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Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu
(na slávnosť Krista Kráľa)

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred
tvojím oltárom:
Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
Aby sme sa mohli s tebou ešte
vrúcnejšie spojiť, každý z nás sa dnes
dobrovoľne zasväcujeme tvojmu
Najsvätejšiemu Srdcu.
Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,
mnohí pohŕdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa.
Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu,
a všetkých strhni
k tvojmu svätému Srdcu.
Pane, buď kráľom nielen svojim verným,
ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a dcéram;
daj, aby sa čím skôr vrátili
do otcovského domu
a nezahynuli hladom a biedou.
Pane, buď kráľom i tým,
ktorých od teba odlúčili
mylné názory a rozkolníctvo;
priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery,
aby bolo jedno stádo a jeden pastier.
Daruj svojej Cirkvi slobodu
a bezpečnosť, všetkým národom
poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas:
Sláva Božskému Srdcu,
ktoré nám prinieslo spásu;
jemu česť a chvála naveky. Amen

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

ročník: XXIII.

34. nedeľa v období cez rok

24. november 2013

KRISTUS KRÁĽ
Mnohí z nás vyrastali na
rozprávkach, v ktorých dobro zvíťazilo
nad zlom, statočný princ zachránil
peknú princeznú a kráľovi záležalo
na dobre jeho kráľovstva. Už v útlom
detstve, čítajúc rozprávkové knihy, sme
sa dozvedeli o hlavných vlastnostiach
kráľa:
múdrosť,
spravodlivosť,
statočnosť...
Kráľa, avšak s veľkým „K“, nám
predkladá aj iná kniha, nie však
rozprávková.
Dnešné evanjelium v nás mohlo
vyvolať niekoľko otáznikov. Môžeme
sa pýtať, či je smrť na kríži hodnou
smrťou kráľa. Ale môžeme uvažovať aj
nad vhodným výberom týchto veršov,
nad samotnou súvislosťou dnešného
evanjelia so sviatkom Krista Kráľa.
Predsa vo Svätom písme je viacero
úryvkov, ktoré by boli na dnešnú
nedeľu vhodnejšie.
Ale Ježiš sa práve na kríži zachoval
ako Kráľ. A Cirkev chce, aby sme si
to uvedomili. Ježiš, ktorý sa necháva
ukrižovať
ľudskou
nenávisťou,
ukazuje, že človeka i celý svet možno
získať iba láskou a odpustením.
Na urážky a posmešky ľudí
reaguje takým spôsobom, ktorý je
často vzdialený nášmu spôsobu. Mlčí.

Dokázal sa nad ne povzniesť, aj keď ho
istotne boleli. Vedel byť veľkodušným.
Mlčanie a pokora dráždila jedného
zo zločincov, ktorý sa mu rúhal:
„Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba
i nás!“ Nikomu z rúhačov však Ježiš
neadresoval ani jediné slovo, ani ich
nepotrestal, hoci mal na to moc. Prečo?
Lebo je Kráľom!
Jediný, komu Ježiš odpovedal,
bol lotor prežívajúci na kríži svoje
obrátenie. V odpovedi: „Veru, hovorím
ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ sa Ježiš
prejavil opäť ako Kráľ. Odpúšťa.
A tak si môžeme všimnúť, že tento
krátky evanjeliový úryvok o Ježišovej
najsmutnejšej, najťažšej chvíli – o jeho
ukrižovaní - má v dnešný výnimočný
deň svoje opodstatnenie. Predstavuje
nám totiž Ježiša s jeho kráľovskými
prejavmi. Predstavuje nám ho ako
Kráľa odpúšťajúceho a veľkodušného
voči nepriateľom.
Skloňme sa preto pred veľkosťou
Kristovho odpúšťania, prosme ho
o dar veľkodušnosti, ktorý nám
tak často chýba a snažme sa zbaviť
malicherností.
Mgr. Maroš Semančík
ZŠ Kúpeľná
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
25.11.

Liturgický kalendár

Sv. Kataríny
Alexandrijskej,
panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Katarína, Katarína
6:15 † Ján, Mária, Ernest
7:00
12:00 † Václav
18:00 ZBP Katarína
5:45 za Cirkev

Ut
26.11.

6:15 † Viktor, Barbora

Féria

7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 † Oľga
18:00 ZBP Slávka, Štefan s rod.
5:45 † František

St
27.11.

6:15 † Milan

Féria

7:00 † Marta - 1. výr.
12:00 † Ján, Anna, Paulína, Cecília
18:00 † Mária
5:45 † Mária, Štefan, Emília, Eugen

Št
28.11.

6:15 † Adam, Mária

Féria

7:00
12:00 ZBP Mária (60 rokov života)
18:00 ZBP Mária s rod.
5:45 † Milan

Pi
29.11.

