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Jozef Heske, hnutie Svetlo - Život

P.S. Duchovní otcovia Jozef Heske
a dekan Jozef Dronzek boli priami
účastníci protestov a zhromaždení na
námestí v Bratislave, v tom čase tam
študovali na Teologickej fakulte.

2.

Klub kresťanských pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov
na stretnutie vo štvrtok 15.11.2018
o 16.00 hod. do Katolíckeho kruhu.
Hosťom stretnutia budú sestry
Kongregácie
Sestier
služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie.

11. NOVEMBER 2018

ročník: XXVIII.

32. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" B

Z príležitosti 17. novembra

tlač, kopírovanie, väzba

Pozývame všetkých dospelých a
mladých (od 12 rokov) na katechézy
NEOKATECHUMENÁTNEJ CESTY.
Katechézy budú prebiehať v období
od 29.10.2018 do 16.12.2018, vždy v
pondelok a v piatok o 19.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

1.

2018

predaj a servis tlačiarní

Vo svetle týchto slov môžeme nájsť

odpovede na skôr položené otázky.
Ozaj sme sa stali po nežnej revolúcii
slobodnou spoločnosťou? Pre nás
kresťanov hlavnou vecou je, aby
sme svoj život odovzdali Kristovi a
prijali Ho do svojho srdca za svojho
Pána a Spasiteľa. Aby nás očistil
a oslobodil od rôznych otroctiev a
závislostí. Najmä od hriechu. Takto sa
stávame novými božími ľuďmi, ktorí
vnútorne majú skúsenosť dar slobody
Božích detí. Vtedy sa staneme
ozaj
slobodnou
spoločnosťou.
Pozývam vás na túto cestu slobody.

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

pristúpiť ako kresťania, ako Boží noví
ľudia s novým srdcom a myslením.
BEZ KRISTA A BEZ JEHO MOCI
NEMÔŽEME RIEŠIŤ PROBLÉM
OTROCTVA A SLOBODY. Nestačia
iba šľachetné úmysly bojovať s
rôznymi formami otroctva, útlaku a
prenasledovania. Nemôžeme riešiť
tento problém iba v rovine ľudskej
motivácie, slušnosti. Našu dôveru
treba vložiť do oslobodzovacej moci
Ježiša Krista, ktorý nás oslobodzuje
od hriechu. Priznajme si. Niekedy
nám chýba veľká viera v moc Ježiša
Krista. To si musíme priznať! Preto
máme dať dôraz na oslobodenie v
zmysle evanjelia. Chceme sa oprieť
o Ježiša Krista a Jeho slovo. O Jeho
pravdu. O Jeho Ducha. Hľadáme
cestu a VÝCHODISKO Z TEJTO
SITUÁCIE
V
DUCHOVNOM
ŽIVOTE, V BOŽOM SLOVE, tu
nájdeme odpoveď... Veď spása nie
je iba po smrti. Spása je aktuálna
skutočnosť. Je to aktuálny vstup Boha
do aktuálneho života človeka. Spása
pôsobí teraz a v každej oblasti života.
Každá životná oblasť potrebuje
Ježišovo oslobodenie. Isto poznáme
starozákonnú knihu Exodus, ktorá je
zdrojom pravej teológie oslobodenia.
Kniha hovorí o tom, ako Boh vstupuje
do dejín Izraela. Izrael bol v zajatí
Egypta. Boh vystupuje ako Boh,
ktorý vidí svoj národ a počuje jeho
náreky. A prináša mu oslobodenie
Božou mocou. Oslobodenie z hriechu,
ktorý je najväčším otroctvom.

