učí Ježišov krst hnevu,
miešaniu sa do všetkého a každého,
ospravedlňovaniu si vlastných chýb
na druhých, pýche a neochote zmeniť
sa? Tak sa vyhováral Adam v Raji. Učí
nás Ježišov krst nevere v manželstve,
voľným vzťahom, závislosti na droge,
automate či riešeniu problémov utápaní
sa v droge? Učí ma neúmerne tráviť
čas na internete, s hlavou sklonenou
nad obrazovkou mobilu či tabletu
so srdcom vzdialeným od vlastného
brata, sestry, mamy, otca či staršieho
človeka? Nestali sme sa novodobými
pohanmi, keď sväteniny sú pre nás
viac ako sviatosti? Keď si prinášame
kliešte, aby sme vymontovali skrutku
zachytávajúcu dvere kostola, aby
neunikalo teplo, či pokazili ventil na
kadi trojkráľovej vody, mysliac si,
že patrí iba mne a kým nenaplním
ostatnú fľašu či bandasku, ostatných
do toho nič, kľajúc pritom ešte na
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kostolníka? A tú vodu potom užívať
na praktiky bielej mágie? Veď to je
hriech proti 1. Božiemu prikázaniu.
Aj vyvolávať v tomto období, či
bude alebo nebude mazanie olejom
Šarbela, keď je zákaz dotýkania sa?
Učí ma Ježišov krst nenávisti voči
lekárom a zdravotníkom, ktorí sú na
hranici síl, keď sa snažia zachrániť
ľudské životy? Sú zodpovední oni za
pandémiu? Učí ma tento krst nosiť
hanlivé nápisy na chrbte v Božom
chráme, prichádzať zámerne tesne
alebo neskoro po začiatku sv. omše či
liturgie? Učí ma Ježišov krst súhlasu
so 14 pohlaviami, či beriem vážne, že
človek bol Bohom stvorený ako muž
a žena a že jedine manželský zväzok
medzi nimi je Bohom požehnaný? Ak
nie, všetko sa dá potom sprofanizovať
a ospravedlniť si či prispôsobiť si
vlastnému mylnému svedomiu. A
výsledok? Kým Ježiš prináša pokoj
a jeho prikázania spásu, všetky
vyššie spomínané veci a iné prinášajú
nepokoj, nespokojnosť, sváry a
záhubu duše človeka. Nepamätáme na
večnosť?
Ak budeme brať vážne sviatosť krstu
i jej záväzky, ak ostaneme napriek
prekážkam verní Ježišovi a viere,
vieme si dať správne odpovede a
závery. Nenechajme v sebe ovocie
krstu zaniknúť. Odovzdávajme ho
ostatným. Ježišov príchod z lásky k
človeku na tento svet i jeho hviezda,
ktorá ho zjavila národom a jeho krst
nás k tomu pobádajú. Myslime na
to kedykoľvek, keď hľadíme na
krstiteľnicu a spomíname na chvíľu
svojho krstu – nie ako chvíľu kedy
sme s Bohom skončili ale ako na
moment, v ktorom si nás Boh zaľúbil
a začal dávať vzrastu svojho života a
milostí v nás.
Spracoval Martin Šimko, farský vikár
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DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

SME POKRSTENÍ NOVOPOHANIA?

Hoci sme už pred vyše 2 týždňami
vstúpili do dní Nového roka a hoci
sme bilancovali ten starý v rôznych
smeroch a hoci nám pomaly končí
Vianočné obdobie, v ktorom tak
radi rozmýšľame nad tajomstvom
príchodu Božieho Syna pre spásu
človeka na tento svet, v odblesku
girlánd a znejúcich kolied prichádza
sviatok Krstu Pána, ktorý je vždy
dobrou príležitosťou bilancovať i
zamyslieť sa nad hodnotou nášho
vlastného krstu. Veď je to znak toho,
že sme Kristovi.
Ježiš, hoci nemusel, prijal pri
Jordáne krst z rúk Jána Krstiteľa,
aby bol vo všetkom nám podobný,
okrem hriechu. Prijal ho v pokore
a poslušnosti Otcovej vôli. A Otec
nám zjavuje: „Toto je môj milovaný
Syn, počúvajte ho!“ Ježiš neskôr sám
ustanovuje krst z vody a z Ducha
Svätého, ktorým sa človek znovuzrodí
– z hriechu povstane mocou tejto
sviatosti slobodný človek vykúpený
krvou Kristovou. Krst je veľmi
potrebná sviatosť. Nový Katechizmus
Katolíckej cirkvi ho právom nazýva
ianua sacramentorum – teda bránou
ku všetkým ostatným sviatostiam.
Krst nám vtláča nezmazateľné
znamenie – navždy sa stávame
Božími deťmi a Ježišovými priateľmi.
Dokonca aj keď zídeme z jeho ciest,

