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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2017
Božie slovo je darom. Druhý je darom.
Drahí bratia a sestry,

2017

pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu
víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť
k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale má rásť v
priateľstve s Pánom. Ježiš je verným priateľom, ktorý nás nikdy neopustí, lebo i keď hrešíme, trpezlivo čaká
na náš návrat k nemu, a týmto čakaním prejavuje svoju vôľu odpustiť nám (porov. Homília na svätej omši
8. januára 2016).

Podobenstvo začína tým, že predstavuje dve hlavné postavy, no detailnejšie opisuje iba chudobného. Ten sa
nachádza v beznádejnej situácii a nemá silu pozviechať sa, leží pred dverami bohatého a je omrvinky, ktoré
padajú z jeho stola; má vredy na celom tele a psy prichádzajú, aby mu ich olizovali (porov. v. 20 – 21). Je to
temný obraz degradovaného a pokoreného človeka.
Obraz sa stáva ešte tragickejším, ak vezmeme do úvahy, že bedár sa volá Lazár: meno plné prísľubov, ktoré
doslovne značí „Boh pomáha“. Táto postava teda nie je anonymná, má veľmi konkrétne črty – chudobný sa
nám predstavuje ako človek, ktorý má svoju vlastnú históriu. Pokým pre boháča je akoby neviditeľný, pre nás
sa stáva blízkym, akoby dôverne známym, stáva sa konkrétnou tvárou. Ako taký je darom, neoceniteľným
bohatstvom, chcenou bytosťou, ktorú Boh miluje a na ňu pamätá, aj keď ju v konkrétnej situácii ľudia
odmietajú (porov. Homília na svätej omši 8. januára 2016).

2. Hriech nás oslepuje

nabudúce).
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

tlač, kopírovanie, väzba

Podobenstvo neľútostne opisuje, v akých protikladných podmienkach žije bohatý človek (porov. v. 19).
Táto postava, na rozdiel od chudobného Lazára, nemá meno a charakterizuje ju len prívlastok „bohatý“. Jej
bohatstvo sa ukazuje na šatách, ktoré nosí, a v prehnanom prepychu. Purpur bol vskutku veľmi žiadaný – viac
ako striebro či zlato – a preto bol vyhradený pre božstvá (porov. Jer 10, 9) a pre kráľov (porov. Sdc 8, 26).
Kment bola špeciálna tkanina, ktorá prispievala k temer posvätnému charakteru nosenia. Bohatstvo tohto
človeka je nadmerné, a to aj v tom, že ho už zo zvyku dáva každý deň najavo: „... deň čo deň prepychovo
hodoval“ (v. 19). Tragicky sa u neho prejavuje porušenosť hriechom, a to v troch nasledujúcich momentoch:
láske k peniazom, márnivosti a pýche (porov. Homília na svätej omši 20. septembra 2013 - pokračovanie

lacné tonery a cartridge

Lazár nás učí, že druhý je darom. Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty.
Ani chudobný pred dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obrátenie a
zmenu života. Prvým skutkom, ku ktorému nás toto podobenstvo vyzýva, je otvoriť druhému dvere nášho
srdca, pretože každý človek je darom, či už je to náš blízky alebo neznámy chudobný. Pôstne obdobie je
najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár.
Každého z nás to postretne na jeho vlastnej ceste. Každý život, ktorý nám ide v ústrety, je darom a zaslúži si
prijatie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme prijali a milovali život, najmä ten slabý.
Avšak, aby sme tak mohli urobiť, je nutné vziať vážne, čo nám evanjelium odhaľuje o bohatom človeku.

ročník: XXVI.

