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Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý, rozpäl ruky na kríži, zomrel za nás,
a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie...
(pieseň vďaky druhej eucharistickej modlitby)

Odpustová slávnosť Povýšenia Svätého kríža
na Prešovskej Kalvárii
9. - 15. september 2013

Pondelok - 9. september 2013
19.00 hod. - svätá omša
(po svätej omši modlitba posvätného ruženca)

Utorok - 10. september 2013
19.00 hod. - svätá omša
(po svätej omši eucharistická adorácia s požehnaním)

Streda - 11. september 2013
19.00 hod. - svätá omša
(po svätej omši Loretánske litánie)

Štvrtok - 12. september 2013
19.00 hod. - svätá omša
(po svätej omši Korunka k Božiemu milosrdenstvu)

Piatok - 13. september 2013
19.00 hod. - krížová cesta mladých (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca)
20.00 hod. - celoprešovská mládežnícka svätá omša

Sobota - 14. september 2013
10.00 hod. - svätá omša (prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.)
18.45 hod. - sviečkový sprievod od Konkatedrály sv. Mikuláša
19.15 hod. - krížová cesta (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca)
po krížovej ceste eucharistická adorácia s požehnaním

Nedeľa - 15. september 2013
8.00 hod. - svätá omša (PhDr. Mgr. Jozef DRONZEK, PhD., dekan – farár)
9.00 hod. - večeradlo (Ružencové bratstvo)
10.00 hod. - slávnostná odpustová svätá omša

Mons. Alojz TKÁČ, emeritný košický arcibiskup

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
8. september 2013
Duch Svätý je „slovníkom“
k životu s Bohom
Medzi literatúrou, ktorá sa nachádza
v kníhkupectvách, nájdeme takmer všade
slovníky rôzneho druhu. Najlepšie by nám
to mohli snáď vyrátať školáci – bývajú tam
cudzojazyčné, synonymické, slovníky cudzích
slov a mnoho iných. Okrem nich máme
aj literatúru s podnadpisom náučná, teda
taká, ktorá nám má poskytnúť nejaké nové
informácie. Slovom, človek sa musí neustále
oboznamovať s novými vecami, učiť niečomu
novému. Ak chceme žiť s dobou, musíme sa
neustále vzdelávať, pretože mnohým veciam
v živote nerozumieme. Dnes v prvom čítaní sme
si vypočuli kúsok zo Šalamúnovej modlitby.
Keby sme chceli zhrnúť do jednej vety
jej hlavnú myšlienku, vyjadriť by sa to dalo
asi takto: Kto môže pochopiť, čo chce Pán?
Naozaj, kráľ Šalamún – mimochodom veľmi
múdry človek – sa zamýšľa nad tým, kto z ľudí
môže pochopiť Božie plány, Božie úmysly.
Vzápätí si aj odpovedá – nikto nerozumie
Božím plánom, keďže my ťažko chápeme
veci, ktoré sú pozemské, nieto ešte aby sme
pochopili veci, ktoré nás presahujú. Pochopiť
Božie úmysly s nami môžeme len za pomoci
Ducha Svätého, aj to hovorí kráľ Šalamún. On
je akoby náš duchovný „slovník“, ktorý nám
vysvetľuje mnohé veci. Jeho svetlo nám pomáha
spoznať Božiu vôľu, len vtedy sa tie naše
kľukaté životné cesty vyrovnajú. Potvrdzuje
to aj úryvok z evanjelia. Pán Ježiš hovorí: „Kto
nemá v nenávisti svojho otca, matku..., nemôže
byť mojím učeníkom.“ Znamená to, že len
ten môže byť jeho učeníkom, kto sa zriekne
všetkého tu na zemi, všetkého toho, čo má. A
sami veľmi dobre vieme, ako je ťažko sa niekedy
zriekať pozemských vecí kvôli duchovným.
Ako je niekedy ťažko namiesto príjemného
pohodlia prísť napríklad do kostola. Alebo
odpustiť namiesto toho, aby sme sa hnevali či
nerozprávali medzi sebou. Určite je ťažšie ísť

ročník: XXIII.

