strana 4

a poznania, že spokojne môže hodnotiť
každú situáciu? Toto je problém
súčasného sveta v poznávaní. My sme
subjektívne presvedčení, že vieme
všetko najlepšie z oblasti lekárstva, z
oblastí bezpečnosti, zbraní,... Odstavili
sme odborníkov, ktorých sme prestali
rešpektovať, pritom my ani v danej
oblasti nemáme dostatočné rozumové
poznanie, získané napríklad štúdiom.
Teda to spolu ako keby sme vymazali.
Po druhé, svedomie
môže mať
svoju kvalitu a to rôznej úrovne:
môže byť presné, pravdivé, jemné,
predchádzajúce,
sprevádzajúce,
následné, široké, pomýlené, bludné,
škrupulózne. To aké je, záleží od
výchovy, vzdelania, intelektu a chcenia
každého človeka spolu poznávať
pravdu, a nie si myslieť, že len ja, ja,
ja mám pravdu. Svedomie sa totiž
formuje, ale môže sa aj zdeformovať.
A teda človek môže mať svedomie, a
predsa môže konať zlo. Robí to preto,
lebo jemu svedomie nemusí nič vyčítať,
lebo ho má zdeformované.
Poviem príklad: Niekto príde na spoveď
raz za dva týždne, raz za mesiac a sa vyzná
zo svojich hriechov. Povie ich, dajme
tomu desať. A niekto príde po roku,
alebo po niekoľkých rokoch a povie,
že on nemá hriech. Čo to znamená?
To, že má otupené svedomie. Opačný
príklad je škrupulózne svedomie. Sú
ľudia, ktorí by na spoveď chceli chodiť
každý deň. Všade vidia hriech. Toto je
opačný extrém. Ako klasický príklad
škrupulózneho svedomia môže byť,
keď sa niekto spovedá z toho, že vo
štvrtok jedol mäso a neumyl si zuby.
Spovedá sa z toho, že mu medzi zubami
kúsok mäsa ostal a teda jedol mäso
v piatok. Už z toho čo tu v krátkosti
hovoríme, nám teda vyplýva, že vôbec
nie je pravda, že človek má vždy
nasledovať svoje svedomie. To jeho
totiž môže byť omylné a bludné. Keby
sa tvrdenie, že máme nasledovať vždy
svoje svedomie absolútne prijalo ako
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norma spoločnosti - štátu, potom by sa
museli zrušiť napríklad súdy, polícia.
Každý by robil podľa svojho svedomia,
a keďže svedomie môže byť aj bludné
a falošné, zlo by oficiálne neexistovalo.
Ale v podstate by bolo na svete peklo.
JOZEF DRONZEK

(Pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAM KBS
Drahí bratia a sestry, chceme vám
poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí
utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime
si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou
vnímame veľké množstvo dobra, ktoré
v tejto skúške prejavujete.Na Nedeľu
Božieho milosrdenstva vás chceme
povzbudiť, aby ste v konkrétnych
prejavoch milosrdenstva voči našim
bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte
sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh
nehľadí ako človek, nesúdi podľa
logiky mocných tohto sveta, ale zhliada
na úbohých a počuje hlas strápených.
Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a
nezatvorme si pred nimi svoje srdcia.
Pomáhajme naďalej, a to nielen
materiálne, ale aj ľudsky, záujmom,
prihovorením sa, prijatím utečencov
do našich spoločenstiev. Buďme naozaj
milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský
Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za
vás modlia biskupi Slovenska.
ODPUSTKY
Každý, kto si v Nedeľu Božieho
milosrdenstva pri verejnom vystavení
obrazu Božieho milosrdenstva v kostole
alebo kaplnke nábožne uctí tento obraz a
splní predpísané podmienky na získanie
úplných odpustkov (Svätá spove)d,
sväté prijímanie, modlitba na úmysel
Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu
Pána a recituje Vyznanie viery Verím v
(jedného) Boha a pridá k tomu nábožný
vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo
(napr. "Milosrdný Ježišu, dôverujem
ti"), môže získať úplné odpustky pre
seba alebo pre duše v očistci.
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2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA "C"

