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sa sveta a hmoty, aby mohol byť
spasený. Takto to vnímajú napríklad
hinduisti, alebo kedysi pohanskí
gnostici, možno stoici…
Pokánie v kresťanstve znamená
úprimné odvrátenie, v mysli a srdci,
od seba k Bohu. Zahŕňa zmenu
mysle, ktorá vedie k činnosti odvrátenie sa od hriešneho smeru k
Bohu. Biblický slovník definuje pocit
v plnom zmysle ako "úplnú zmenu
orientácie zahŕňajúcu posúdenie
minulosti a úmyselné presmerovanie
do budúcnosti". V biblickom
kontexte pokánie rozpoznáva, že
náš hriech je urážlivý voči Bohu.
Pokánie môže byť plytké, ako je
napr.výčitka, ktorú cítime kvôli
strachu z trestu (ako Kain), alebo
môže byť hlboká, napr. si uvedomiť,
čo naše hriechy stáli Ježiša Krista
a ako jeho spásonosná milosť nás
premýva. Katechizmus Katolíckej
cirkvi nám o pokání hovorí toto:
Ako už u prorokov, Ježišova výzva
na obrátenie a pokánie sa nevzťahuje
predovšetkým na vonkajšie skutky,
na „vrece a popol“, na pôsty a
umŕtvovania, ale na obrátenie
srdca, na vnútorné pokánie. Bez
neho skutky pokánia zostávajú
neplodné a klamné; naproti tomu
vnútorné obrátenie pobáda k tomu,
aby sa tento postoj prejavil vo
viditeľných znakoch, v úkonoch
a skutkoch pokánia. Vnútorné
pokánie je radikálne preorientovanie
celého života, návrat, obrátenie sa
k Bohu celým srdcom, zanechanie
hriechu, odvrátenie sa od zla
spojené s odporom k zlým skutkom,
ktorých sme sa dopustili. Zároveň
zahŕňa v sebe túžbu a rozhodnutie
zmeniť život s nádejou na Božie

Infolist

milosrdenstvo a s dôverou v pomoc
Božej milosti. Vnútorné pokánie
kresťana sa môže prejavovať veľmi
rozmanitým spôsobom. Písmo a
otcovia zdôrazňujú najmä tri formy:
pôst, modlitbu a almužnu, ktoré
vyjadrujú obrátenie vo vzťahu k
sebe samému, vo vzťahu k Bohu a
vo vzťahu k iným. V každodennom
živote sa obrátenie uskutočňuje
prejavmi zmierenia, starostlivosťou
o chudobných, vykonávaním a
obranou spravodlivosti a práva,
vyznaním
pokleskov
bratom,
bratským napomenutím, revíziou
života,
spytovaním
svedomia,
duchovným vedením, prijímaním
utrpení
a
trpezlivosťou
v
prenasledovaní pre spravodlivosť.
Najistejšia cesta pokánia je vziať
každý deň svoj kríž a nasledovať
Ježiša. Dynamiku obrátenia a
pokánia vynikajúco opísal Ježiš
v podobenstve o „márnotratnom
synovi“, ktorého stredobodom
je „milosrdný otec“: očarenie
klamlivou slobodou, opustenie
otcovského domu; krajná bieda, v
ktorej sa syn nájde, keď premárnil
svoj majetok; hlboké poníženie, keď
sa vidí donútený pásť svine, a ešte
horšie, keď túži nasýtiť sa strukmi,
čo žrali svine; uvažovanie nad tým,
čo stratil; ľútosť a rozhodnutie
priznať pred otcom svoju vinu;
návrat; veľkodušné otcovo prijatie;
otcova radosť – to sú charakteristické
momenty procesu obrátenia. Krásne
šaty, prsteň a slávnostná hostina sú
symbolmi tohto nového, čistého,
dôstojného a radostného života
človeka, ktorý sa vracia k Bohu a do
lona svojej rodiny, ktorou je Cirkev.
MARTIN ŠIMKO
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PÔSTNE KÁZNE
IV. SVEDOMIE
(Pokračovanie z minulého čísla)

Pravé, pravdivé svedomie sa má
teda formovať. Pre kresťana sa
formuje pod vplyvom normy Boha
a normy autority, ktorú tu máme, a
to je norma Cirkvi. Ak teda nevieš,
či si dobre konal podľa svedomia,
naštuduj si oficiálny postoj Cirkvi
k danej téme. Nevnášaj len čisto
subjektivitu do hodnotenia nejakej
udalosti či nariadenia, veď svedomie
je spolu vedenie, spolu poznanie.
Netreba slepo prijímať všetko to,
čo sa nachádza niekde zavesené, čo
niekto len tak povie.
Žiaľ z môjho pohľadu sa dnes
už objavilo veľa samozvaných
duchovných
vodcov,
nielen
spomedzi laikov, ktorí oficiálne
postoje Cirkvi nerešpektujú, a tak
dochádza k rozkolu a napätiu medzi
ľuďmi. Formovanie svedomia sa
dnes musí stať domácou úlohou pre
každého veriaceho, a to hlavne pre
kresťana. Spoločnosť totiž už prijíma
a uzatvára zákony, ktoré sú v rozpore
s naším učením kresťanského
náboženstva. My máme pomôcku
ako to robiť. Tou jednoduchou je
spytovanie svedomia podľa otázok,
ktoré máme napísané v oficiálnej