stále je to znamenie spásy. Ježišom
ustanovený krst z nás zmýva vinu
dedičného hriechu, robí nás dedičmi
Božieho kráľovstva. Dáva nám účasť
na všeobecnom Ježišovom kňazstve.
Správnou výchovou vo viere rodičmi
a krstnými rodičmi i tými, ktorí nás
vo viere sprevádzajú, sa môže toto
zasiate Božie semienko v nás rozrásť
v nádherný strom viery, ktorý privádza
ku Kristovi aj iných ľudí. Je to cítiť
z nášho života? Z našej viery? Tu je
potrebné pamätať na krstné záväzky,
ktoré za nás vyslovili rodičia a to, aby
sme boli vytrvalí vo vernosti Ježišovi
a jeho zásadám. Tu hrozia rôzne
nebezpečenstvá a nástrahy v našom
živote. Otec lži ich strojí a treba
vedieť, že boj o dušu človeka sa vedie
do jeho posledného dychu. Bojuje
o nás náš dobrý Boh i náprotivok –
Satan. Nakoľko sme ľudia obdarení
rozumom a slobodnou vôľou, je vždy
na nás, na ktorú stranu sa chceme
prikláňať – na cestu viery a spásy
alebo na širokú cestu zla a hriechu. Na
toto sa máme pýtať neustále.
Čomu nás učí krst z vody a z Ducha
Svätého a ako s ním nakladáme? V
kontexte dejín a najmä tých súčasných,
je potrebné povedať, že človek sa
už mnohokrát postavil na nesprávnu
stranu, proti Bohu i proti sebe. Ježišov
krst nás totiž učí pokore, obete,
láske – tej nefalšovanej voči Bohu
i blížnemu, odpúšťaniu, čnostiam a
vôbec zásadám, ktoré nám Syn Boží
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

1.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Viktor, Anna, Ladislav, Demeter, Mária
7:00 + Ivana - pohrebná
10:00 + Ján
12:00 + rod. Augustinyi, Servátková, Bröstlová
18:00 + Jozef, Dorota, Jozef
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Marián

Ut
18.1.

7:00 + Barbora - pohrebná

Utorok 2. týždňa v Cezročnom
10:00 + Tibor
období

12:00 + Štefan s rod.
18:00 ZBP členovia Hnutia na pomoc
rozvedeným kresťanom a Slávka
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Juraj

Str
19.1.

Streda 2. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Anna - pohrebná

TV LUX

10:00 ZBP Dominik a Anita
12:00 + Margita
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Igor

Štv
20.1.

Sv. Šebastiána, mučeníka
Ľubovoľná spomienka

7:00 + Margita - pohrebná
10:00 + Štefan
12:00 + Mária
18:00 + Ján, Mária, František
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Miloš

Pi
21.1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice 7:00 + Ján - pohrebná
10:00 + Miroslav
Spomienka
12:00 + Peter
18:00 + Margita

So
22.1.

Ne
23.1.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Juraj - pohrebná
18:00 + Ján, Stanislav, Anna

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Ladislav), 7.45, 9.00 (+ Vincencia, Ľudovít),
10.00 (ZBP Viktória - 75 rokov), 11.30 (ZBP Viera), 13.30 (+ Rozália), 15.00
(+ Emil, Jozef, Kamil), 16.30 (+ Ján), 18.00 (+ Viera, Ján, Anna), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15

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.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
17.1.

Sv. Antona, opáta
Spomienka
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Zúčastniť sa na sv. omšiach
bezhonorárovú súťaž na logo
môže v režime OP v
Prešovských misií na tému
konkatedrále 50% kapacity
"Ave crux, spes unica (Zdrav
kostola. Pre tých, ktorí sa
buď, kríž, nádej jediná!)",
nemôžu zúčastniť sv. omše,
ktoré sa uskutočnia v dňoch
budeme podávať sv. prijímanie
5.-11.9.2022. Návrhy môžete
v nedeľu po sv. omši o 10.00
posielať do konca januára
hod.
prostredníctvom
emailu
po.mesto@abuke.sk.
V nedeľu 16.1.2022 pri sv.
omšiach máme zbierku na 6. Mládežnícke sv. omše slávime
Pastoráciu mládeže ACM/
v piatky o 18:00 hod. v konkatUPC. Pán Boh zaplať za vaše
edrále. Na týchto sv. omšiach
milodary.
budú tématické kázne. Srdečne
pozývame mládež, birmovanV
dňoch
18.-25.1.2022
cov a všetkých veriacich.
prebieha Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov. V našom 7. Srdečne Vás pozývame na
meste Prešov bude ekumenická
tématické detské sväté omše
bohoslužba v stredu 19.1.2022
pre všetky deti, nielen pre
o 17.00 hod. v konkatedrále na
prvoprijímajúce,
v
našej
tému "Videli sme na východe
konkatedrále každú nedeľu o
jeho hviezdu a prišli sme sa mu
11.30 hod. Tešíme sa na vás.
pokloniť".
8. Témy diecéznej fázy synody:
V nedeľu 23.1.2022 slávime
1.Spoločníci
na
ceste;
Nedeľu Božieho slova. V
2.Počúvanie;
3.Vyjadrenie
túto nedeľu vás pozývame do
názoru; 4.Slávenie; 5.Zdieľanie
Čaviarne v Katolíckom kruhu
zodpovednosti za našu spoločnú
(Jarková 77), kde v čase 8.00misiu; 6.Dialóg v Cirkvi a
20.00 hod. bude prebiehať
spoločnosti; 7.Ekumenizmus;
nepretržité čítanie Nového
8.Autorita
a
spoluúčasť;
zákona. Zároveň počas nedele
9.Rozlišovanie a rozhodovanie;
bude pripravený online biblický
10.Formovanie v synodalite.
kvíz (odkaz na kvíz nájdete na
farskej webovej stránke) a v
rámci sv. omší zaznejú biblické
katechézy. Birmovancov a
mládež pozývame na sv. omšu o
15.00 hod., kde zaznie biblická
katechéza pre mladých.
Rímskokatolícka farnosť sv.
Mikuláša v Prešove vyhlasuje
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Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