Infolist

Nežná revolúcia priniesla slobodu pre
jednotlivcov a našu spoločnosť. Mal
som taký dobrý a šťastný pocit, keď
som chodil na bratislavské námestie
na
demonštrácie
organizované
študentmi a Verejnosťou proti
násiliu. Bol to dobrý pocit. Blažený
pocit. A keď sme organizovali
„štrajk“ v seminári a na fakulte. Na
písacích strojoch sme písali všelijaké
prehlásenia, vyhlásenia, deklarácie,
výzvy. Všetko, čo malo ruky a
vedelo písať na písacom stroji, tak
bolo zapojené do „klepania“. Snažili
sme dostať preč z vedenia fakulty
a seminára proštátnych ľudí. Aj sa
nám to podarilo. Bolo to úžasné. Ja
človek, ktorý som sa pohyboval aj
v kruhoch podzemnej Cirkvi som
si zrazu uvedomil, že je sloboda.
Že môžeme robiť verejne to, čo
sme robili v tajnosti po bytoch a
chatách.
Oázové
stretnutia
v
malých skupinách. Letné duchovné
cvičenia. Kontakty s rehoľníkmi.
Konečne biskup Korec mohol už
verejne fungovať. Dokonca na istý
čas bol v službe rektora kňazského
seminára. Toto všetko a ešte aj iné
priniesla nežná revolúcia. Stali sme

sa slobodným národom. Slobodnými
jedincami. Plným dúškom som
dýchal
slobodný
„luft“.
.....
Ale dnes (nielen dnes) po 29 rokoch
sa sám seba pýtam: „Ozaj sme sa
stali slobodnou spoločnosťou???
Ozaj sme prijali dar skutočnej
slobody??? Nespadli sme do inej
horšej neslobody??? Neprešli sme
z jedného otroctva do druhého???“
Chcel by som si pomôcť s pojmom
teológia oslobodenia, ktorý je spojený
s Južnou Amerikou, kde sa urobili isté
chyby. Toto duchovné učenie spojené
s oslobodením chudobných hlásalo
násilie a revolúciu v duchu marxizmu.
Obrazne povedané - „evanjelium
šíriace spolu so samopalom“. A to
bolo zlé. Nebolo to v súlade s učením
Ježiša Krista. Preto chcem zdôrazniť,
že pravú slobodu nachádzame v
Kristovi na kríži, ktorý je žriedlom
ozajstnej slobody. Podľa sv. Jána
Pavla II máme „svoju“ kresťanskú
teológiu oslobodenia, ktorá je vpísaná
do dejín každého národa. Ježiš sa stal
inšpiráciou a motiváciou k tomu,
aby sme nezrezignovali zo zápasu
o slobodu človeka a spoločnosti.
Misia Ježiša Krista prináša pravé
oslobodenie. K tejto misii máme
pokračovanie na str. 4
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
(spomienka)

Utorok 32. týždňa v Cezročnom
období

Streda 32. týždňa v Cezročnom
období

Sv. Alberta Veľkého, biskupa
a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná
spomienka)
Adorácia po sv. omši o 18.00
hod.

Sv. Gertrúdy, panny
(ľubvoľná spomienka)

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
(spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ František, Veronika

6:15

+ Milan

7:00

+ Eva - 1. výročie

12:00

ZBP rod. Jacková, Vargová, Štroncerová

18:00

+ František

5:45

+ Ján, Mária, Anna, Ján, Mária, Denis

6:15

+ Rudolf

7:00

+ Peter

12:00

+ Michal, Mária, Michal, Helena, Monika, Jozef, Ján

18:00

ZBP Stanislav s rod.

5:45

+ Anton, Filoména

6:15

ZBP Janky

7:00

+ Oľga - pohrebná a Jozef

12:00

ZBP Karol - poďakovanie za 70 r. života

18:00

+ Jozef

5:45

+ z rod. Sopková, Wintnerová, Tomášová,
Strnádová, Dercová, Volčková, Zajasenská,
Muliková

6:15

ZBP rod. Rokošná a Mišková

7:00

+ Žofia - pohrebná

12:00

ZBP Miroslava (ž) - poďakovanie za 27 r. života

18:00

+ Anton

5:45

+ Peter

6:15

ZBP Tonyho a Gabriely

7:00

+ Ján - pohrebná

12:00

+ Jozef, Matej

18:00

ZBP Ján, Jana - 25 r. spoločného života

5:45

za predčasne narodené deti

6:15

+ Ladislav

18:00

+ Stanislav
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33. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK "B"
5.45 (za duše v očistci), 6.30 (+ Anton, František, Andrej, Mária, Terézia), 7.45, 10.00
(ZBP pre Máriu a Dezidera - 52 r. sobáša), 11.30 (ZBP Mária - 60 r. života), 15.00 (+
Michal, Mária), 18.00 (+ Michal, Jozef, Pavlína); 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

