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Úvaha o počítači
Niekde som čítal, už neviem, kde
presne, jednu myšlienku, ktorú by
som rád rozšíril do tejto krátkej úvahy.
(ospravedlňujem sa autorovi, aby to nebol
plagiát)
Bol čas, keď sa deti, a teda aj ja, hrali
na lúke, poliach… Aj ja som sa hral spolu
s inými. Milovali sme les, kde sme sa
často túlali. Hrali sme sa pri rieke, hrali na
ihrisku… Hral som sa s deťmi. Boli sme
partia z horného či dolného konca. Dnes
sa deti aj na dedinách poväčšine hrajú
s počítačom.
Bol čas, keď sa ľudská robota,
vykonaná rukami, vážila. Videl som, ako
dlho musela babka či mamka vyrobiť
v „zbušku“ domáce maslo. Stále to mám
pred očami: Babička sediaca na malej
stoličke vytrvalo „múti“ maslo. Sem-tam
prileje vodu… Ale tie jej ruky pracovali ako
"perpetum mobile".
Bol čas, keď som bral do ruky ráno
kosu aj ja. Ťahal a ťahal ju dlhé hodiny.
Keď som si sadol a pozrel za seba, aký
pokos som urobil, mal som radosť. Ruky
mali mozole. Práca rúk sa však vážila. Kosa
dávala niečo aj mojej duši. Dnes sa najviac
pracuje s počítačom. IT pracovníci majú
najvyššie mzdy, aj keď tu bol čas, keď na
svete nebol ani jeden počítač. Vždy tu však
bola „kosa“, ale na klasickú kosu sa zabudlo.
Bol čas, keď sme doma prezerali

rodinný album, keď som na stene obdivoval
fotografiu svojho dedka vo vojenskej
uniforme, prešiel talianskym frontom, bol
čas, keď ma otec učil vyvolávať fotky…
Dnes si fotky prezeráme v počítači.
Bol čas, keď som spolu s inými na
bicykloch zašiel do kina na film. Dnes si
film pozriem v počítačí. Niekedy som písal
listy, dnes píšeme sms a na počítači e-maily.
Bol čas, keď som si informácie hľadal
v knihe, v slovníkoch a v encyklopédiách.
Dnes všetko hľadáme v počítačí cez
prehľadavače.
Bol to však aj čas, kedy som pri tom
všetkom stretol človeka. Na poli, na ihrisku,
v lese, na lúke, v kine. Ten druhý človek mi
niekedy kládol odpor. Tak som sa musel
„krotiť“ aj ja, meniť svoje postoje a pohľady.
Blízkosť človeka má vychovávala.
Pri počítačí? Ten nekladie odpor, ten
má klávesu Delete, ten má "on - off". Ten
ma ľudsky nevychováva. Možno preto
dnes častejšie stretávam viac počítač, ako
človeka.
Tak mi je smutno, že máme k sebe
vďaka Skypu, facebooku tak blízko, ale
v skutočnosti sme tak ďaleko…
Nevravím, že tamten čas bol super, že
tento je zlý. Vravím, že hľadám človeka tak,
ako ho hľadal Sokrates, tak, ako ho hľadala
Matka Tereza, tak, ako ho hľadal Ježiš. Kde
a pri čom ho nájdem?
Jozef DRONZEK, dekan

Pán Boh zaplať

Nedávaj vtedy, keď srdce šomre,
bo úžitok z toho nie je vždy dobrý,
podaruj iba, keď srdce praje,
Boh dá ti v Láske pokoj, šťastie...

Ján Sarossy

Modlil som sa i prosil Boha,
že darujú ľudia na čo treba,
iní aj dajú niečo viacej,
v prameni Lásky je naša nádej...

Tu v strede mesta kostol chátra,
fasádu opraviť, to groš treba,
od Ježiša v ňom prosíš Lásku, pokoj,
buď štedrý k Dómu a budeš mať veľa.

