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Na zamyslenie

Satan zvolal celosvetové zhromaždenie
démonov. Vo svojom úvodnom prejave
povedal:
„Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby
chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť,
aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca
im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si
vytvorili dôverný vzťah so svojím Spasiteľom.
Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola.“
„ALE pripravme ich o čas, aby nemali
čas budovať si vzťah k Ježišovi Kristovi.“
„Práve toto od vás chcem,“ povedal
diabol:
„Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte
so svojím Spasiteľom a po celý deň udržiavali
toto životodarné spojenie!“
„A ako to máme urobiť?“ zvolali jeho
démoni.
„Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení
nedôležitými vecami a vymyslite si množstvo
možností, ako zamestnať ich myseľ,“
odpovedal diabol.
„Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali
a utrácali a vypožičiavali si peniaze.
Presvedčte ich ženy, aby chodili do práce
a trávili tam mnoho času a muži, aby
pracovali šesť až sedem dní v týždni, desať až
dvanásť hodín denne, aby si mohli dovoliť žiť
prázdny život. Zabráňte im tráviť čas s deťmi.
Keď sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich
domovoch skoro úniku od pracovného stresu!
Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli
ten tichý, nenápadný hlas. Zlákajte ich, aby
si na cestách neustále púšťali rádio alebo
magnetofón, aby mali doma stále zapnuté
televízory, DVD prehrávače a počítače
a dohliadnite na to, aby v každom obchode
a reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba.
To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich
spojenie s Kristom.“
„Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve
množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri
hodín denne útočte na ich mozog správami.
Pri šoférovaní ich vyrušujte billboardami.“
„Naplňte ich e-mailové schránky
hlúposťami, katalógmi tovarov, tipovaním
a všelijakými novinkami a ponukami zliav
a výrobkov, služieb zdarma a falošnými
nádejami.“

Infolist

„V novinách, časopisoch a v televízii stále
ukazujte štíhle pekné modelky, aby ich muži
začali veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia
krása a aby začali byť nespokojní so svojimi
manželkami.“
„Snažte sa, aby boli manželky príliš
unavené, než aby mohli v noci milovať svojich
mužov. Pridajte im k tomu i bolesti hlavy!
Keď nedajú svojim manželom potrebnú
lásku, začnú si ju hľadať inde. Toto ich rodiny
rýchlo rozbije.“
„Dajte im Santa Clausa, aby ste ich
odviedli od vysvetlenia skutočného zmyslu
Vianoc ich deťom. Dajte im veľkonočného
zajačika, aby nehovorili o Jeho zmŕtvychvstaní
a moci nad hriechom a smrťou.“
„Veďte ich k tomu, aby boli nezriadení
i pri odpočinku. Snažte sa, aby sa z rekreácií
vracali vyčerpaní. Zamestnávajte ich, aby
nemali čas ísť do prírody a premýšľať
o Božom stvorení. Posielajte ich miesto toho
do zábavných parkov, na športové akcie, hry,
koncerty a do kina.“
„Hlavne ich stále a stále zamestnávajte!“
„A keď sa zídu k duchovnému
spoločenstvu, naveďte ich, aby viedli plané
reči, a tak odišli domov so zlým svedomím.“
„Naplňte ich život množstvom dobrých
vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša.
Tak budú skoro na všetko sami a kvôli
týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie
a rodinu.“
„TO ZABERIE! Bude to fungovať.“
„To bol ale plán!“
Démoni sa pustili horlivo do diela
a snažili sa, aby boli kresťania stále viac a viac
zamestnaní a uponáhľaní a stále pobiehali
sem a tam. Aby mali málo času na svojho
Boha a svoje rodiny. Aby nemali čas druhým
povedať o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich
život.
Uspel diabol v tomto pláne? Posúď sám.
Znamená byť „ZANEPRÁZDNENÝ“ byť
otrokom diabla?
Pokiaľ nie si veľmi zaneprázdnená/ý/,
povedz to ďalším.
PS: Požehnaný pôst.

8
2013
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
24. februára 2013

ročník: XXIII.