2. pôstna nedeľa

Výzva pôstu - pokračovanie

predaj a servis tlačiarní

1. Druhý je darom

12. marec 2017

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Pôstne obdobie je vhodným časom na zintenzívnenie duchovného života prostredníctvom posvätných
prostriedkov, ktoré nám Cirkev ponúka: pôstu, modlitby a almužny. Základom toho všetkého je Božie slovo,
ktoré sme v tomto čase pozvaní horlivejšie počúvať a meditovať. Osobitne by som sa tu chcel pristaviť pri
podobenstve o boháčovi a chudobnom Lazárovi (porov. Lk 16, 19 – 31). Nechajme sa inšpirovať týmto,
takým dôležitým textom, ktorý nám ponúka kľúč k pochopeniu toho, ako treba konať, aby sme dosiahli
skutočné šťastie a večný život, a vyzýva nás k pravému obráteniu.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Svet nepotrebuje, aby sme sa stali
pracovnou silou, ktorá veľkodušne
a zadarmo poskytuje svoje služby, ale
potrebuje ľudí, ktorí by boli hlasom Ducha Svätého, ktorí by boli znakom, ktorý
spochybní prevládajúce hodnoty „mať“,
teda materiálny profit z činnosti. Svet
potrebuje svedkov, ktorí komunikujú
silu evanjelia, túžbu po Bohu. Svedkov,
ktorí svojou angažovanou činnosťou
komunikujú duchovno radšej, než tvoria
iba materiálne dobrá.
Je oveľa ľahšie poskytnúť a ponúknuť
budovy, než chvíle srdečnosti a
počúvania; organizované veci a služby,
než chvíle vzájomného stretania a
spoločnej modlitby; priestor a čas, bez
toho, aby sme doň s iným vstúpili. To,
čo môže pretvoriť klímu okolo nás a
stať sa pre spoločenstvo požehnaním,
je úsilie pozorne si všímať skutočnosť
okolo seba, v tichosti načúvať Božiemu
slovu, nechávať sa ním stvárňovať a diskrétne, s jemnosťou, vstupovať do „sveta iných“ svojou (duchovnou) hĺbkou.
Modlitba je priestorom, do ktorého
vkladáme svoj život i život našich blíz-

kych. Tých, s ktorými teraz (spolu)putujeme v životnom priestore.
Bohužiaľ, my sa často a nachádzame
na
viacerých
frontoch
zavalení
množstvom práce a problémov. Asi nám
to aj takto viac vyhovuje, než aby sme
sa v harmónií, cez načúvanie Slovu,
upokojili. Sme rozbehaní, následne nespokojní, „nesvoji“, vnútorne rozdelení,
existenčne rozbití. V takomto vnútornom
rozpoložení sa modlitba stáva ďalšou
komplikáciou. Aby sme nevzbudili
pohoršenie, nasadzujeme si „duchovnú
masku“. Tá je však odhaliteľná. Nakaziť
sa veľkodušnou angažovanosťou s absenciou duchovna, žiť a prenášať toto
úsilie do cirkevného spoločenstva v
skutočnosti znamená duchovne ho
oslabovať. Napriek príkladnej činnosti,
ktorú pre toto spoločenstvo odvádzame.
V pôstnom období máme nad čím
(po)uvažovať.
S pomocou myšlienok Carlosa de Valle: Una solitudine abitata
Pôstne zamyslenie pripravila Ivana
Krajčíková
Upravila: Redakcia Infolistu

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
12.3. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho

17.3. piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

19.3. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti našej farnosti
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Jozef, Mária, Andrej

Po.
13. 3.

6:15 + Mária, Cecília, Irena, Ján

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

7:00

+ František - pohrebná

12:00 + Mária, Jozef, Zoltán
18:00 ZBP Mária, Štefan
5:45 + Viktor, Magdaléna, Vendelín,
Marta

Ut.
14. 3.

6:15 + Helena a jej rodičia a súrodenci

Utorok po 2. pôstnej nedeli

7:00

+ Bartolomej

12:00 + Vincent, Jozef, Agnesa
18:00 + Jozef
5:45 ZBP Alžbeta

Str.
15. 3.