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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Chyba nie je „iba“
Prvá adventná nedeľa
(Mt 24, 37 – 44)
„Bdejte teda, lebo neviete, v ktorú
hodinu príde váš Pán.“
(Mt 24, 42)
Boh dal svojmu stvorenému dielu
začiatok, trvanie aj koniec. Tento Boží
poriadok platí pre všetko živé i neživé
na Zemi aj vo vesmíre. Ani ľudský život
nie je výnimkou. Jeho pozemská fáza sa
síce smrťou končí, ale nesmrteľná duša
buď ostáva naveky v nebi pri Bohu,
alebo je navždy zatratená v pekle.
V poslednom období ako keby sa
v médiách roztrhlo vrece so zaručenými
správami o konci sveta, ponúkajúcimi
dátum aj hodinu apokalypsy. Pre
kresťana však nie je dôležité vedieť,
kedy sa to stane, ale ako sa má na tento
dôležitý okamih pripraviť.
Ježiš nám v dnešnom evanjeliu
radí, aby sme bdeli. Bdieť znamená
byť ostražitý a niekoho alebo niečo
očakávať a nenechať sa prekvapiť. My
očakávame Ježišov druhý a slávny
príchod, pri ktorom sa zavŕši Božie
kráľovstvo, aj náš osud vo večnosti.
A to je dôvod, prečo by sme mali
tomuto bdeniu podriadiť celý náš
život - naše skutky, myšlienky, túžby,
snaženia, vzťahy, trápenia, ...

ročník: XXIII.

1. adventná nedeľa v roku A
Tak ako chyba v tlači môže úplne
zmeniť význam slova, vety, textu,
tak naše skutky na Zemi významne
ovplyvňujú našu večnosť. Napríklad
je rozdiel na duchu klesať alebo plesať,
niekomu odpustiť, alebo ho opustiť.
Nie je jedno pohodlne si sadnúť alebo
padnúť až na dno, bežať maratón,
alebo ležať bezvládne na lôžku, či
prestierať obrus k rodinnému obedu,
alebo predstierať záujem pomôcť
susedom.
Ak sa zamenia písmenká v tlači,
nazveme to tlačovou chybou alebo
škriatkom. No ak v živote zameníme
pravé hodnoty za hriech a nestihneme
to napraviť, nebude to iba chyba.
Mgr. Lucia Antlová

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Anna, Jozef, Daniel, Eva
6:15 † Andrej, Mária, Helena, Mária

Po
2.12.

7:00 † František - 1. výr.

Féria

12:00 † Anna, Jozef, Mária, Michal
18:00 † Emil, Veronika, Ján, František,
Žofia, Štefan
5:45 † Anna, Jozef, Daniel, Eva

Ut
3.12.

Sv. Františka Xaverského,
kňaza

spomienka

6:15 † Eduard, Mária, Gabriela
7:00 † Pavol - pohrebná
12:00 † Ladislav
18:00 † Mária
5:45 † Jozef, Mária, Rozália

St
4.12.

Sv. Jána Damascénskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 † Martin, kňaz
7:00 † Vincent - pohrebná
12:00 † Jozef, Mária, Michal, Helena
18:00 † Viktor, Marta
5:45 ZBP Marcel, Eva

Št
5.12.

Féria

6:15 † Štefan, Anna
7:00 † Rudolf - pohrebná
12:00 † Marta
18:00 † Ján, Mária, Ladislav, Mária

Sv. Mikuláša,
Pi
6.12.

So
7.12.

Ne
8.12.

biskupa

odpustová slávnosť
prvý piatok v mesiaci
Cemjata 17:00 hod.

Sv. Ambróza,

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
6:15 † Mikuláš
7:00 † Mária
12:00 † Pavol, Vincent, Jolana, Viliam,
Peter, Jozef
18:00 † z rod. Lisá, Tatranská, Lučanská
5:45 † Anton, Mária, František, Johana,
Helena
6:15 ZBP - ružencové bratstvo
18:00 † Milan

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - televízna sv. omša STV, 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.

