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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
5. marec 2017

1. pôstna nedeľa

Výzva pôstu

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

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
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

ročník: XXVI.

Zatiaľ, čo predkoncilové chápanie pôstu
a duchovného života sa zameriavalo na recitovanie modlitieb a dlhé obrady, v pokoncilovej dobe sa kladie dôraz na prácu ako formu
modlitby. Veriaci sú od tej doby mimoriadne
veľkodušní, pohotovo nasadení dať sa do
služby. Nech sú tieto slová výzvou do pôstu,
ktorý začíname.
Avšak, príliš mnoho činnosti odsúva bokom podstatu duchovného života. Začal sa
podceňovať základný rozmer modlitby: ticho,
kontemplácia, slávenie viery. Prílišne vloženie
sa do činnosti oberá o duchovnú hĺbku, vnútornú sústredenosť, vyprázdňuje myšlienkový
obsah duše, hrozí, že sa stratíme v aktivitách
a podávaní výkonov. Prichádza postupne
k zanechaniu evanjeliových motivácií.
Oslabená je charizmatická totožnosť a prorocké poslanie. Duchovný život sa stáva čoraz
menej významným a záujem oň klesá. Nech
bude pôst o tomto zápase
Vďaka duchovnej činnosti zredukovanej
na aktivizmus (aj keď pre Cirkev a v jej strede)
sme síce duchovnými či veriacimi osobami,
no nie mystikmi; sme predvídaví, no nie prorockí; síce osobami, ktoré žijú z ideí, no nie
zo skúsenosti; osobami schopnými hovoriť
o Bohu, ale nie začať od Boha a s Bohom;

odborníkmi na posvätno, no nie svedkami. Ide
o duchovnú chorobu, ktorá neznáša (a tak odsúva)
ticho a modlitbu. Aktivizmus je najväčšou
roztržitosťou. Dokáže odpútať pozornosť
od nás samých, od povedomia Boha v nás.
Robíme to, čo od nás chcú, a všetko viac-menej
perfektne, a to sa nám stáva cieľom - modlou.
Pomaly, ale isto, skĺzavame do „závislosti na
aktivizme“. Angažovanosť, bez seriózneho
duchovného života, harmónie s modlitbou už
nie je duchovnou veľkodušnosťou, ale svetáckym workoholizmom. Zatiaľ, čo pri duchovnej
veľkodušnosti modlitbou odkrývame potreby
pre angažovanosť, svetácky workoholizmus
naopak, duchovno činnosťou vytesňuje. Aby
sme si uvedomili tieto veci, potrebujeme ticho
a samotu. V samote modlitbu a v modlitbe
stretnutie... Túžba po duchovne je v každom
z nás. Takto sme stvorení. No hľadať ju
v teórií, ktorú následne síce pútavo, no predsa
len slovne prednesieme, je omylom. Rovnako
ako hľadať duchovno v činnosti bez toho, aby
sme sa stali mužmi a ženami modlitby.
Čo teda? Práca alebo modlitba? Byť             
vo  víre,  či nasávať ticho?
Nech sú tieto slová výzvou pre pôst.
Autor: Ivana Krajčíková
Upravila: redakcia Infolistu
Pokračovanie v nasledujúcom čísle

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
5.3.

1. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Gymnázium sv. Moniky

10.3. piatok

17:15 hod.

Bratstvo sv. ruženca

12.3. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Spoločenstvo Najsvätejšieho srdca
Ježišovho
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Jozefína

Po.
6. 3.

6:15 + Emília, Ján

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

7:00

+ Bernardína - pohrebná

12:00 ZBP Ľudmila
18:00 ZBP Gabriel, Marián
5:45 ZBP Martina (ž.) a Lojzo

Ut.
7. 3.

6:15 + Veronika, Štefan, Pavel
7:00

Utorok po 1. pôstnej nedeli

+ Miroslav - 1. výročie

12:00 + František, Ladislav
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Stanislava (ž.)

Str.
8. 3.

6:15 ZBP a dary DS pre Antona a Annu

Streda po 1. pôstnej nedeli

7:00

+ Gizela - pohrebná

12:00 + Anton - Roman
18:00 + Justína
5:45 + Ján, Terézia

Št.
9. 3.

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Mária
7:00 + Elena - pohrebná
12:00 + Bartolomej, Žofia, Stanislav
18:00 + Marta, Ondrej
5:45 ZBP a dary DS - Daniel a Jozef
s rodinami

Piatok po 1. pôstnej nedeli
Pia.
10. 3.

6:15 + Emma, Imrich

Krížová cesta 17.15
Krížová cesta so skupinou
ANASTASIS 19.00

7:00 + Sergio - pohrebná
12:00 + Imrich, Františka - ž., Margita,
Mária
18:00 + Ján - pohrebná

So.
11. 3.

