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Sv. otec sa vzdal svojho úradu
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. februára 2013

ročník: XXIII.

Prvá pôstna nedeľa v roku C

O poslušnosti

Vatikán 11. februára (RV) –
Benedikt XVI. sa dnes počas verejného
konzistória konaného vo Vatikáne,
ktoré pôvodne bolo zamerané na
hlasovanie o kanonizačných dekrétoch,
vzdal svojho úradu Námestníka sv.
Petra. Vo štvrtok 28. februára 2013
o 20.00 hod. sa stane Petrov stolec
vakantným (uprázdeným) – Sede
vacante.
Najdrahší bratia,
pozval som vás na toto konzistórium
nie iba z dôvodu troch procesov
kanonizácie, ale tiež preto, aby som vám
oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre
život Cirkvi. Po opakovanom zvažovaní
dôvodov môjho svedomia pred Bohom,
som dospel k istote, že moje sily,
vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac
dostačujúce na vykonávanie Petrovho
úradu riadnym spôsobom. Som si dobre
vedomý toho, že táto služba, vzhľadom
na jej duchovnú podstatu, musí byť
vykonávaná nielen skutkami a slovami,
ale i utrpením a modlitbou.
Avšak,
v
súčasnom
svete,
podliehajúcom
rýchlym
zmenám
a zmietanom v dôležitých otázkach
pre život viery, pre riadenie loďky sv.

Petra a hlásanie evanjelia, je potrebná
aj sila ako tela, tak aj duše, sila, ktorá
mne v posledných mesiacoch ubúdala,
takým spôsobom, že som musel uznať
svoju neschopnosť vykonávať dobre
ministérium, ktoré mi bolo zverené.
Z tohto dôvodu, uvedomujúc si
dobre závažnosť tohto aktu, s plnou
slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam
úradu rímskeho biskupa, následníka
sv. Petra, mne zvereného kardinálmi 19.
apríla 2005, a to takým spôsobom, že od
28. februára 2013 od 20. hodiny sa sídlo
v Ríme, Petrov stolec, stane vakantný
a kompetentnými bude zvolané konkláve
na voľbu nového pápeža.
Najdrahší bratia, z hĺbky srdca vám
ďakujem za všetku lásku a prácu, ktorú ste
spolu so mnou zdieľali pri nesení ťarchy
tohto úradu, a žiadam o odpustenie za
všetky moje nedostatky. Teraz, zverme
svätú Cirkev do starostlivosti Najvyššieho
pastiera, nášho Pána Ježiša Krista
a prosme jeho svätú matku Máriu, aby
s jej materskou láskavosťou napomáhala
otcom kardinálom pri voľbe nového
pápeža. Čo sa týka mňa, aj v budúcnosti
si prajem slúžiť celým svojím srdcom,
životom zasväteným modlitbe, svätej
Cirkvi Božej.
Vatikán, 10. február 2013

Vychovať z dieťaťa zodpovedného
človeka je veľmi ťažké. Pri výchove
niektorých ratolestí osvedčené rady a triky
vôbec nezaberajú, a tak mnohí rodičia
musia svojmu dieťaťu výchovnú metódu
„ušiť“ priamo na mieru. Niekedy sa
dieťa musí aj poriadne „popáliť“ a poučiť
sa z vlastnej chyby. Stále však platí, že
osobný príklad je účinnejší prostriedok než
formovanie príkazmi a zákazmi.
Obetavého a milujúceho rodiča veľmi
trápi, keď jeho dieťa zíde zo správnej cesty
a oklamané týmto svetom hľadá svoje
šťastie vo falošných životných hodnotách.
Podobne aj Adam s Evou naivne uverili
diablovmu klamstvu a zatúžili byť ako
Boh. Následky ich rozhodnutia zasiahli
celé ľudské pokolenie. Boh svoje stvorenie
neopustil ani v takejto situácii. Zlo, ktoré
priniesol prvotný hriech, „výchovným“
spôsobom premenil na dobro.

Ako náš skutočný Otec poslal k nám
svojho Syna, aby nám bol osobným
príkladom poslušnosti a synovskej lásky.
Ježiš na púšti trikrát odoláva diablovmu
pokúšaniu a učí nás pravým životným
hodnotám: Boh je hlavným dôvodom
nášho bytia, nežijeme len z chleba, Boh
je naším jediným Pánom a nesmieme ho
nikdy pokúšať, teda pochybovať o jeho
dobrote a všemohúcnosti.
Adama a Evu ich nepoddajnosť
priviedla až k smrti. Ježiš svojou
poslušnosťou a vernosťou Bohu triumfuje
na kríži. Odtiaľ víťazí nad hriechom aj nad
smrťou pre nás.
Snažme sa byť poslušnými nielen
v pôstnom období, aby nás Ježiš bezpečne
previedol každou púšťou.
Mgr. Lucia Antlová

Krížové cesty v konkatedrále
1. pôstna nedeľa - 17. február
14.15 hod.: krížová cesta - pedagógovia a študenti cirkevnej školy sv. Mikuláša
15.00 hod.: pôstna kázeň - „Krst, brána ku viere“ - vdp. Ján Kulan, školský kaplán

Piatok - 22. február
17.15 hod.:

krížová cesta - birmovanci (skupina vdp. Kaňuka a vdp. Kulana)

2. pôstna nedeľa - 17. február
14.15 hod.: krížová cesta - pedagógovia a študenti cirkevnej školy sv. Moniky
15.00 hod.: pôstna kázeň - „Zástupné pokánie“ - vdp. Štefan Kaňuk, školský kaplán
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
18.2.

Ut
19.2.

St
20.2.

Št
21.2.