Druhá pôstna nedeľa v roku C

„Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho“ (Lk 9,35).
Z evanjelií je jasné, že ľudia, ktorí sa
vyskytovali v Ježišovom okolí, očakávali od
neho množstvo vecí. Očakávali, že zmení
situáciu, v ktorej sa nachádzali, že zmení
svet. Očakávania, ktoré vzrastali okolo Jána
Krstiteľa, sa teraz sústredili okolo Ježiša, a to
až do tej miery, že očakávali zázraky a divy
všade: naľavo, napravo i v strede.
V dnešnom evanjeliu vzal Ježiš Petra,
Jakuba a Jána a viedol ich mimo. Hovorí
im: „Poďte so mnou, niečo vám ukážem!“
Nasledovali ho nadšene. Boli hrdí, že vybral
práve ich. A keď ich viedol hore na tú horu,
nebo sa otvorilo. Keď uvideli Ježiša, ako sa
rozpráva s Mojžišom a Eliášom, boli takmer
bez seba. Veď neboli predsa Mojžiš a Eliáš
najväčšími odborníkmi na zmenu a na rozvoj?
Nebol to práve Mojžiš, ktorý vyviedol svoj
ľud z Egypta do novej krajiny, a tak zmenil
mizernú a neúnosnú situáciu, v ktorej sa
nachádzal? A nebol to Eliáš, ktorý zmenil svoj
ľud so staromódnym, zaostalým, hriešnym

zmýšľaním na slávny národ? Traja apoštoli si
museli byť istí, že práve to všetko sa má začať
a oni sú pri tom, začnú sa zmeny, na ktoré tak
strašne všetci čakali.
To, čo sa zmenilo, bol on. On začal žiariť.
On, Syn človeka, model pre nás, pre všetkých
ľudí. ON sa zmenil.
A takto im dal jasne najavo – tým trom
vyvoleným, ale i nám, ktorí tento príbeh
čítame, – čo by sa malo presne v tomto svete
zmeniť, či lepšie: premeniť: My, ľudia, by sme
sa mali zmeniť a mali by sme začať žiariť.
A do tohto všetkého zaznel hlas. A tento
hlas hovorí: „Počúvajte ho!“ Robte, čo vám
navrhuje, premeňte sa tak, ako to urobil
on, ako vám k tomu pomáha Duch Svätý.
A všetko ostatné, všetky ostatné zmeny prídu
už same. Dôležité je, aby sme sa snažili meniť
sa my. Potom sa zmení aj náš svet.
Mgr. Martina Vargovčíková - katechétka,
ZŠ Československej armády

Krížové cesty v konkatedrále
2. pôstna nedeľa - 24. február
14.15 hod.:
15.00 hod.:

krížová cesta - pedagógovia a študenti cirkevnej školy sv. Moniky
pôstna kázeň - „Zástupné pokánie“ - vdp. Štefan Kaňuk, školský kaplán

17.15 hod.:

detská krížová cesta - vdp. Ján Kulan, školský kaplán

17.15 hod.:

krížová cesta - birmovanci (skupina vdp. kaplána Turčíka)

Streda - 27. február
Piatok - 1. marec
3. pôstna nedeľa - 3. marec
14.15 hod.:
15.00 hod.:

krížová cesta - Klub kresťanských pedagógov
pôstna kázeň -„Choroba a viera“ - vdp. Milan Dubóczi, rektor nemocničnej kaplnky
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
25.2.

Ut
26.2.

St
27.2.

Št
28.2.

Liturgický kalendár

Pondelok po 2. pôstnej nedeli
Č 1: Dan 9, 4b-10
Ž 79, 8.9.11.13
Ev: Lk 6, 36-38

Utorok po 2. pôstnej nedeli
Č 1: Iz 1, 10. 16-20
Ž 50, 8-9. 16b-17. 21a-b+23
Ev: Mt 23, 1-12

Streda po 2. pôstnej nedeli
Č 1: Jer 18, 18-20
Ž 31, 5-6. 14. 15-16;
Ev: Mt 20, 17-28

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Č 1: Jer 17, 5-10
Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Ev: Lk 16, 19-31

Piatok po 2. pôstnej nedeli
Pi
1.3.