5:45 + Mária

Sobota po 1. pôstnej nedeli

6:15 + František, Mária
18:00 ZBP Marta - 80 r. života

2. pôstna nedeľa
5.45 (ZBP Dalibor s rod. a uzdrav. rodových koreňov a ZBP Pavol s rod.),

Ne.
12. 3.

6.30 (ZBP Juraj), 7.45 (+ Peter - 1. výročie), 10.00 (+ Alžbeta),
11.30 (ZBP Marta - 70 r. života), 15.00 (+ Milan),
18.00 (ZBP rod. Cecílie a obrátenie syna Miroslava);
Cemjata 10.15

Infolist
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1.
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary na kostol: bohuznámi: 25 €,
10 €; bohuznámi na organ: 15 €, 10 €.
Dnes (5. 3.) je tradičná zbierka na
charitu. Pán Boh zaplať!
Dnes (5. 3.) vás pozývame na spoločné
chvály a modlitby, ktoré budú v
konkatedrále. Začíname o 19.07 hod.
Chvály vedie farské spoločenstvo Shalom,
Prešov.
V utorok 7. 3. 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 7. marca.
Najbližšia pôstna kázeň: 12.
3. 2017 - 2. pôstna nedeľa - Výzva k
viere v Boha a láska k Bohu a k blížnemu
(Vladimír Nemec, školský kaplán).
Pozývame
všetkých
dospelých
a mladých (od 12 rokov) na katechézy
Neokatechumenátnej cesty. Budú
prebiehať v období od 7. 2. do 28.
3., vždy v utorok a v piatok o 19.00
hod. v Katolíckom kruhu.
Do pozornosti dávame špeciálnu
Krížovú cestu. Čím je špeciálna? Je
netradičným spracovaním utrpenia Ježiša
Krista, nášho Spasiteľa, z pohľadu Jeho
učeníka apoštola Petra. Krížová cesta je
modlitba popretkávaná piesňovou tvorbou
skupiny ANASTASIS - gréckokatolícka
gospelová skupina. Krížová cesta je
sprevádzaná tieňovými výjavmi a
hovoreným slovom. Ste srdečne pozvaní
v piatok 10.3. od 19.00. Vstupné je
dobrovoľné. Prežite spolu s nami obdobie
pôstu. Nech táto modlitba otrasie mestom
Prešov i celým svetom.
Náš kostol už dlhodobo okupujú rôzne
sociálne živly, obťažujú a okrádajú
ľudí pri modlitbe, čakaní na sv. spoveď
i počas sv. omší, naviac ničia majetok
a vzácne pamiatky. Musíme sa vedieť
ochrániť a chrániť ľudí i majetok v
kostole. Preto sme v našej konkatedrále
zaviedli usporiadateľskú službu- ide
o dobrovoľníkov, ktorí budú počas
dňa nepretržite hliadkovať v chráme.

9.

10.

11.

12.
13.
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Obraciame sa na vás s prosbou o
dobrovoľnícku činnosť - zvlášť
potrebujeme do tejto služby mužov
nad. 18 r., ktorí by sa zapísali do
jednotlivých strážnych blokov. Prosíme
dobrovoľníkov, aby sa informovali u
p. dekana alebo u p. kaplána Viktora,
poprípade, aby sa zapísali v sakristii a
zanechali na seba kontakt.
Plánujeme otvoriť Biblický krúžok
(Biblickú školu), kde by sme rozoberali
jednotlivé state Biblie, spoločne ju čítali
a otvárali zmysel Božieho slova pre
každodenný život a spoločne vstupovali
do vecí Božieho kráľovstva. Predbežne
by boli stretká raz týždenne. Prosíme
záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii
konkatedrály, zanechali na seba
kontakt, deň a hodinu, kedy by im
krúžok vyhovoval (napr. streda - 17.00).
Ak vám vyhovuje viacero dní, napíšte,
ktoré dni. Krúžok potrvá približne 90 min.
Miništrantská škola: pozývame ťa
na miništrantskú školu, ktorá sa v
našej farnosti uskutoční tri soboty za
sebou a to 11., 18., a 25. marca o 9:30
hod. v Konkatedrále sv. Mikuláša v
Prešove. Táto škola ti prinesie množstvo
zážitkov, hravou formou sa oboznámiš
s miništrovaním, spoznáš
nových
kamarátov a staneš sa miništrantom
našej farnosti. Tešíme sa na teba, tak
príď a neváhaj! Zažiješ krásny čas a
naučíš sa to, čo potrebuje vedieť každý
miništrant. Kaplán František Telvák a
animátori.
Stretnutie rodičov a skúšanie
prvoprijímajúcich detí bude 15.
3. 2017 o 17.30 v Katolíckom
kruhu.
Na generálnu opravu nášho organa
môžete prispieť aj vhodením milodaru do
označených pokladničiek v konkatedrále.
Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov
na stretnutie do kaplnky relikvií vo
františkánskom kostole vo štvrtok,
9. marca o 15.30 hod. Po navšteve
relikviáru so sprievodným slovom pátra
bude nasledovať svätá omša.

