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Poďakovanie za Národný pochod za život
Bratia a sestry, v mene Konferencie biskupov Slovenska, v mene celého
organizačného výboru ako aj v mojom mene by som chcel poďakovať všetkým
kňazom i veriacim, ktorí sa zúčastnili na Národnom pochode za život a vytvorili
tak skutočne mohutné celoslovenské spoločenstvo vyzývajúce k ochrane života.
Rovnako ďakujem aj tým, ktorí sprevádzali prípravy a priebeh Národného
pochodu za život svojimi modlitbami a obetami a boli tak prítomní v Košiciach
duchovným spôsobom. Veľká vďaka patrí aj podporovateľom, vďaka ktorým
sa pochod mohol uskutočniť. Nech Pán, Darca života, nás všetkých posilní
v predsavzatí vytrvalo ochraňovať dôstojnosť každého ľudského života.
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, predseda Prípravného výboru
Národného pochodu za život.
Vyjadrujeme aj my naše veľké poďakovanie všetkým, ktorí ste sa aj z našej farnosti
zapojili do tohto pochodu. (dekan)
obrázok: www.deti.vira.cz

V dňoch 1.- 8. novembra 2013 budeme sláviť Dušičkový týždeň.
Aj v tomto roku máte možnosť formou združeného úmyslu
v kancelárii fary nahlásiť úmysly sv. omší za vašich zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša takto slávené sv. omše budú:
• 1. novembra o 7.45 hod.
• 2. novembra o 9.00. hod.
V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) sv. omše budú slávené v čase
od 1. do 8. novembra o 16.00 hod.
Na cintoríne začneme duchovný program počas týchto dní takto:
• 15.00 hod. - Korunka Božieho milosrdenstva
• 15.20 hod. - modlitbou sv. ruženca za zosnulých
• 16.00 hod. - sv. omša
Úmysly môžete nahlasovať v kancelárii farského úradu
a aj pred samotnými sv. omšami na cintoríne.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
6. október 2013

Kniha prianí
a sťažností a o viere
Kedysi visel v obchodoch zošit, na ktorom
bol nápis „Kniha prianí a sťažností“. Zákazník
tam mohol napísať svoj názor na obsluhu
alebo svoje (prevažne negatívne) skúsenosti
s nakupovaním v tom-ktorom obchode. Stávalo
sa, že zákazníci sa sťažovali na personál, na
predavačov, ktorí nie vždy vyhoveli podľa
priania. Sťažnosť si potom zrejme prečítal
vedúci, ktorý potom s tým mohol urobiť patričný
poriadok.
V istom zmysle slova sa aj dnešné prvé
čítanie podobá na takú knihu prianí a sťažností.
Prorok Habakuk sa sťažuje, že mu Boh akosi
neodpovedá na jeho prosby a modlitby. Izrael sa
nachádza v nebezpečenstve vpádu Chaldejcov,
no Boh akosi mlčí. Rozdiel je však v tom, že
prorok sa nesťažuje niekomu inému – ako sa
hovorí, tretím osobám - ale priamo Bohu.
Nie je to pritom výčitka povedaná
v hneve. Keby sme si prečítali celú 1. a 2.
kapitolu, z ktorých sme mali dnes len úryvok,
tak zistíme, že napriek tej sťažnosti a napriek
nebezpečenstvu, prorok stále považuje Boha za
toho, ktorý chce svojmu ľudu dobre. Neobviňuje
ho, odovzdane nesie svoj kríž, dokonca chápe,
že Boh nezasahuje, a pozorne a s úctou sleduje,
čo mu Boh odpovie. A Boh sa naozaj ozýva.
Káže prorokovi, aby napísal všetko, čo bude
počuť. Prorok teda napísal a boli to slová, ktoré
ho zrejme potešili: „Zahynie ten, kto nemá dušu
priamu, ale spravodlivý bude žiť zo svojej viery.“
V preklade to znamená, že ten, kto dáva priestor
Bohu vo svojom živote, kto je mu verný, aj keď sa
neozýva, nemusí sa báť, Boh si ho ochráni.
Vernosť Bohu však nebýva vždy ľahká.
Stáva sa, že o tú svoju vieru musíme bojovať,
niekedy veľmi ťažko. Apoštoli tiež o ňu prosili,
ako sme počuli v evanjeliu. Asi cítili, že ju stále

ročník: XXIII.