6:15 + Jozef, Michal, Jolana

Streda po 2. pôstnej nedeli

7:00

+ Anna - pohrebná

12:00 za duše v očistci
18:00 + Jaroslav
5:45 + Alžbeta
6:15 + Mária, Ján, Vincent

Št.
16. 3.

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli

7:00 + Viera - 1. výročie

Adorácia po večernej sv. omši.

12:00 + Zuzana, Michal, Adriána, Štefan,
Štefánia, Anna
18:00 + Štefan, Helena, František, Stanislav
5:45 + Marta, Patrik, Alexander

Pia.
17. 3.

Piatok po 2. pôstnej nedeli

6:15 ZBP a obrátenie Milana

Krížová cesta 17.15

7:00 + Richard - pohrebná
12:00 + Ondrej, Jozef, Helena, Alžbeta
18:00 ZBP manželia Šoltésoví

So.
18. 3.

5:45 + Jozef, Katarína, Eduard, Helena

Sobota po 2. pôstnej nedeli

6:15 ZBP Katarína s rodinou
18:00 + Emília

3. pôstna nedeľa
Ne.
19. 3.

5.45 (ZBP Jozef - dekan),
6.30 (ZBP Danky s rod.), 7.45, 10.00 (ZBP pre Jozefa a Mariána),
11.30 (+ Jozef, Anna, Ján, Anna, Ján), 15.00 (ZBP Mária),
18.00 (+ Jozef); 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.

Oznamy

Zbierka na jarnú charitu: saleziáni
472 €, františkáni 1615 €, jezuiti 873,39
€, FNsP 165 €, konkatedrála 1795 €,
Cemjata 81 €; Zbierka zo Svetového
dňa modlitieb: 290 €; Milodary na
kostol: z pohrebu Františka Bučka: 100 €,
bohuznámy 30 €; Ružencové bratstvo pri
konkatedrále na organ: 200 €, Na Rádio
Lumen: p. Pivovarníková 20 €.
Dňa 20.3.2017 bude v konkatedrále sláviť sv.
omšu o 12.00 P. Lukáš Mikovíny OFMCap
z Kremnických Baní. Po sv. omši niečo
povie o Nábožnom združení sv. Jozefa na
pomoc zomierajúcim.
V sobotu 1. 4. sa uskutoční predstavenie
Tanečného divadla ATak s názvom Chcela
by som letieť - o blahoslavenej sestre
Zdenke Schelingovej. Predstavenie bude v
divadle Alexandra Duchnoviča o 19:00 hod.
Najbližšia pôstna kázeň: 19.
3. 2017 - 3. pôstna nedeľa - Výzva
k Eucharistii a pokániu (P. Viliam Karľa
SJ).
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.
V stredu 15.3.2017 budú kňazské rekolekcie
dekanátu Prešov - mesto vo františkánskom
kostole sv. Jozefa. Sv. omša sa začína o
9:00 hod. V ten deň bude farská kancelária
dopoludnia zatvorená. Pohreby a iné vážne
udalosti hláste kňazom po sv. omšiach ráno
alebo 12:00 hod.
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
službuide
o dobrovoľníkov, ktorí budú počas dňa
nepretržite hliadkovať v chráme. 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

8.

9.

10.

11.

12.

13.

strana 3

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.
Vo farskej kancelárii nahlasujte svojich
chorých na veľkonočné spovedanie.
Spovedať ich pôjdeme v piatok 7.4.2017 od
8:00 hod.
Milí priatelia a podporovatelia projektov
v Afrike, aj tento rok sa koná každoročná
zbierka Pôstna krabička pre Afriku.
Prostredníctvom Vašich darov môžeme
aj naďalej zabezpečiť fungovanie Centra
Nepoškvrneného
srdca
Panny
Márie
v Ugande. Krabičky a bližšie informácie nájdete
v našej konkatedrále.
V našej konkatedrále nájdete pokladničku
s názvom Veľkonočný dar pre chudobných.
Môžete prispieť. Finančný milodar
sa adresne rozdelí medzi chudobných
a núdznych.

