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„Za pokladom viery“

Tento rok sme sa spolu s deťmi
rozhodli vydať sa nájsť poklad našej
viery. Naša náročná bádateľská cesta sa
začala 19.8.2013 o 7:00 ráno na železničnej
stanici, odkiaľ sme sa vlakom dopravili na
miesto, ktoré sme mali do piatku prebádať
- do Brehova. V Brehove nás privítal
spolu aj s hrami na zoznámenie bádateľ
Fero aj so svojím verným kamarátom
medveďom Brumkom. Najbližšou úlohou
akou nás poveril Fero bolo preskúmať
okolie, v ktorom sme mali tráviť najbližší
spoločný čas a to bol len úvod do týždňa
plného hier a zábavy. Zistili sme nie
len to, koľko obyvateľov má Brehov,
ale napríklad aj to, koľko zelených či
červených plotov v dedine majú. Fero nás
veru nešetril ani nasledujúce dni, lebo po
prebádaní krajiny nás čakalo skúmanie
vo svete živočíchov, vody či rastlín.
Najviac nás však zaujalo bádanie vody,
keďže vodné osvieženie počas horúcich
letných dni padlo veľmi dobre každému
jednému, výnimku sme netvorili ani
my animátori, lebo komu sa neušlo dosť
balónov pri vodnom volejbale, tomu sa
uštedrila voda priamo z vedier... Ale ako
sme tak bádali poklad sme nenachádzali,
pretože nebol ukrytý ani v okolí, ani vo
vode a dokonca ani v rastlinách... Nuž
ale akí by sme to len boli bádatelia keby
sme sa vzdali, však? Teda nevzdali sme
sa a počas nášho bádania nás na správnu
cestu nasmeroval náš nebeský Otec, ktorý
nám umožnil stráviť čas pri najväčšom
poklade, ktorý nám tu zanechal a to pri
Ježišovi v Eucharistii. Tento čas sme aj
patrične využili lebo spevom sme Bohu
nie len ďakovali, prosili Ho ale najmä sme
Ho chválili. Ďakovaním sme pokračovali
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aj vo štvrtok keď nám sv. omšu prišiel
odslúžiť náš pán kaplán Števko. On nám
vo svojom príhovore poukázal na Pannu
Máriu ako na Kráľovnú, keďže práve
v ten deň mala svoj sviatok. Za správne
odpovede sme si vyslúžili rôzne darčeky
a tým sa naše celkové obdarovávanie
a oceňovanie mohlo začať. Za dobre
vykonanú bádateľskú prácu si každý
z nás vyslúžil nielen diplom, ale aj krásne
darčeky.
V závere chcem vysloviť úprimné
poďakovanie farnosti sv. Mikuláša –
pánovi dekanovi, Hnutiu kresťanských
spoločenstiev detí – eRko, naším zlatým
tetuškám kuchárkam - nielen za pomoc
pri stravovaní, super animátorskému
tímu, do ktorého patril aj náš pán diakon
Bystrík a všetkým vám, ktorí ste nás
podporili či už materiálne, morálne,
modlitbou
alebo
akokoľvek
inak.
ĎAKUJEME! A v neposlednom rade
chcem poďakovať vám, milé deti – za
najkrajšie zážitky z tohto leta a za to, že
ste to s nami vydržali.
Záver bude patriť modlitbe, ktorú
sme sa modlievali ako večernú modlitbu
aby ste sa ju mohli modlievať aj naďalej
v tomto roku viery:
Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú
vieru, veď ma jej radostnou cestou. Nauč
ma jednoduchosti a pravdivosti, nauč ma
zodpovednosti a dôvere. Uč ma dobrovoľne
slúžiť a obetovať sa, rásť v úcte a solidarite so
všetkými a tak vytvárať otvorené spoločenstvo
z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.
Amen
Monika Balčáková
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Urobiť viac
Možno poznáte známu zásadu zo sveta
biznisu a ekonomiky: „Najhorším vlastníkom
je štát.“ Vieme veľmi dobre, že keď štát vlastní
napr. nejaký podnik, hovorí sa, že to patrí
všetkým, teda je to nikoho a často sme svedkami,
že v takom podniku nemá nikto záujem, aby
prosperoval, každý si privlastní čo najviac –
ako to bolo za čias socializmu. Naproti tomu,
ak vlastní nejakú firmu súkromná osoba, určite
ju nebude chcieť priviesť do straty. Bude sa
snažiť, aby profitovala, aby z nej mal čo najväčší
zisk. Nakoniec, je to tak aj v prípade vlastnenia
nejakej veci, napr. auta. Ak máte auto vlastné,
šetríte si ho, aby vydržalo čím viac. Zaujímavé je,
že služobné auto, na ktorom chodievajú viacerí
ľudia, často nevyzerá najlepšie, pretože nemá
svojho pána. Ak teda niečo máme, vlastníme,
chceme, aby nám to vydržalo čo najdlhšie, aby
sme my z toho mali tiež čo najviac. Toto platí vo
svete a podľa toho sa aj správame. A je to dobre.
Máme si dávať pozor na svoje veci a zveľaďovať
ich.
Dnes aj Pán Ježiš hovorí o vynaliezavosti
správcu, ktorý sa postaral o svoju budúcnosť
chytrým spôsobom. Obvinili ho, že rozhadzuje
majetok, ktorý vlastne ani nebol jeho. Človek,
ktorému tento majetok patril, ho, samozrejme,
nechcel, keďže kvôli nemu bol stratový. Preto
sa ho rozhodol prepustiť. A tu sme svedkami,
aký bol ten správca vynaliezavý. Naozaj, veľmi
vynaliezavý. Vieme, ako to vo svete chodí –
služba za protislužbu. Aj on to spravil. Znova na
úkor majetku svojho pána robí služby dlžníkom,
aby sa mu oni potom nejako odmenili. Pán Ježiš
ho nechváli za tieto úskoky. Len chce poukázať na
to, akí vedia byť ľudia vynaliezaví, keď sa jedná
o ich vlastný zisk alebo profitovanie z niečoho.
Vedia, alebo sa aspoň snažia predvídať, čo bude,
čo a ako robiť, aby sa mali dobre. Ježiš zrejme

