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32. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A

Sloboda a radosť

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

ariánov. Tí ho však za to vyhnali z mesta.
Chcel ísť za Hilárom, no toho tiež stihol
podobný osud. A tak sa nakoniec ocitol
až na malom ostrove Galinaria oproti
Janovu, kde osamote žil. Začiatkom roka
360 sa Hilár vrátil z vyhnanstva, Martin
sa rozhodol ísť za ním. Hilár ho chcel
vysvätiť za kňaza, no Martin sa necítil
hodný. Usadil sa radšej v meste Piktavium
v Galii, kde žil v prvom galskom kláštore
spolu s niekoľkými mužmi.
V roku 371 sa uprázdnil biskupský stolec
v meste Tours. Ľudia si žiadali, aby bol
biskupom práve Martin. On samozrejme
nechcel. No násilím ho vyviedli z jeho
úkrytu, ktorý mal medzi husami, ktoré ho
svojím gagotom prezradili. Kvôli tomu
sa niekedy vyobrazuje s husou. 4. júla
371 bol vysvätený za biskupa. Za svoje
sídlo si zvolil miesto asi dva kilometre
od mesta Tours pri rieke Loire, kde
vystaval drevený kláštor. Žil tam aj s asi
osemdesiatimi učeníkmi. Nič nevlastnili,
žili veľmi skromne. Martin zriedka opúšťal
samotu, ale vedel rázne zakročiť, keď bolo
treba. Keď dal cisárov brat Valens upáliť
osemdesiat katolíckych kňazov, Martin
sa vybral za cisárom Valentiniánom, aby
ho napomenul. Valentinián si ho potom
často volal ako poradcu na svoj dvor.
Martin mal veľa zásluh aj na obrátení
mnohých pohanov, ktorých bolo v okolí
Tours veľmi veľa. Po zvyšok svojho života
zostal skromným, poníženým, spával na
holej zemi. Zomrel 8.novembra 397. Jeho
telo pochovali 11.novembra na cintoríne
za mestom Tours. Na tom mieste teraz
stojí veľký chrám, ktorý je mu zasvätený.
(zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/
martin-z-tours-biskup/)

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Sv. Martin sa narodil v meste
Szombathely na území dnešného Maďarska
okolo roku 316 v pohanskej rodine. Jeho
otec mal vysokú hodnosť vo vojsku,
bol tribúnom (plukovníkom). Rodičia
sa presťahovali do Pavie v severnom
Taliansku. Neboli síce pokrstení, ale veľmi
dbali na to, aby Martina nepokazili vojaci
svojou nemravnosťou a tvrdosťou. Malý
Martin bez vedomia rodičov začal chodiť
na stretnutia katechumenov (tých, ktorí
sa pripravujú na krst). Keď mal pätnásť
rokov, mal byť pokrstený. Vtedy však cisár
Konštantín vydal rozkaz, aby sa do vojska
zapojili všetci schopní synovia starých a
vyslúžených vojakov. Martinovmu otcovi
sa nepáčilo synovo tiché a utiahnuté
správanie, a tak ho tiež prihlásil do vojska.
Martin bol zaradený do jazdeckého pluku,
ktorý odchádzal do Amiens v severnej Galii
(Francúzsko). Martin sa však nepokazil.
Ku všetkým, aj k svojim podriadeným bol
láskavý, bol štedrý voči svojmu sluhovi,
aj voči chudobným. V meste Amiens sa
odohral aj ten známy príbeh, keď stretol
pri svojej ceste na koni žobráka, ktorý sa
triasol zimou. Martin všetko rozdal, nemal
pri sebe nič, a tak mu dal polovicu svojho
plášťa. Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš
odiaty polovicou plášťa, ktorý Martin
daroval žobrákovi. Hneď na druhý deň sa
dal Martin v meste pokrstiť. Bolo to roku
339, mal vtedy asi dvadsaťtri rokov.
Po čase odišiel z vojska, utiahol sa do
samoty. Nejaký čas potom počúval biskupa
sv. Hilára v Poitiers (západná Galia) a
potom odišiel za svojimi rodičmi, ktorí sa
medzitým presťahovali späť do Martinovho
rodného mesta. Martinova matka sa
stala tiež kresťankou. Otec neopustil
pohanské zvyky až do smrti. Martin sa
stal neúnavným bojovníkom proti bludu