DVADSIATATRETIA NEDEĽA
a žalovať na seba v svätej spovedi ako nechať
to tak a nezaoberať sa svojimi slabosťami... Toto
všetko pochopí len ten, kto naozaj má dar Ducha
Svätého, komu je život s Bohom prvoradý. Pán
Ježiš hovorí, že ten, kto chce stavať vežu, najprv
si prepočíta, koľko ho to bude stáť, aby mal na jej
dokončenie. Zrejme tým chce povedať, že život
viery bude človeka tiež niečo stáť a my musíme
s tým rátať, aby sme ho mohli úspešne dokončiť.
V roku 1960 sa mladý francúzsky kňaz,
páter Martin, rozhodol starať o chudobné
deti v Afrike, ktoré boli zväčša sirotami. Boli
odkázané na krádeže a žobranie. Mnoho detí
a mládeže potom bývalo v dome, ktorý pre
nich páter Martin zriadil. Raz priviedli chlapci
nového obyvateľa, ktorý predtým patril k bande
vreckových zlodejov. Na ďalší deň prišiel za
ním jeho spoločník z bandy a doniesol mu jeho
podiel z krádeže - dvadsať mariek. Chlapec si
ich chcel najprv nechať, no potom uvažoval,
či je to správne. Viacerí chlapci z domova sa
potom zišli a zhodli sa, že sú to špinavé peniaze
a oni si ich nemôžu nechať. Chceli ich vrátiť.
No vlastníka nepoznali. Tak sa rozhodli, že
ich spália. A to aj spravili. Keď sa to dozvedel
páter Martin, pomyslel si: „Ja nemám ani päť
mariek nazvyš, aby som tomu novému kúpil
rohožku na spanie.“ A bolo mu tak trochu ľúto.
Na druhý deň nečakane dostal šek na päťsto
mariek. Keď to povedal deťom, tie v tom hneď
videli odmenu za to, že odolali pokušeniu
nechať si špinavé peniaze. Keď potom začali
starší chlapci zarábať, s radosťou a hrdosťou
prichádzali k pátrovi a dávali mu zarobené
peniaze so slovami: „Toto sú čisté peniaze!“
Odolať pokušeniu a zostať vernými Bohu
je niekedy veľmi ťažké, veľa to stojí, ale Duch
Svätý nás učí a povzbudzuje nás, že je to možné
a že odmena za to bude nekonečne väčšia ako
všetky pozemské veci. Zostaňme verní Bohu,
vráťme sa k nemu, venujme mu čas – či už
v modlitbe, v sviatosti zmierenia, v adorácii –
a ono sa nám to mnohonásobne vráti.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

Sv. Petra Clavera,
Po
9.9.

Ut
10.9.

St
11.9.

Št
12.9.

kňaza

ľubovoľná spomienka
Č 1: Kol 1, 24 - 2, 3;
Ž 62, 6-7. 9
Ev: Lk 6, 6-11

Ne
15.9.

5:45 † Dorota, Štefan
6:15 † Michal, Pavlína, Jozef
7:00 † Antónia
12:00 † Ján
18:00 za obrátenie Stanislava
6:15 † Ružena

Č 1: Kol 2, 6-15;
Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11
Ev: Lk 6, 12-19

7:00
12:00 † Jozef, Mária, Helena
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 † Tomáš, Mária

Féria

6:15 † Anna, Štefánia, Margita

Č 1: Kol 3, 1-11;
Ž 145, 2-3. 10-11. 12-13b
Ev: Lk 6, 20-26

Najsvätejšieho mena
Panny Márie
ľubovoľná spomienka
Č 1: Kol 3, 12-17;
Ž 150, 1-2. 3-4. 5
Ev: Lk 6, 27-38

7:00
12:00 † Ondrej, Anna
18:00 ZBP Jaroslav
5:45 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
6:15 ZBP Mária
7:00
12:00 † Mária, Mária
18:00 † Helena, Štefan, Stanislav, František,
Bartolomej, Žofia

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Cemjata 17:00 hod.
Č 1: 1 Tim 1, 1-2. 12-14;
Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11; Ev: Mt 25, 14-30

So
14.9.

Úmysly sv. omší

5:45 † členovia rod. Gornej

Féria

Sv. Jána Zlatoústeho,
Pi
13.9.

Čas

Infolist

Povýšenie Svätého kríža
sviatok

Č 1: Nm 21, 4c-9;
Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38; Ev: Jn 3, 13-17

5:45 † Anna, Michal
6:15 † Mária, Ján
7:00 † Ladislav - pohrebná
12:00 † Štefan, Mária, Alžbeta
18:00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita, Štefan
5:45 † Anton
6:15 † Ján - pohrebná
18:00 ZBP rod. Smelá

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,

patrónky Slovenska, slávnosť
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00; Cemjata 10:15; Kalvária 8:00, 10:00
Č 1: Sk 1, 12-14; Ž: Lk 1, 46b-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55; Č 2: 1 Pt 4, 13-16; Ev: Jn 19, 25-27
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: Michal Vrábel.
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

Infolist
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.

