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Kňazská osobnosť

Redakcia Infolistu vám prináša na
pokračovanie rozhovor s vdp. Mgr.
Jozefom Štofejom, emeritným dekanom
na dôchodku - vzácnym a dobrým
človekom, kresťanom a kňazom, ktorý
sa 13.3.2013 dožíva význačného
životného jubilea 90 rokov. Úprimne
blahoželáme, žičíme mu hojné
milosti od Dobrého Pastiera, zdravie
a pokoj. Pri tejto príležitosti sme mu
položili zopár otázok. Prinášame ich
pokračovanie.
6. Čo by ste odkázali mladej
generácii?
Dnešná doba nám prináša veľa
toho, čo môže škodiť mladým
ľuďom:
počítač,
internet,
televízor, hazardné hry, návyky
k alkoholu, fajčeniu, drogám,
... Vedieť sa ovládať, premáhať
pokušenia je veľká záruka šťastnej
budúcnosti. Radím poslúchať
rodičov. Doporučujem viac čítať,
študovať a v Roku viery si prečítať
katechizmus pre mladých Youcat.
Z denného programu nikdy
nevynechať rannú a večernú
modlitbu a často pristupovať ku
sviatostiam.
7. Čo môže byť v prežívanom Roku
viery a Roku sv. Cyrila a Metoda
tým správnym impulzom pre
autenticitu kresťanov v našom
meste a na Slovensku?
Pri krste sme prijali vieru ako
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semeno a pri udelení sviatosti
birmovania sme sľúbili VIERU
vyznávať a podľa viery žiť. Byť
verným tomuto sľubu v živote
súkromnom, rodinnom i verejnom.
8. Ako vnímate kauzu okolo
odvolaného arcibiskupa Mons.
Róberta Bezáka, ktorý hýbe
dianím v spoločnosti i Cirkvi na
Slovensku?
Každá
nešťastná
udalosť,
ktorá sa v Cirkvi vyskytne, ma
zarmucuje. K nim patrí aj prípad
Trnavskej arcidiecézy. Modlím
sa a doporučujem modliť sa, aby
v Roku viery a v jubileu sv. Cyrila
a Metoda aj v tejto kauze bol na
Slovensku pokoj a láska. Ako kňaz
sa stotožňujem s rozhodnutím
Svätého Otca a Konferencie
biskupov Slovenska.
9. Opíšte najkrajšie a najsmutnejšie
okamihy Vášho kňazského života.
Mojím najkrajším dňom bol deň
kňazskej vysviacky a primičný
deň. Na najsmutnejšie okamihy
kňazského života som zabudol.
Za rozhovor
Infolistu
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ročník: XXIII.

Štvrtá pôstna nedeľa v roku C

Milosrdný Boh (Lk 15, 1-3. 11-32)
Keď
skúmame
Ježišov
zámer
v podobenstve o márnotratnom synovi,
zistíme, že ústrednou postavou je otec.
Farizeji mali pre tých, ktorí boli v ich očiach
hriešnikmi, iba opovrhovanie, tvrdé slovo,
odstup alebo nemilosrdný rozsudok. Taký
istý postoj vyžadovali aj od Ježiša. Pán Ježiš
im odpovedal tromi mimoriadne výrečnými
podobenstvami: o stratenej ovci, o stratenej
drachme a o márnotratnom synovi. Chcel
tým naznačiť, že pre neho je smerodajné nie
správanie hriešnikov, ale Božie milosrdenstvo.
Sloboda je magické slovo. Mladší
syn odišiel za slobodou. Stotožňoval
ju
s
rozpustilosťou,
s
uvoľnením
kontroly rozumu nad citmi, zákona nad
pudmi, vášňami, s úplným oddaním sa
momentálnemu rozmaru. Mal na to možnosti,
lebo bol mladý a oplýval bohatstvom. Koľko
trvala pohoda, o tom sa v podobenstve
nehovorí. Informuje nás však o poslednej
zastávke slobodného rozvinutia osobnosti,
o živote so sviňami. Keď si uvedomíme,
akú predstavu mali Ježišovi učeníci o týchto
zvieratách. Čo podľa Židov symbolizovali,
pochopíme, že išlo o najväčšiu biedu. Syn