Infolist

Novembrový čas má pre mňa
osobný náboj a výpovednú hodnotu.
V súvislosti s „Dušičkami“, ktoré sme
prežili, má v sebe tento čas posolstvo
spolupatričnosti
a
nádeje
pre
každého, kto zomrel, ale aj pre toho,
komu niekto zomrel. Sme prepojení
v duchovnej rodine s každým, kto
patril ku Kristovi cez krst i smrť
a veríme, že aj cez Vzkriesenie. Je to
výpoveď´ prepojená s existenciálnou
otázkou môjho bytia, mojej osoby. Je
to výpoveď „in futuro,“ je to otázka
presahujúca moju ohraničenosť a
naviazanosť na pozemský život, je to
otázka sub specie aeternitatis, z pohľadu
večnosti.
Novembrový čas má pre mňa
aj praktickú a pragmatickú výpovednú
hodnotu, ktorá sa od roku 1989
posunula do inej roviny ako bola v čase
„nežnej revolúcie“. To pragmatické
a praktické posunutie sa prejavuje
v dennom živote, v ktorom sa vytratila
radosť zo slobody, tak veľmi citeľná
v novembrovom čase pamätného
roku 1989. Ten pocit slobody, ktorý
bol neoddeliteľne prepojený s Bohom,
s vierou, s kresťanstvom. Ten pocit
transformovaný do reality života, kde
ľudia mali k sebe blízko, boli úctiví,
zaplnili bratislavské kostoly, v ktorých
sa zrazu objavili ako lektori pri čítaní
Božieho slova známi slovenskí herci,

umelci, či známe osobnosti. Ej, veru,
chodiť v tom čase po hlavnom meste v
reverende bolo „výhodné“. Na každom
rohu na nás, bohoslovcov, pokrikovali:
„Pánko, pánko, nespovídate?“ Nie,
nikto ma ani po 28 rokoch nepresvedčí,
že naša nežná revolúcia nebola
prepojená s Božím duchom a s Jeho
posolstvom. Prešli sme cestu 40 rokov
kráčajúc po púšti ako Židia v Starom
zákone a radosť zo slobody bolo cítiť
na každom kroku. Novembrový čas mi
stále chce povedať: Sloboda a radosť
nie sú samozrejmosťou, treba si ich
vážiť a chrániť.
Novembrový čas má v sebe
aj spoločného menovateľa, ktorý spája
prvú časť tohto príhovoru s tou druhou
časťou. Na svete pod slnkom má
všetko svoj čas. Ľudia, ktorí tam vtedy
stáli na námestiach: Havel, Dubček,
Korec tu už nie sú. Ostali v našich
dušičkových spomienkach. Zaslúžia
si naše modlitby nezávisle na tom, či
boli protestanti, či katolíci. Vrátili nám
radosť zo slobody, preto si ich budem
stále vážiť. To je ten druhý spoločný
menovateľ novembrového času z roku
1989 a dnešného času. Nedajme si
zobrať radosť zo slobody, ale nedajme
sa ani oddeliť od Boha. Pravá radosť
a pravé prežívanie slobody je bez neho
vágne. (dekan).

Deň

Po.
13. 11.

Ut.
14. 11.

Str.
15. 11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom
období

Utorok 32. týždňa v Cezročnom
období

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a
učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Alžbeta

6:15

+ Helena, Fridolín

7:00

+ Martin - pohrebná

12:00

ZBP Anežka - poďakovanie za 77 r.

18:00

+ Stanislav

5:45

+ Ján, Mária, sr. Dominika

6:15

+ Oľga, Apolónia

7:00

+ Margita - pohrebná

12:00

ZBP a obrátenie Stanislav

18:00

za obrátenie Stanislav, Daniel, Katarína

5:45

ZBP Alžbeta - 80 r. a dary Ducha Sv. pre celú rod.

6:15

+ Jozef, Helena, Juraj

7:00

+ Ružena - pohrebná

12:00

+ súrodenci Novotní a ich rodičia, súrodenci
Župoví a ich rodičia

18:00

Št.
16. 11.

Pia.
17. 11.

So.
18. 11.

Ne.
19. 11.

Sv. Gertrúdy, panny
(ľubovoľná spomienka)
Po večernej sv. omši adorácia

+ František - 30. výročie smrti

5:45

+ Ondrej, Zuzana, Jozef, Pavlína

6:15

+ Jozef, Matej

7:00

+ Magdaléna - 1. výročie

12:00

+ Margita, Štefan, Viktória, Mikuláš, Mikuláš

18:00

+ Miroslav

5:45

+ Ondrej, Alžbeta, Mária s manželom

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

6:15

+ Jozef

(spomienka)

7:00

+ Pavol - 1. výročie

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

12:00

Štátny sviatok - sv. omša nie je!