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:
• zo sobáša Takáč - Kohútová 20 €
• bohuznáma rodina 100 €
• bohuznáma 10 € a na Kalváriu 5 €
• bohuznáma Jozefína 50 €
• z pohrebu zosnulej Marty 50 €
• bohuznáma rodina 1 000 €
• bohuznámi manželia Milan a Eva 70 €
Ružencové bratstvo venovalo:
• na konkatedrálu 120 €
• na fresku Árona 100 €
• na TV Lux 45 €
• na rádio Lumen 45 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Budúci týždeň bude každý deň sv. omša
aj na Kalvárii, keďže je tam odpustová
slávnosť. Časy sv. omší nájdete na štvrtej
strane a na plagátoch na nástenke.
V nedeľu 15.9.2013 príde do konkatedrály
sv. Mikuláša P. Robert Balek SVD
misionár v Rusku - v Moskve. V misijnej
kázni počas sv. omší o 7:45, 10:00, 11:30
a 18:00 hod. a po sv. omši o 18:00 aj
v misijnej prezentácii predstaví svoju misiu
v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej
práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu
s fotografiami a suvenírmi. Pozývame vás
na tieto sv. omše.
Otváracie hodiny v knižnici na Jarkovej
ulici v Katolíckom kruhu sú v stredu
a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
Dňa 22. septembra 2013 sa v Košiciach
uskutoční prvý Národný pochod za život.
Konferencia biskupov Slovenska, ktorá je
hlavným organizátorom podujatia, pozýva
na Národný pochod za život všetkých ľudí
dobrej vôle. Zahŕňme Národný pochod
za život do úmyslov našich modlitieb,
aby priniesol hojné duchovné ovocie.
Kompletný program a sprievodné akcie
nájdete na: www.pochodzazivot.sk
V utorok ráno po sv.omši o 7:30 hod. sa
v rámci Roku viery budeme spoločne
modliť ranné chvály. Ste pozvaní.
V utorok 10.9. 2013 na sv. omši o 18:00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel, ako aj
milodary na sv. omšu, vhoďte v obálke
do schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále - najneskôr
do poludnia 10.9. 2013.
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V utorok 10.9. o 16:00 hod v Katolícko
kruhu sa uskutoční stretnutie spoločentva
FAUSTINUM.
Vo štvrtok 12.9.2013 sa uskutoční
stretnutie
Klubu
kresťanských
pedagógov v Katolíckom kruhu o 16:00
hod. Naším hosťom bude nový pán kaplán
Mgr. František Petro. Pozývame všetkých
členov a sympatizantov.
Vo štvrtok o 18:30 hod. bude v konkatedrále
prvé stretnutie birmovancov. Účasť je
nutná!
Dňa 20.9.2013 (piatok) budeme v kancelárii
farského úradu od 8:00 hod. brať úmysly
sv. omší na mesiace október, november
a december, okrem sv. omší, ktoré sú
v nedeľu a v prikázaný sviatok. Sv. omše
o 7.00 hod. sú vyhradené na pohrebné sv.
omše a na 1. výročie úmrtia.
Aj v tomto roku sa otvára nový ročník
arcidiecéznej
animátorskej
školy.
Tohtoročný ADAŠ začne v októbri
2013 a skončí v januári 2015. Bude
obsahovať dvanásť víkendových a jedno
prázdninové stretnutie. Prihlášky je
potrebné zaslať najneskôr do 27.9.2013.
Spôsoby prihlásenia: poštou na adresu:
Arcidiecézne centrum pre mládež,
Metodova 1, Prešov 08001; na mobilnom
čísle: 0918 630 866; e- mail: acm@rimkat.sk
Nový projekt s názvom Poď a konaj!
Tento projekt má byť nápomocný vo
formovaní aktívnych ľudí vo vašej
farnosti, aby ich služba bola kvalitnejšia
a profesionálnejšia. Ponúkame možnosť
vzdelávania a formácie aktívnych ľudí
vo Vašej farnosti vo veku od 18 do 30
rokov v rámci projektu Poď a konaj.
Dobrovoľnícka škola bude pozostávať z 5
školení v oblasti: psychológie, sociálnych
zručností, projektového manažmentu,
tímovej práce a vodcovstve. Školenia
budú prebiehať v Domčeku vo Vysokej
nad Uhom od piatka do nedele, začnú od
septembra 2013 a budú prebiehať do júna
2014.

Sobáše

31.8.2013
Bc. Ivan Marcinko - Bc. Viktória Krušková;
Art. Ján Pigula - Zuzana Kovaľová;
Martin Takáč - Zuzana Kohútová