PÔSTNE KÁZNE
IV. SVEDOMIE
V poslednom čase sa nám otázka
svedomia dostala do popredia. Teda
hlavne tvrdenie, ktoré sa začalo
propagovať aj na sociálnych sieťach,
aj mnohí veriaci to lajkujú, klikajú
na to, že s tým súhlasia. Asi sa stáva
pravdivým tvrdenie, že dnes hlavným
zdrojom na získanie informácií je práve
internet. Aké je to tvrdenie? Človek má
vždy konať podľa vlastného svedomia!
Skúsme dnes nad tým porozmýšľať v
kontexte otázky: Je to pravda? Máme
vždy konať podľa svedomia? Je
svedomie nadriadené všetkému?
Keby som sa vás opýtal, čo to je
svedomie, tak by sme možno povedali
takú klasickú detskú definíciu:
Svedomie je Boží hlas v nás. Ono je to
ozaj jednoduché to takto povedať, ale
oficiálny pohľad na svedomie je trocha
zložitejší.
Svedomie sa po latinsky povie:
consciencia, con - spolu (ako máme
konkatedrála - čiže spolu katedrála),
sciencia - je poznanie. Čiže svedomie
je spolu poznanie, spolu poznávanie
nášho rozumu a Božieho zjavenia, či už
v podobe prirodzeného zákona, ktorý
je v nás, alebo pozitívneho, ktorý je
zjavený. Poviete si, čo a s kým spolu
poznáva naše svedomie? Odpoveď je
jednoduchá. Naše svedomie poznáva
cez rozum pravdu o tom, čo sme urobili.

Pravdu o našom skutku, či je dobrý,
alebo zlý. Ak nám naše svedomie, ktoré
skutok hodnotí, vyvoláva v našom
vnútri pocit pokoja, radosti, môžeme
smelo povedať, že sme urobili dobrý
skutok, ak máme výčitky, tak zlý.
Svedomie je teda akoby sudca v nás.
Ale toto je oveľa zložitejšie. Lebo sa
môže stať, že niekto môže mať radosť
aj z toho, že urobil zlo.
Svedomie pozostáva, ako som to z
názvu vysvetlil, z dvoch slov: spolu a
poznávanie. Teda svedomie má v sebe
zložku rozumu - to je náš ľudský vklad
- osobnú rovinu, našu subjektívnu, a
potom je tu ešte zložka spolu - čiže
zložka kolektívna - spoločenská, ktorá
je formovaná
autoritou, tradíciou,
normami,
prikázaniami,
zákonmi
daného spoločenstva, ktorá je tiež
formovaná rozumom, tradíciou a
skúsenosťou. Ale aj tu sa objavuje
problém: Čo keď dané spoločenstvo už
prijíma zákony tak, ako keby Boha už
nebolo?
A tu sme pri prvom probléme, či máme
alebo nemáme nasledovať a počúvať
vždy svoje svedomie: Ak má niekto,
zníženú schopnosť rozumu, alebo má
psychickú poruchu, môžeme povedať, že
jeho svedomie mu hovorí pravdu? Ak by
to tak bolo, tak by takíto ľudia spokojne
behali po uliciach a spoločenstvo by sa
ich nesnažilo umiestniť do zariadenia
pod dozor. A druhý problém, máme
mať spolu poznanie: Kto z nás môže
smelo povedať, že má toľko vedomostí
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Po
25.4.

Sv. Marka, evanjelistu
Sviatok

7:00 + Ján - pohrebná
10:00 ZBP Jana - 70 rokov
12:00 + Cyril
18:00 + Jozef
5:45 Za duše v očistci
6:15 + František

Ut
26.4.

Utorok po 2. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Jaroslav - pohrebná
10:00 ZBP František, Viera
12:00 ZBP Marta, Imrich
18:00 ZBP Ľudmila - 70 rokov
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Marta

Str
27.4.

Streda po 2. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Tomáš - pohrebná

TV LUX

10:00 + František
12:00 + Jozef, Helena, Vladimír, Anton
18:00 + Tomáš, Anna, Štefan, Karol, Štefan,
Anna
5:45 Za duše v očistci

Štv
28.4.

Štvrtok po 2. veľkonočnej
nedeli
Adorácia 18.45 hod.

6:15 ZBP Stanislav, Darina s rod., Darinka
7:00 + Ján - pohrebná
10:00 ZBP Anna - 90 rokov
12:00 + Rudolf, Ľudovít, Anna, Alojz
18:00 + Anna - 1. výročie
5:45 Za duše v očistci

Pi
29.4.