6:15 ZBP Elias Vella

Féria

7:00
12:00 † Ján, Dušan, Ján, Anna
18:00 † Helena, Ondrej

So
30.11.

Ne
1.12.

Sv. Ondreja,
apoštola

5:45 † Anna
6:15
18:00 ZBP Margita (70 rokov života)

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15
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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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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
z krstu Alžbety Fabianovej 71,50 €,
z krstu Zuzany Bérešovej 50 €,
bohuznáma Zlatica 100 €,
bohuznáma Oľga 20 €,
bohuznámy 100 €, bohuznámy 50 €,
bohuznáma 20 €, bohuznáma 80 €,
bohuznáma 300 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
O týždeň, na prvú adventnú nedeľu,
bude celoslovenská zbierka na charitu.
Prosíme o zvýšenú pozornosť
v konkatedrále, nakoľko prebiehajú
stavebné
práce,
aby
nedošlo
k zbytočným úrazom.
Dnes slávime nedeľu Krista Kráľa. Po
sv. omši o 7:45, 10:00 a 18:00 hod. bude
pobožnosť, ktorá je spojená s možnosťou
získať plnomocné odpustky. Kto sa
na sviatok Krista Kráľa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže
získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
(Ench.
Indulgentiarum,
concessio 2.)
Požehnanie adventných vencov
Adventné vence budeme požehnávať
v nedeľu 1.12.2013 pri všetkých sv.
omšiach: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30
a 18:00 hod.
Farský veniec požehnáme v sobotu
30.11.2013 pri sv. omši o 18:00 hod.
Obnovený výdaj podielových kníh
pre členov SSV prebieha od pondelka
28.10.2013 v čase 10:00 - 11:30 hod.
a 16:00 - 17:30 hod. Výška členského
príspevku je 5 €.
V dňoch 22.11.2013 až 30.11.2013 sa
modlíme Deviatnik ku sv. Ondrejovi,
patrónovi našej arcidiecézy, vždy pred
večernou sv. omšou.
Dňa 28.11.2013 o 19:00 hod. v Dome
Sancta Maria na Konštantínovej ulici
bude prednáška a prezentácia knihy
Uzdravenie sexuálnych zranení za pomoci
svätých s americkou žurnalistkou
a spisovateľkou Dawn Eden.
Dňa 27.11.2013 o 19:00 hod. sa v našej
konkatedrále na základe súhlasu
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ABÚ v Košiciach uskutoční koncert
Lucie Bílej. Predpredaj vstupeniek
u ekonómky. Cena 30 €. V ten deň sv.
omša o 18:00 hod. nebude. Prosíme
toho, kto mal vtedy plánovaný úmysel,
aby kontaktoval niektorého kňaza.
Dohodneme náhradný termín.
10. Už teraz dávame do pozornosti
televíznu sv. omšu dňa 8.12.2013. V ten
deň (nedeľa) sv. omša o 11:30 hod.
nebude z dôvodu priameho prenosu
sv. omše z našej konkatedrály na STV
o 10:00 hod.
11. Pozývame vás na Svätoondrejské
tríduum do katedrály v Košiciach.
Vo štvrtok 28.11.2013 sa v Košiciach
stretnú dekanáty BJ, SP, PO I.-II.,
PO-Solivar. Vo štvrtok a v piatok (28.29.11.2013) budú sv. omše v katedrále
večer o 18.00 hod. Nasledujúci program:
modlitba sv. ruženca a následne
modlitba deviatnika začne o 17.15 hod.
Po sv. omšiach bude možnosť uctenia
relikvie sv. Ondreja.
12. Konferencia biskupov Slovenska pozýva
do prvého ročníka projektu adventných
myšlienok do e-mailu. Ide o projekt
určený pre všetkých ľudí dobrej vôle. Od
Prvej adventnej nedele 1. decembra až do
1. januára 2014 budú môcť záujemcovia
každý deň získať na e-mail zamyslenie
jedného z biskupov na adventnú alebo
vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity
je pomôcť duchovne sa pripraviť na
príchod Krista. Záujemcovia sa môžu
on-line prihlásiť na internetovej stránke
advent.kbs.sk. Tí, čo nemajú možnosť
dostávať zamyslenia na e-mail, ich môžu
od 1. decembra (každý deň ráno) nájsť
aktualizované na stránke projektu. Tí,
čo nemajú prístup na internet, môžu
projekt podporiť svojou modlitbou.
Mediálnymi partnermi projektu sú TK
KBS a Rádio LUMEN.

Krsty 16.11.2013

Alžbeta Fabianová, Zuzana Bérešová,
Nela Konrády

Sobáše 16.11.2013
Ilčisko - Gondžurová,
Šoltis - Sykorová