27. nedeľa v období cez rok
nemajú, možno boli z toho aj sklamaní, že toľko
chodia s Ježišom, počúvajú ho, ale akosi tá
viera nerastie. Možno to býva aj u nás podobne.
Chodíme do kostola, modlievame sa, ale tá
naša viera akosi nerastie. Vtedy nám prichádza
na pomoc Ježišovo podobenstvo o horčičnom
zrnku. Toto zrnko je veľmi malé, najmenšie zo
všetkých. Keď ho človek zasadí, nejaký čas trvá,
kým začne rásť. A aj keď začne rásť, najprv rastie
smerom do zeme, najprv si vytvorí korene,
až potom ide von. Tak je to aj s našou vierou.
Aj keď možno necítime nejaké zmeny v sebe,
necítime hmatateľne, žeby v nás viera rástla, ona
tam predsa je. A ak zostaneme stále verní Bohu,
napriek všetkému, tá viera je schopná sa zrazu
prejaviť ako veľký strom s dobrými koreňmi,
ktorý je ťažko vytrhnúť.
Jednej noci vypukol v dome požiar. Plamene
už šľahali aj z okien. Rodičia a deti rýchlo
vybehli von. Prestrašení sa dívali na ohnivé
divadlo. Zrazu zbadali, že najmladšie z detí,
päťročný syn, nie je medzi nimi. Keď utekali
z domu, naľakal sa dymu a plameňov a uviazol
vo vnútri. Všetci sa dívajú jeden na druhého,
nevedia, čo robiť, cez plamene sa nedá dostať
dovnútra. Zrazu sa na poschodí otvorilo okno
a v ňom chlapec volá o pomoc. Otec ho zazrel
a kričí: „Skoč!“ Dieťa vidí iba dym a plamene.
Ale počuje otcov hlas a odpovedá: „Ocko,
nevidím ťa, kde si!“ Otec mu však zavolá: „Ale
ja ťa vidím, to stačí, len skoč!“ Chlapec zoskočil
a ocitol sa celý a zdravý v otcovom náručí, ktorý
ho bezpečne zachytil.
Niekedy aj my vidíme v živote – obrazne
povedané – len dym a prekážky. Ale Boh nás
uisťuje: „Len ver, ja ťa vidím a bezpečne ťa
zachytím.“ Vernosť Bohu sa vypláca. Kto mu
uverí, ocitne sa v jeho bezpečnej ruke. Nechajme
mu teda priestor vo svojom živote, verme mu, aj
napriek tomu, že naša viera je slabá a malá ako
horčičné zrnko.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár
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Úmysly sv. omší

5:45 † Pavol

Po
7.10.

Ružencovej Panny
Márie
spomienka

6:15 † Ján, Mária, Jozef, Anna, Belo, Irena
7:00 † Vladislav - pohrebná
12:00 † Igor, Ján, Jozef
18:00 ZBP Peter s rod.

Ut
8.10.

Výročie konsekrácie
Konkatedrály sv. Mikuláša
slávnosť

5:45 † Jozef, Mária, Anton
6:15 † Pavol, Anna
7:00 † Elemír - 1. výročie
12:00 † Titus
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 † Mária

St
9.10.

Sv. Dionýza, biskupa
a spoločníkov, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

6:15 † Pavol, Karol, Cecília
7:00 † Brigita - 1. výročie
12:00 † Pavol, Pavol, Pavol, Žofia
18:00 † Ján, Anna
5:45 ZBP Kamil s rod.

Št
10.10.

6:15 ZBP Štefan s rod.