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.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma rodina 1000 €
• bohuznáma Anna 50 €
• bohuznáma Mária 20 €
• bohuznáma Mária s rod. 50 €
• manželia Janka a Martin 100 €
• bohuznáma Magda 20 €
• bohuznáma dôchodkyňa 50 €
• bohuznáma Alžbeta 100 €
Na Filipíny:
manželia Janka a Martin 100 €
Na Katedrálu sv. Alžbety v Košiciach:
konkatedrála 1 951 €, Cemjata 37 €,
františkáni 470 €, jezuiti 316 €,
saleziáni 217 €;
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes je predpísaná zbierka na charitu.
Výdaj podielových kníh pre členov
SSV prebieha na farskom úrade v čase
10:00 - 11:30 hod. a 16:00 - 17:30 hod.
Tento
týždeň
je
prvopiatkový.
Spovedáme tak, ako je to zvykom.
V piatok dopoludnia navštívime chorých.
Prosíme, aby ste v kancelárii farského
úradu nahásili svojich chorých na
predvianočnú sv. spoveď, ktorú budeme
vysluhovať v pondelok 16.12.2013 ráno
- okrem tých, ku ktorým prichádzame
pravidelne na prvé piatky.
V piatok 20.12.2013 sa budú od rána
zapisovať úmysly na sv. omše slávené
v konkatedrále na mesiace január, február
a marec 2014.
Prežívanie Adventu
• vianočný dar pre núdznych (budú
pripravené pokladničky, rozdáme z nich
pred Vianocami)
• čítanie Božieho slova v rodinách
pri adventnom venci (napr. pred
spoločným nedeľným obedom)
• dať si konkrétne predsavzatie pre
odstránenie nejakého zlozvyku,
alebo
pre
budovanie
čností
(napr. menej televízie, alkoholu,
chodenia po obchodoch...).
Sv. omša v piatok 6.12. 2013 o 12:00 hod.
bude odpustová ku cti sv. Mikuláša,
patróna našej farnosti. Bude ju bude
celebrovať Mons. Stanislav Stolárik,
pomocný košický biskup.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Na budúcu nedeľu sv. omša o 11:30 hod.
nebude z dôvodu priameho prenosu
z našej konkatedrály na STV o 10:00 hod.
V dňoch 9.12.-16.12.2013 budú slávené
rorátne sv. omše ráno pri omšiach o 5:45
hod. iba pri sviečkach. Prosíme vás,
aby ste si na tieto omše prinášali sviece
opatrené „chránitkom“ a neznečistili
konkatedrálu lejúcim sa voskom.
Dňa 10.12.2013 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 10.12. 2013..
Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na sv. omšu s obnovou sľubu
v nedeľu 8.12.2013 o 14:30 hod. v dome
Sancta Maria na Konštantínovej ulici
v Prešove.
Pozývame
na
EVANJELIZAČNÚ
DUCHOVNÚ OBNOVU ADVENT 2013,
ktorá sa uskutoční v Konkatedrále sv.
Mikuláša v Prešove v dňoch 9. - 12.12.2013.
Budeme hľadať odpovede na otázky: Je
Božia láska to, čo potrebujeme? Aká je
moc hriechu? Je Ježiš Kristus naozaj jediné
riešenie? Otvor srdce a prijmi Ježiša!
Program začína o 18:00 hod. uvedením do
témy a pokračuje sv. omšou. Na stretnutie
sa teší RK farnosť sv. Mikuláša a Hnutie
Svetlo - Život.
Na vianočných trhoch, ktoré prebiehajú
na Hlavnej ulici, má svoj stánok aj
združenie MAGIS. Môžete si tam zakúpiť
adventné vence pre svoje príbytky.
Vstupenky na muzikál Quo vadis si
už môžete prevziať a zaplatiť v sakristii
konkatedrály, ktorí ste sa už prihlásili.
Predstavenie bude dňa 26.1.2014 o 16:00
hod. Zo zľavnenej ceny vstupenky
9 €, pôjde 3 € na podporu generálnej
opravy našej konkatedrály. Viac info,
prípadne rezervácia aj na adrese:
konkatedralapo@gmail.com.

Krsty 23.11.2013

Jana Petráková, Lukáš Borsuk

Sobáše 23.11.2013

Krafčík - Baranová, Marcinčin - Kopecká