Sv. Kataríny Sienskej, panny
a učiteľky Cirkvi, patrónky
Európy
Sviatok

6:15 + František
7:00 + Anton - pohrebná
10:00 + Jozef, Mária
12:00 + Júlia
18:00 + Martin

So
30.4.

Sobota po 2. veľkonočnej
nedeli

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Ľubomír
18:00 + Ján

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA "C"

Ne
1.5.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Miloš), 7.45, 9.00 (+ František), 10.00
(ZBP Mária - 90 rokov), 11.30 (ZBP Mária, Karol s rodinami), 15.00
(ZBP Ján, Miroslava s rod.), 18.00 (+ Jana), Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (+ Eduard, Mária, Helena, Mária, Jozef, Andrej)

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; večer 17:30 – 17:55 hod.

6:15 ZBP Marek s rod.

Oznamy

1. Stretnutie
rodičov
prvoprijímajúcich detí bude vo
štvrtok 28.4.2022 o 17.30 hod.
v budove Katolíckeho kruhu na
Jarkovej 77.
2. Od 1.5. sa budeme modliť májovú
pobožnosť (loretánske litánie)
o 17.55 hod. Vždy začíname s
kňazom alebo diakonom.
3. Stretnutie rodičov birmovancov
bude vo štvrtok 5.5.2022 o 18.30
hod. v budove Katolíckeho
kruhu na Jarkovej 77.
4. V nedeľu 8.5.2022 (Nedeľa
Dobrého pastiera) sa po všetkých
sv. omšiach uskutoční zbierka na
kňazský seminár.

5. Bohoslovci
a
predstavení
Kňazského seminára sv. Karola
Boromejského
v
Košiciach
pozývajú na Deň otvorených
dverí v nedeľu 8.5.2022. Program
sa začne o 11.00 hod. v seminári
svätou omšou. V programe ďalej
nechýba prehliadka seminára,
obed, kultúrny program a
slávnostné vešpery.
6. V sobotu 14.5.2022 pozývame
všetky deti na Arcidiecéznu
púť detí do Obišoviec. Počas
putovania
budú
pripravené
zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed
je pre všetkých zabezpečený.
Obeta, skutok lásky či modlitba
sa nikdy nestratí. Púťou chceme
rozžiariť hviezdy na nebi v tmavej
atmosfére vojny, budovať si
vzťah k nášmu pútnemu miestu
a zažiť veľkonočné kresťanské
spoločenstvo.
Tohtoročným
obetným darom je cukor, ktorým
chceme pomôcť ľuďom na
Ukrajine. Obetný dar môže
doniesť každý účastník púte.
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7. V NEDELE 22.5. A 29.5.2022
KVÔLI SLÁVNOSTI PRVÉHO
SV. PRIJÍMANIA NEBUDÚ SV.
OMŠE O 10.00 A 11.30 HOD.
SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
BUDE 5.6.2022 O 11.00 HOD. V
TEN DEŇ NEBUDE SV. OMŠA
o 10.00 a 11.30 HOD. Ďakujeme
za pochopenie.

8. V
košickej
katedrále
si
pripomenieme jubileum manželov
z celej arcidiecézy: 26.6.2022 o
15.00 hod. 25. výročie manželstva
s otcom arcibiskupom, kde
dostanú osobitné požehnanie.
Manželia, ktorí oslávite svoje
jubileum v roku 2022, tlačivo na
zápis si môžete vyzdvihnúť na
ekonomickom oddelení farnosti
do 29.5.2022.
9. OZ Prešovská gotika. sa uchádza
o 2 percentá z daní. Podrobný
návod ako to uskutočniť a aj
aktuálne tlačivá sú na webovej
stránke
združenia
www.
presovskagotika.sk. Ak nemôžete
Vy darovať, poproste svojich
príbuzných. Ak máte problém s
vypísaním, nech sa páči, zastavte
sa na ekonomickom oddelení, radi
Vám pomôžeme.
10. Ďakujeme všetkým, ktorí ste
hlasovali formou SMS v rámci
výzvy PSK za projekt Prešovskej
gotiky "Revitalizácia kultúrnej
národnej pamiatky Kalvária" a
prispeli ste tak k tomu, že sme
medzi víťaznými projektami.
Získané financie sa použijú na
vypracovanie projektu celkovej
renovácie Kalvárie.
11. Milodary:
Na
výstavbu
Pastoračného centra na Šidlovci
z požehnania veľkonočný jedál
1000€.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