ročník: XXIII.

DVADSIATAPIATA NEDEĽA
so smútkom konštatuje, že synovia svetla nie
sú takí predvídaví. Je to škoda. Každého totiž
čaká budúcnosť, ktorú máme nateraz vo svojich
rukách. Budúcnosť, ktorá sa nebude odohrávať
tu na zemi, ale v živote po smrti. Kvôli tejto
budúcnosti sa oplatí, aby sme robili všetko
preto, aby bola dobrá, čo najlepšia. Zabezpečiť
sa dá viacerými cestami. Je to prijatie prikázaní,
návšteva kostola, osobná modlitba, prijímanie
sviatostí... Aj to, že sme v chráme, je prejavom, že
nám na tej budúcnosti záleží. Každá bohoslužba
totiž je krôčikom bližšie k Pánu Bohu.
Koniec koncov, je to pre nás prikázanie.
Plníme teda to, čo sa od nás vyžaduje. Je to veľmi
dobré. Ja by som nás však chcel povzbudiť,
aby sme robili aj viac, ako je prikázané. Keď
má podnikateľ dosahovať zisk zo svojej firmy,
zvyčajne sa neuspokojí s málom. Snaží sa, aby
to bolo čím viac. Kiež by to bolo aj v duchovnom
živote tak – že by sme sa neuspokojili s málom,
ale snažili sa urobiť čím viac. Chodiť napríklad
cez týždeň do kostola nie je prikázané. Ale ak
prídem – aspoň raz – získavam mnohé milosti
a tá moja večná budúcnosť je zase istejšia.
Svet okolo nás, zamestnanie atď. sa nás snaží
presvedčiť, že nemáme čas. Máme toho veľa.
Robota, rodina, ďalšia práca popri zamestnaní,
ešte nejaký koníček k tomu a zrazu nám na
veci ducha nezostáva priestor. Bratia a sestry,
neuverme svetu, ktorý nás chce odlákať od Boha.
Pokúsme sa nájsť tú chvíľku cez týždeň, aby sme
prišli do kostola vzdať Bohu chválu. Snáď by sa
našla niekde v našom programe nejaká medzera
– hodinka času, aby sme napríklad vo štvrtok,
keď máme v našej farnosti „deň modlitby“ –
deň poklony, adorácie – prišli aspoň na pár
minút pred Božiu tvár a zostali aj na sv. omši.
Alebo v piatok, keď nás večer už nič netlačí
a nenaháňa. Alebo v hociktorý iný deň. Naša
budúcnosť je v našich rukách. Buďme teda takí
prezieraví v tom, aby sme si zaistili tú najlepšiu
variantu, aká môže byť. (Michal Masný)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Michal, Pavlína

Po
23.9.