ročník: XXII.
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schválenej knižke s názvom JKS,
modlitebník, či oficiálne schválené
brožúrky s názvom Spytovanie
svedomia.
Cieľom dnešnej katechézy bolo
teda to, aby sme si uvedomili, že
nemôžeme vždy a všade konať
len podľa svojho svedomia,
lebo nemáme istotu, že je dobre
formované a že teda spolu poznáva
pravdu takú, ako ju zadefinoval Boh.
JOZEF DRONZEK

V. POKÁNIE

Pojmy ako obeta, ľútosť nad
hriechom, pokora, pokánie, spása,
obrátenie a podobné sa akoby
vytrácajú z kresťanského slovníka
a málo veriacich ich chce aj
praktizovať. Svet okolo nás už vôbec
nie. Bez pokánia niet pokory, pokoja
a mieru. Posledné časy a udalosti nás
o tom zjavne presviedčajú.
Treba nám najprv objasniť čnosť
pokánia biblicky a kresťansky
a potom poukázať na niektoré
konkrétne
možnosti
pokánia,
ktoré možno konať nielen vo
veľkopôstnom období, ale v každom
čase nášho života. Poznáme aj
umŕtvovanie – vychádzajúce z
predstavy, že svet je zlý a človek
musí sám seba umŕtviť a zrieknuť
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Michal, Barbora, Ján
7:00 + Anna, Ján - 1. výročie
10:00 ZBP Helena, Milan, Anna, Radovan,
Ján, Katka, Filip, Patrícia
12:00 ZBP bohuznáma rodina
18:00 + František
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Vasiľ, Oľga, Martin

Ut
3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Sviatok

7:00 + Johana - pohrebná
10:00 + Vasiľ, Michal, Anna
12:00 + Jozef, Helena
18:00 + František, Regína, Jozef, Anton, Terézia
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Hedviga

Str
4.5.

Streda po 3. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Viliam - pohrebná
10:00 + Anton
12:00 + Jozef
18:00 ZBP rod. Daráková - 20 r. manželstva
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Rudolf

Štv
5.5.

Štvrtok po 3. veľkonočnej
nedeli
Adorácia 18.45 hod.

7:00 + Ema - pohrebná
10:00 + Martin, Anna, Juraj, Štefánia, Ján,
Milan, Jozef
12:00 + Peter
18:00 ZBP Monika, rod. Grejtáková
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Bartolomej

Pi
6.5.

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

7:00 +Božena - pohrebná
10:00 ZBP a nové povolania pre františkánky
12:00 + Daniel
18:00 + Mária, Vojtech, František
6:15 Za duše v očistci

So
7.5.

Sobota po 3. veľkonočnej
nedeli

Ne
8.5.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ František), 7.45 (+ Anton), 9.00 (+ Elena,
Jozef, Štefan, Alexej), 10.00 (+ Anna a rod. Čorbová), 11.30 (ZBP Dávid),
15.00 (+ František), 18.00 (+ Anton, Marta), Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (+ Ján)

7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + Jolana, Štefan

ŠTVRÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA "C"

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.

Po
2.5.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa
Cirkvi
Spomienka

Oznamy

1. Od 1.5. sa budeme modliť
májovú pobožnosť (loretánske
litánie) o 17.45 hod. Vždy
začíname s kňazom alebo
diakonom.
2. Tento týždeň je prvopiatkový.
KU CHORÝM DOMOV
PÔJDEME OD 8.00 HOD.
Vyloženie Sviatosti oltárnej
bude v konkatedrále vo štvrtok
a v piatok od 12.30 hod. Na
Cemjate sv. omša v piatok bude
o 17.00 hod. a spoveď od 16.00
hod. Sobotu 7.5. slávime ako
fatimskú. Sviatosť zmierenia
vysluhujeme od pondelka do
piatka v konkatedrále od 5.45
do 7.00 hod. a od 17.30 do 18.00
hod. a v sobotu od 6.15 do 7.00
hod. a od 17.30 do 18.00 hod.
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
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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.
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. Milodary:
Na
výstavbu
Pastoračného
centra
na
Šidlovci: Jozef Slezák 100€, z
pohrebu Anny Polačkovej 200€.
Na konkatedrálu: bohuznáma
6€; p. Zusková 100€.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
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