So
2.3.

Ne
3.3.

prvý piatok v mesiaci,
Cemjata sv. omša o 17.00 hod.
Č 1: Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21
Ev: Mt 21, 33-43. 45-46

Sobota po 2. pôstnej nedeli
prvá sobota v mesiaci - Fatimská sobota
Č 1: Mich 7, 14-15. 18-20
Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Ev: Lk 15, 1-3. 11-32

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Ondrej, Mária
6.15 † Jozef, Lucia
7.00 † Alžbeta - pohrebná
12.00 † Anna, Jozef, Mária, Michal
18.00 † Ján, Anna, Demeter, Anton
5.45 † Paulína, Jozef
6.15 ZBP - rod. Vodilová
7.00 † Otokar - pohrebná
12.00 † Ján, Paulína
18.00 † František, Alžbeta, Vladimír, Anna, Alžbeta
5.45 † Alžbeta, Tomáš
6.15 ZBP - rod. Karabinošová
7.00
12.00 † Pavol
18.00 † Jozef, Anna, Mária
5.45 ZBP - pápeža, kardinálov, biskupov
6.15 † Štefan, Anna
7.00
12.00 † Ján - výročná
18.00 † Peter
5.45 † Vincent, Anna, Vincent
6.15 † Štefan, Margita, Michal, Ján, Terézia,
Štefan, Mária, Lujza, Daniel, Božena
7.00
12.00 † Karol, Michal, Katarína
18.00 † Milan
5.45
6.15 † Eva - výročná
7.00 ZBP - ružencové bratstvo
18.00 † Štefan

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Ex 3, 1-8a. 13-15 Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+11 Č 2: 1 Kor 10, 1-6. 10-12 Ev: Lk 13, 1-9
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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.

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:
• Rudolf s rod. 10 €
• z pohrebu Alžbety Polákovej
100 €
• bohuznámy na fresku
Mojžiša 15 €
• bohuznáma 50 €
Na Rádio Lumen:
• bohuznáma 20 €

Mgr. Milan Dubóczi na tému:
„Choroba a viera“.
7.

V utorok 26.2.2012 je v našej
farnosti vyhlásená celodenná
adorácia k Najsvätejšej oltárnej
sviatosti. Po sv. omši o 7.00 hod.
sa Eucharistia vyloží, pred sv.
omšou o 12.00 hod. odloží a po jej
skončení opäť vyloží až do večernej
sv. omše, kedy bude slávnostné
eucharistické požehnanie.

8.

V pondelok 4.3.2012 o 15.00 hod.
bude stretnutie členov Bratstva
Božského
Srdca
Ježišovho
v kláštore Sancta Maria.

9.

Dňa 5.3.2013 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 5.3.2013.

Úprimné Pán Boh zaplať!
2.

Zbierka na Charitu bola vo výške:
• konkatedrála - 1 520 €
• FNsP - 60 €
• Cemjata - 47 €
• saleziáni - 417 €
• jezuiti - 450 €
• františkáni - 640 €
• Veselá - 100 €

Za vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!

3.

Dnes je zbierka na opravu
konkatedrály. Pán Boh zaplať za
milodary a pochopenie!

4.

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

5.

Budúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať budeme tak, ako je
zvykom. Nenechávajte si sv.
spoveď na posledný deň - piatok
večer.
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10. Úmysly sv. omší slávených
v konkatedrále počas týždňa
v mesiacoch apríl, máj, jún
budeme prijímať vo farskej
kancelárii v stredu 20.3.2013 od
8.00 hod.

Ku chorým pôjdeme v piatok
dopoludnia.

6.

Prežívame pôst. V našej farnosti
aj pri týchto aktivitách: Krížová
cesta: streda, piatok a nedeľa.
Pôstne kázne: 1. - 6. pôstna
nedeľa (viď. plagát na nástenke).
O týždeň sa k nám prihovorí vdp.

Krsty 16.2. 2013
Nikola Novotná