sa však spamätá. Spoznal, v čom spočíva
sloboda. Urobil obrat, ktorý je nevyhnutnou
podmienkou zážitku slobody, nesústreďovať
sa tak na seba, lež na Pána Boha. Mrzí ho
už nie uponíženie a hlad, ale skutočnosť, že
urazil otca. Ten, kto sa prebojoval k pravej
slobode, nepokladá sa za stredobod sveta,
okolo ktorého sa musí všetko točiť.
Rysy, ktorými Pán Ježiš načrtol profil
otca, mali v poslucháčoch vyvolať predstavu
o nebeskom Otcovi. Urobí po vôli synovi.
Nepokúša sa násilne prekaziť synov odchod.
Rešpektuje jeho slobodu. Jeho jediným
argumentom je láska. Neprestane na nás
čakať a hľadať nás, lebo je Bohom. Majme
dôveru v Božiu dobrotu. Radostné posolstvo
spočíva v podstate v tomto: Z mravnej biedy,
ktorá je v koreňoch všetkých ľudských pádov,
je možná záchrana. Všetko je už pripravené.
Dom je postavený, dvere sú otvorené, účty sú
zaplatené, otec čaká. Len treba prísť. Boh zo
svojej strany urobil všetko. Ježiš Kristus už na
kríži zničil dlžobný úpis.
PaedDr. Terézia Pekáriková
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

Krížové cesty v konkatedrále

14.15 hod.:
15.00 hod.:

4. pôstna nedeľa - 10. marec
krížová cesta - vdp. Mgr. Marcel Stanko s dobrovoľníkmi z FNsP
pôstna kázeň - „Veriť, napriek...“ - vdp. Mgr. Marcel Stanko

17.15 hod.:

Streda - 13. marec
detská krížová cesta - vdp. Ján Kulan, školský kaplán

17.15 hod.:

Piatok - 5. marec
krížová cesta - birmovanci (skupina vdp. Majerníka a seleziánov)

14.15 hod.:
15.00 hod.:

5. pôstna nedeľa - 17. marec
krížová cesta - vdp. ThDr. Jozef Heske - hnutie Svetlo a život
pôstna kázeň - „Viera je z hlásania“ - vdp. ThDr. Jozef Heske
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Liturgický kalendár

Pondelok po 4. pôstnej nedeli
Č 1: Iz 65, 17-21
Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Ev: Jn 4, 43-54

Utorok po 4. pôstnej nedeli
Č 1: Ez 47, 1-9. 12
Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9
Ev: Jn 5, 1-3. 5-16

Streda po 4. pôstnej nedeli
Č 1: Iz 49, 8-15
Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18
Ev: Jn 5, 17-30

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Č 1: Ex 32, 7-14
Ž 106, 19-20. 21-22. 23
Ev: Jn 5, 31-47

Piatok po 4. pôstnej nedeli
Č 1: Múd 2, 1a. 12-22
Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23
Ev: Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Sobota po 4. pôstnej nedeli
Č 1: Jer 11, 18-20
Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12
Ev: Jn 7, 40-53

Čas
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Úmysly sv. omší

5.45
6.15 † Margita, Anna, František
7.00
12.00 † Eduard, Ema, František
18.00 † Alžbeta
5.45 † Štefan
6.15 † Veronika, Andrej
7.00
12.00 ZBP - Andrej, Anna, Štefan
18.00 † Tatiana (5. výročie)
5.45 ZBP a pomoc Miloslav
6.15 ZBP - manželov Agáta a Ľubo
7.00
12.00 † Anton
18.00 † Marián, Štefánia, Katarína
5.45
6.15 † Ján
7.00
12.00 † Anna, František
18.00 ZBP - bohuznámej rodiny
5.45 † Ján
6.15 † Andrea
7.00
12.00 † Adriana, Ján, Michal, Anna, Štefan
18.00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita, Štefan
5.45 † Peter
6.15 † Mária (6. výročie)
7.00
18.00 † Anna, Mária, Anna