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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1.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma osoba 400 €, zo svadby
Uebersax - Rimáková 420 €, Rudolf
Mikula s Perličkou a rod. 20 €,
bohuznáma 40 €. Na organ: manželia
Vincent a Irena 1000 € - adopcia
píšťaly, bohuznáma Mária 1000 €
- adopcia píšťaly, rod. Komanická
100 €, bohuznáma 20 €, ružencové
bratstvo 150 €. Na TV Lux: ružencové
bratstvo 35 €. Na rádio Lumen:
ružencové bratstvo 35 €.

2.

O týždeň v nedeľu 18.11.2018 bude
pri sv. omšiach predpísaná zbierka
Arcibiskupského úradu s názvom
Dobročinné diela sv. Alžbety. Pán Boh
zaplať za pochopenie.

3.

V
sakristii
konkatedrály
vám
ponúkame kalendáre od Sestier
Božieho milosrdenstva na rok 2019 v
cene 3 €/ks.

4.

Vyšla krásna publikácia o J. Eminencií
Jozefovi, kardinálovi Tomkovi. Na
nástenke máte plagát. V prípade záujmu
kontaktujte kostolníka Petra Holoviča
alebo priamo ekonomické oddelenie
farnosti. Cena je 32 €/ks.

5.

V nedeľu 18.11.2018 vás opäť pozývame
na spoločné spievané Vešpery, ktoré tak
ako v minulom miesiaci začnú po sv.
omši o 15.00 hod. Teda odhadujeme cca
16.00 hod.
Všetky kultúrne podujatia, koncerty
organizované O.Z. Prešovská gotika
ako aj zoznam donorov nájdete na
web stránke: www.presovskagotika.sk

6.

7.

Vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať
všetkým, (kostolník Peter, kantori,
ružencové bratstvo, technici a iní)
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k dôstojnému priebehu oktávy
modlitieb a sv. omší v našej kaplnke
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sv. Kríža na cintoríne 1. - 8.11.2018
(dekan)
8.

9.

Milí veriaci, chceme vás informovať,
že do konca roka sú takmer všetky
úmysly obsadené. Priebežne budeme
brať úmysly aj na rok 2019. Ak by
niekto potreboval súrne sv. omšu,
môžete kontaktovať osobne niektorého
z kňazov.
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania sms
na telefónne číslo (tvar sms správy je:
DMS ORGAN na číslo 877). Oslovte
všetkých priateľov a známych, aj
osobne, aj cez sociálne siete, aby cez
sms zahlasovali. Hlasovanie a možnosť
poslať sms v uvedenom tvare bude trvať
zhruba rok.

10. MAGIS, o.z., sa obracia na Vás s prosbou
o potravinovú zbierku k Vianociam
pre rodiny v núdzi v období od 12.11.
do 16.12.2018. Zbierame trvanlivé
potraviny, napr. múku, cestoviny,
strukoviny, olej, cukor, ryžu, zemiaky
a pod. Potraviny môžete priniesť do
kláštora Sancta Maria na Konštantínovu
2 alebo na Farský úrad sv. Mikuláša.
Za každý milodar vyslovujeme
vopred srdečné Pán Boh zaplať.
11. Konfederácia politických väzňov
Slovenska Vás pozýva na Pietnu
spomienku na obete komunistického
režimu v utorok 20.11.2018 v Prešove.
Program: 12.00 svätá omša za obete
komunistického režimu v Konkatedrále
sv. Mikuláša (celebrant: vdp. Tadeáš
Mikuláš Král OFM, ktorý je členom
konfederácie); 13.00 pietna spomienka
pri pamätnej tabuli na Hlavnej 72.
12. V sobotu 17.11.2018 je slávnosť
sv. Alžbety Uhorskej, patrónky
arcidiecéznej katedrály v Košiciach.