Liturgický kalendár

Pondelok po 1. pôstnej nedeli
Č 1: Lv 19, 1-2. 11-18
Ž 19, 8. 9. 10. 15
Ev: Mt 25, 34-46

Utorok po 1. pôstnej nedeli
Č 1: Iz 55, 10-11
Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Ev: Mt 6, 7-15

Streda po 1. pôstnej nedeli
Č 1: Jon 3, 1-10
Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19;
Ev: Lk 11, 29-32

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
Č 1: Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh
Ž 138, 1-2a. 2b-c+3. 7c-8
Ev: Mt 7, 7-12

Katedra sv. Petra,
Pi
22.2.

So
23.2.

Ne
24.2.

apoštola
sviatok

Č 1: 1 Pt 5, 1-4
Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Ev: Mt 16, 13-19

Sobota po 1. pôstnej nedeli
Č 1: Dt 26, 16-19
Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8
Ev: Mt 5, 43-48

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Michal, Paula
6.15 † Štefan, Mária
7.00 † Mária - 1. výr.
12.00 ZBP pre Františku (75 r.)
18.00 † Štefan, Jozef, Anna
5.45 ZBP Anna
6.15 ZBP Jaroslav, Marta s rod.
7.00 † Štefan - pohrebná
12.00 † Katarína
18.00 † Jozef
5.45 † Albert
6.15 ZBP Oľga (80 r.)
7.00 † František - pohrebná
12.00 † Mária, Anna, Johana, Štefan
18.00 † Martin Šinaľ (kňaz)
5.45 † Pavlína, Michal
6.15 † Jozef, Helena, Pavel
7.00 † Magdaléna - výročná
12.00 † Anna, Andrej, Anna, Ján, Rudolf
18.00 † Mária
5.45 ZBP Helena
6.15 ZBP manželia Michal a Mária (50 r.)
7.00
12.00 † Jozef, Helena, Ferdinand, Mária
18.00 za obrátenie Milana
5.45 † Pavel
6.15 † Martin (kňaz)
7.00 † František - výročná
18.00 † Zuzana, Jozef

druhá PôSTNA nedeľa - rok C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - TV LUX, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Gn 15, 5-12. 17-18 Ž 27, 1. 7-8. 9a-c. 13-14 Č 2: Flp 3, 17 - 4, 1 Ev: Lk 9, 28b-36
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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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• z pohrebu † Márie Pavlišinovej
165 €,
• bohuznáma rodina 200 €.
Úprimné Pán Boh zaplať!

2.

Dnes je zbierka na Charitu. Za vaše
milodary úprimné Pán Boh zaplať!

3.

Bratia a sestry! Členovia farskej rady
spolu s dekanom sa na vás obracajú
s prosbou prispieť na zbierku na
opravu konkatedrály, ktorá bude
o týždeň v nedeľu 24.2.2013.
Pán Boh zaplať za pochopenie!

4.

Pôstne predsavzatie pre celú
farnosť: Všetky krížové cesty,
modlitby, sebazápory obetujme za
našu farnosť a pridáme za terajšieho
aj budúceho pápeža.

5.

Prežívame pôst. V našej farnosti aj
pri týchto aktivitách: Krížová cesta:
streda, piatok a nedeľa. Pôstné
kázne: 1. - 6. pôstna nedeľa (viď.
plagát na nástenke). O týždeň sa
k nám prihovorí vdp. Mgr. Štefan
Kaňuk na tému: „Zástupné pokánie“.
Nech bude pre každého z vás
požehnaním.

6.

DJZ - pripravuje prehliadku
speváckych
zborov
všetkých
kategórií (detské, mládežnícke,
dospelé, cirkevné a i.) pod názvom
DO * RE * MI * FA - 19. ročník,
ktorá sa uskutoční v historickej
budove Divadla Jonáša Záborského
v Prešove – Hlavná 48. Treba zaslať
vyplnenú záväznú prihlášku na
e-mail:
kiselak.osveta@djz.sk,
najneskôr do 15. apríla 2013. Vrelo
odporúčame našim zborom, aby sa
prihlásili . Dekan
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7.

Hnutie rozvedených kresťanov
katolíkov oznamuje, že ďalšie
stretnutie sa uskutoční dňa 20.2.2013
v Katolíckom kruhu na Jarkovej
ulici o 17.00 hod. Téma: „Právne
riešenie situácie rozvedených“.

8.

Pripomíname snúbencom, ktorí
plánujú
uzavrieť
sviatosť
manželstva v letných mesiacoch,
aby využili pôstny čas na doplnenie
si
predmanželských
náuk.
Nenechávajte si tieto náuky na
posledné týždne pred sobášom.

9.

Podporiť Charitu môžete okrem
tradičnej jarnej zbierky aj formou
Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou
sa Slovenská katolícka charita snaží
upozorniť na potrebu solidarity
s deťmi postihnutými vírusom HIV
a chorobou AIDS v africkej Ugande.
Symbolom pomoci týmto chorým
deťom je malá pôstna krabička,
ktorú Charita distribuovala spolu
s informáciami o svojej činnosti
do viac ako 600 farností na celom
Slovensku.
Vďaka
vašej
štedrosti
sa
v minuloročnej kampani vyzbieralo
66 546 Eur, ktoré charita použila
na
vybudovanie
sirotinca
Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie na severe africkej Ugandy.
Ak by sa k vám tohtoročná pôstna
krabička nedostala, všetky potrebné
informácie sú aj na internetovej
stránke www.charita.sk

Krsty
9.2.2013 Marek Dzurus, Oliver Szabó
10.2.2013 Jakub Jankanin

Sobáše 9.2.2013
Radoslav Hudák a Terézia Šoltésová