PIATA PÔSTNA NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Iz 43, 16-21 Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6 Č 2: Flp 3, 8-14 Ev: Jn 8, 1-11
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Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500
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1.
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 – 6.55 hod.; obed: 9.55 - 11.55 hod.; večer 17.30 – 17.55 hod.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma Mária 50 €;
• bohuznáma 20 €; bohuznáma
20 €
Na rádio Lumen:
• bohuznáma Mária 20 €
• bohuznáma Mária 10 €.
Na Mojžišovu fresku:
• bohuznáma 30 €.
Na misie: bohuznáma 50 €.
Úprimné Pán Boh zaplať!

2.

Na budúcu nedeľu 17.3.2013 bude
zbierka na opravu konkatedrály.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše
milodary!

3.

Pôstne predsavzatie pre celú
farnosť: Všetky krížové cesty,
modlitby, sebazápory obetujme za
našu farnosť a pridajme modlitby za
budúceho pápeža.

4.

Prežívame pôst. V našej farnosti aj
pri týchto aktivitách:
Krížová cesta: streda, piatok
a nedeľa.
Pôstne kázne: 1. - 6. pôstna nedeľa
(viď. plagát na nástenke). O týždeň
sa k nám prihovorí vdp. ThDr. Jozef
Heske, výpomocný duchovný na
tému: „Viera je z hlásania“.

5.

6.

V utorok 12.3.2013 o 15.00 hod.
bude v centre Oázy na Kalvárii
duchovná obnova pre kostolníkov,
členov farskej a ekonomickej
rady a zástupcov jednotlivých
spoločenstiev pôsobiacich v našej
farnosti. Duchovnú obnovu vedie
vdp. dekan a dp. Jozef Heske.
Dňa 16.3.2013 o 10.00 hod. sa
uskutoční v sále Obvodného
úradu v Prešove stretnutie Hnutia
fokoláre.
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7.

Úmysly sv. omší slávených
v konkatedrále počas týždňa
v mesiacoch apríl, máj, jún budeme
prijímať vo farskej kancelárii
v stredu 20.3.2013 od 8.00 hod.

8.

Chorých na svätú spoveď pred
Veľkou nocou nahláste vo farskej
kancelárii v úradných hodinách.
Budeme ich spovedať v piatok
22.3.2013 od 8.00 hod.

9.

V Košiciach sa 25. marca o 19.00
hod. bude konať svätá omša
v seminárnom kostole, spojená
s
tradičným
mládežníckym
pochodom Veľkého týždňa na
košickú Kalváriu. Cestou budú
vysokoškoláci niesť kríž v spojení
s modlitbou ruženca. Na Kalvárii
sa bude konať krížová cesta za
záchranu počatých detí. Hlavným
celebrantom svätej omše bude
košický arcibiskup Mons. Bernard
Bober. Pozývame aj vás zapojiť sa
do tohto pochodu.

10. Stretnutie Klubu kresťanských
pedagógov bude tento mesiac až
21.3.2013. Uskutoční sa o 16.00
hod. v Komunikačno-pastoračnom
centre Jána Pavla II. na Šváboch.
Z organizačných dôvodov je
potrebné sa osobne nahlásiť
u členov výboru KKP.
11. Aj v tomto roku dňa 24.5.2013
organizujeme v našej farnosti NOC
KOSTOLOV. Podrobnejší program
zverejníme neskôr.
12. Dňa 18.3.2013 od 15.00 bude
na Gymnáziu sv. Moniky Deň
otvorených dverí. Srdečne ste
pozvaní.

Krsty - 2.3.2013

Michaela Markušová - jezuiti