Sv. Pia z Pietrelčiny,
kňaza

6:15 ZBP rodín Ľudmily a Jarmily a babky
Katky
7:00 † Jozef - pohrebná

spomienka

12:00 † Ján, Mária
18:00 † Milan
5:45 † Mária, Ondrej

Ut
24.9.

6:15 † Jozef, František, Helena, Gabriela

Féria

7:00
12:00 † Juraj, Mária, Michal
18:00 † Stanislav, František
5:45 za najopustenejšie duše v očistci

St
25.9.

6:15 † Ján, Katarína, Magdaléna, Jozef

Féria

7:00 † Cyril - pohrebná
12:00 † Michal, Mária, Ján, Jarmila, Vojtech
18:00 ZBP Štefan, Slávka s rod.
5:45 † Marta, Gabriel

Št
26.9.

Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov

ľubovoľná spomienka

6:15 † Mária, Ladislav, Peter
7:00 † Elena
12:00 ZBP Magdaléna (80 r.)
18:00 ZBP Katarína s rod.

Pi
27.9.

So
28.9.

Ne
29.9.

Sv. Vincenta de Paul,
kňaza

6:15 † Michal, Mária, Zuzana, Ján, Anna, Ján
7:00 † František - 1. výročie

spomienka
Cemjata 9:00 hod.

Sv. Václava,
mučeníka

5:45 na česť umučenia Pána Ježiša

ľubovoľná spomienka

12:00 † Jozef, Gizela
18:00 † Gabriel
5:45 † Mária, Anton
6:15 † Albert - výročná
18:00 za obrátenie Milana
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Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
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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.

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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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma 50 €
• farnosť Kráľovnej pokoja 1 000 €
• bohuznáma Anna 20 €
• bohuznáma 40 €
• novomanželia Bulíkovi 50 €
• bohuznámy z Petrovan 100 €
• bohuznáma rodina 20 €
Na rádio Lumen:
• p. Kušnírová 20 €
• bohuznáma 30 €
Na TV LUX: bohuznáma 30 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Poďakovanie: Vyjadrujeme úprimné
poďakovanie RNDr. Adriene
Šmihulovej a celej redakcii
prešovského Večerníka za
príkladnú
spoluprácu
pri
propagácii obnovy Konkatedrály
sv. Mikuláša v Prešove.
O týždeň bude predpísaná
zbierka na rádio LUMEN.
Ofera
na
Kalváriu
počas
odpustovej slávnosti bola vo
výške 715 €. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
Upozorňujeme, že od semptembra
sa začala v konkatedrále spovedná
služba v čase od 10:00 do 12:00
hod. Mená kňazov nájdete na
výveske.
P. Róbert, misionár z Ruska,
vyjadruje úprimné Pán Boh zaplať
za váš milodar vo výške 725 €,
ktorý ste venovali na kostol sv.
Oľgy v Moskve.
Zariadenie sociálnych služieb
pre seniorov Harmónia v Prešove
- Cemjate vás pozývajú na Deň
otvorených dverí dňa 27.9.2013
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v ich priestoroch. Podujatie začne
o 9:00 hod. sv. omšou na Cemjate.
O 10:00 hod. bude slávnostné
otvorenie spojené s kultúrnym
programom. Kultúrny program
bude aj o 13:30 hod.
8. Katolícka
charita
Prešov,
Resocializačné stredisko Domov
Nádeje vás pozývajú na Deň
otvorených dverí dňa 24.9.2013
na Jarkovej 79, v čase 10:00 - 16:00
hod.
9. Otváracie hodiny v knižnici na
Jarkovej ulici v Katolíckom kruhu
sú v stredu a piatok od 17:00 do
18:00 hod.
10. Dňa 27. - 29. septembra 2013
o 16:30 hod. bude modlitbové
trojdnie (modlitieb matiek).
Bude sa konať v gréckokatolíckom
kostole Povýšenia sv. Kríža na
Sekčove.
11. V rámci Roka viery sa budeme
modliť ranné chvály v utorok
dňa 24.9.2013 po rannej sv. omši
cca o 7.30 hod. Takisto sa budú
sestry CJ modliť posvätné čítanie
v nedeľu 29.9.2013 o 9:30 hod. Ste
srdečne pozvaní.

Krsty

14.9. a 15.9.2013
Diana Gavulová, Karin Kovalčíková,
Nina Fedorová

Sobáše

14.9.2013
Toporcer - Vaľková,
Famo - Roháčová,
Goban - Hricková,
Bulík - Ivanecká,
Ivanecký - Spišaková (františkáni)