Féria

7:00
12:00 † Iveta, Helena, Štefan, Zdenko
18:00 † Ľudovít, Anna, Marta
5:45 ZBP Tatiana s rod.

Pi
11.10.

6:15 ZBP Helena, Emil s rod.

Féria

7:00
12:00 † Ján, Anna, Július, Mária
18:00 † Norbert

So
12.10.

Ne
13.10.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

5:45 † Šimon, Emil, Marcel, Anna, Danica
6:15
18:00 † Jozef, Ján

28. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15; Kalvária 16:00

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.

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:
• členovia vedenia Fakultnej
nemocnice J. A. Reimana 310 €
• bohuznámy 10 €
• bohuznámy 50 €
Na rádio Lumen:
• bohuznáma 10 €,
• bohuznáma osoba 10 €

7.

8.

Na TV LUX:
• bohuznáma Anna 5 €
Na Cemjatu: bohuznáma 20 €
Zbierka na rádio LUMEN:
• konkatedrála 1 850 €
• františkáni 1 750 €
• Cemjata 35 €
• Kalvária 47 €
2.

3.

4.

5.

6.

ZBIERKA
Milovaní bratia a sestry, prosíme
o pochopenie: O týždeň bude zbierka
na opravu konkatedrály. Táto oprava
stále prebieha.
Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh
zaplať!
V utorok 8.10.2013 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 8.10.2013.
Utorok
8.10.2013
je
výročie
konsekrácie našej konkatedrály.
Tento deň slávime vo farnosti ako
slávnosť. Slávnostná sv. omša bude
o 12:00 hod.
V rámci Roka viery sa modlíme ranné
chvály - v utorok po rannej sv. omši
o 7:30 hod.a posvätné čítanie v nedeľu
o 9:30 hod. Ste srdečne pozvaní.
V piatok 11. oktobra 2013 o 18:00 hod.
v Kostole sv. Jána Bosca u saleziánov
bude celoprešovská mládežnícka sv.
omša z cyklu: Kresťanská osobnosť na
pozadí biblických postáv. Téma: Anna

9.

strana 3

- múdra žena. Celebruje: don Imrich
Horváth, SDB. Ste srdečne pozvaní.
V mesiaci október sa sv. ruženec
modlíme vždy pred sv. omšou o 17:15
hod.
Od pondelka 7.10.2013 v pracovných
dňoch od 10:00-11:30 a 16:00-17:30
hod. sa budú v kancelárii fary vydávať
podielové knihy členom SSV. Výška
členského príspevku je 5 €. Dôrazne
prosíme, nech to netrvá, ako po iné
roky: celý rok.
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta v Košiciach otvára
aj v tomto roku prednášky Univerzita
tretieho veku. Prednášky sa konajú
v priestoroch Katolíckeho kruhu na
Jarkovej 77 v Prešove vo štvrtok od
16:00 hod. Ste srdečne pozvaní. Bližšie
informácie nájdete na stránkach
Katolíckej univerzity: http://www.ku.sk/

studium/celozivotne-vzdelavanie/400univerzita-tretieho-veku.html

10. V pondelok 7.10.2013 o 19:00 hod. bude
sv. omšu za účasti vysokoškolákov
doprevádzať skupina The Wind
z Vojčíc s podnadpisom: Poďme spolu
prežiť tajomstvo viery inak. Pozývame
všetkých.
UPC. Marián Kašaj
11. Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva členov a záujemcov na
jednodňovú púť, ktorá sa uskutoční
v sobotu 12.10.2013. Trasa: Žakovce
– Kežmarok – Strážky. Odchod
od Katolíckeho kruhu o 7:30 hod.
Kontaktné číslo: 0915 360 208.

Krsty 28.9.2013 a 29.9.2013
Marko Pervan

Sobáše 28.9.2013

Stanislav Bolcarovič - Karem Valentina
Quijada, Radoslav Majerník - Erika Hrehová,
Peter Krpčiar - Zdenka Kendrová,
Richard Alexi - Andrea Belušáková,
Róbert Jakab - Zuzana Macková