18:00

+ Peter

5:45

+ Peter

6:15

+ Helena, František

18:00

ZBP rod. Kuckovej, Zibalovej
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5.45 (+ Alžbeta, Tomáš, Alžbeta, Karol), 6.30 (ZBP pre Janku), 7.45 (ZBP bohuznáma
rodina), 10.00 (+ Alžbeta), 11.30 (ZBP rod. Gogovej a Turociovej), 15.00 (+ Michal,
Katarína a zosnulí z rodiny), 18.00 (+ Anna); Cemjata 10.15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

Oznamy

Infolist

Infolist

1.

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Milodary:

Na

novomanželia

Tomáš

konkatedrálu:
a

13.00 pietna spomienka pri pamätnej tabuli

Veronika

Hadbavní 100 €, z pohrebu Mikuláša
Krajňáka 100 €. Na organ: bohuznámy 100

na Hlavnej 72.
8.

uskutoční 23.11.2017 (štvrtok) o 18.00 hod. v

bratstvo: na TV Lux 45 €, na rádio Lumen

Hoteli Dukla, Námestie legionárov, Prešov.

35 €.

Výťažok bude venovaný na rekonštrukciu

Od 4.9. sa začala akcia Adoptuj si píšťalu.
Bližšie informácie, proces adopcie a zoznam
donorov sledujte cez www.presovskagotika.

organa Konkatedrály sv. Mikuláša.
9.

10.

rekolekcie

V piatok 17.11.2017 je štátny sviatok.
kancelária bude zatvorená. Pohreby a

dušičkovej oktávy (dekan).

iné vážne udalosti hláste kňazom pri sv.

Milí veriaci, chceme vás informovať, že do
konca roka sú všetky úmysly obsadené.
Ak by niekto potreboval súrne sv. omšu,

omšiach.
11.

V piatok 17.11.2017 pri sv. omši o 18.00
hod. zaznie novodobá premiéra Missa in

môžete kontaktovať osobne niektorého

C Gregora Röslera v spolupráci s Musica

z kňazov

Templi, Prešovského hudobného spolku

Pozývame vás na slávnostnú sv. omšu

Súzvuk a farnosťou sv. Mikuláša v Prešove.

v nedeľu 12.11.2017 o 10.00 hod. v našej

Srdečne vás pozývame.

konkatedrále spojenou s oslavami 770.
výročia mesta Prešov. Sv. omšu celebruje

12.

metropolita. Sv. omša v nedeľu 12.11.2017
o 11.30 hod. nebude a úmysel z nej sa

spomínané v Biblii v cene 10 €/ks.
13.

o predvianočnú potravinovú zbierku pre

Ježišovho v Kláštore Sancta Maria.
14.

Mestská časť Spolku Svätého Vojtecha
oznamuje svojim členom, že vydaj
kalendárov SSV, podielových kníh a DVD
sa začne od pondelka 13.11.2017. Vydávať
sa bude v miestnosti na farskej chodbe
(sleduj šípky): pondelok, stredu a v piatok
od 10.30 do 11.45 a od 12.30 do 14.00 hod.
Kalendáre SSV, podielové knihy a DVD sa
budú vydávať až do piatku 15.12.2017. Po
tomto termíne sa informujte v predajni SSV.
Kto by chcel urobiť nejaké zmeny, alebo sa
stať členom miestnej časti SSV môže sa prísť
nahlásiť.

15.

V stredu 15.11.2017 po sv. omši o
18.00 hod. bude stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí. Účasť nutná.

rodiny v núdzi v období 6.11. - 15.12.2017.
Zbierajú

trvanlivé

potraviny.

Môžete

ich priniesť do kláštora Sancta Maria na
Konštantínovu 2 alebo na farský úrad.
Konfederácia

politických

väzňov

Slovenska Vás pozýva na Pietnu spomienku
na obete komunistického režimu v utorok
14.11.2017 v Prešove. Program: 12.00 svätá
omša za obete komunistického režimu
v Konkatedrále sv. Mikuláša (celebrant: vdp.
Pavol Štefúrik, syn politickej väzenkyne);

Dňa 13.11.2017 o 15.00 hod. bude stretnutie
členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca

odslúži pri sv. omši o 10.00 hod.
MAGIS, o.z., sa obracia na vás s prosbou

V sakristii konkatedrály vám ponúkame
na predaj knihu Petra Ščecinu Platidlá

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-

7.

budú

Sv. omša o 12.00 hod. nebude a farská

sv. omší slávených na cintoríne počas

6.

15.11.2017

Mikuláša.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o dôstojný priebeh

5.

stredu

sv. omše o 9.00 hod. v Konkatedrále sv.

Zborovského

4.

V

dekanátu Prešov - mesto so začiatkom

sk, cez p. dekana, ekonómku alebo p.
3.

O.z. Prešovská gotika vás pozýva na
benefičnú aukciu umeleckých diel, ktorá sa

€, Ružencové bratstvo 130 €. Ružencové

2.
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