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čím demonštruje, že patrí k Božiemu ľudu.
To robí jeho život zvlášť protirečivým,
pretože dovtedy sa o jeho vzťahu s Bohom nič
nehovorilo. V skutočnosti niet v jeho živote
miesta pre Boha, jediným jeho bohom je on
sám.

Gymnázium sv. Mikuláša prijíma
do 20. apríla prihlášky na osemročné
štúdium na gymnáziu. Prihlásiť sa
môžu všetci piataci. www.zsgmik.sk,
051 7465 401.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
19. marec 2017

ročník: XXVI.

3. pôstna nedeľa

Posolstvo Svätého Otca Františka na
Pôstne obdobie 2017 - druhá časť

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

každý miništrant. Kaplán František
Telvák a animátori.
14. Vo farskej kancelárii nahlasujte svojich
chorých na veľkonočné spovedanie.
Spovedať ich pôjdeme v piatok 7.4. od
8.00 hod.
15. V našej konkatedrále nájdete pokladničku
s názvom Veľkonočný dar pre chudobných.
Môžete prispieť. Finančný milodar
sa adresne rozdelí medzi chudobných
a núdznych.
16. ZŠ sv. Mikuláša v Prešove uskutoční
v dňoch 3. - 7. apríla zápis žiakov do
1. ročníka ZŠ pre šk. r. 2017/2018.

Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je tým
najvhodnejším časom na nové stretnutie so
živým Kristom v jeho slove,vo sviatostiach a
v blížnom. Pán – ktorý počas 40-tich dní na
púšti zvíťazil nad zvádzaním pokušiteľa – nám
naznačuje, akou cestou máme ísť. Duch Svätý
nech nás vedie, aby sme kráčali po skutočnej
ceste obrátenia, znovu objavili dar Božieho
slova, boli očistení od hriechu, ktorý nás
oslepuje, a slúžili Kristovi prítomnému
v núdznych bratoch. Všetkých veriacich
povzbudzujem k tomu, aby svoje duchovné
obnovenie vyjadrili aj účasťou na pôstnej
kampani, ktorú mnohé cirkevné inštitúcie
v rôznych častiach sveta organizujú, a tak
prispeli ku kultúre stretania v rámci jednej
ľudskej rodiny. Modlime sa jedni za druhých,
aby sme dosiahli podiel na Kristovom
víťazstve a vedeli otvoriť svoje dvere slabým
a chudobným. Vtedy budeme môcť naplno
zažiť veľkonočnú radosť a svedčiť o nej.

2017

predaj a servis tlačiarní

Podobenstvo pokračuje, a tak sa všetkým
kresťanom predkladá jeho posolstvo. Boháč,
ktorý má ešte na svete bratov, prosí totiž
Abraháma, aby k nim poslal Lazára, ktorý ich
bude varovať; no Abrahám odpovedá: „Majú
Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú“
(v. 29). A na boháčovu námietku dodáva: „Ak
nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria,
ani keby niekto z mŕtvych vstal“ (v. 31).
Takto sa nám ukazuje, v čom spočíva
skutočný boháčov problém: koreňom jeho
zla je to, že nepočúval Božie slovo; to ho
doviedlo k tomu, že už nemiloval Boha,
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a preto pohŕdal svojím blížnym. Božie
slovo je živou silou, schopnou vzbudiť v
ľudských srdciach obrátenie a človeka znovu
nasmerovať na Boha. Uzatvorenie srdca pred
darom, ktorým je prihovárajúci sa Boh, má
za následok uzatvorenie srdca pred darom,
ktorým je blížny.

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

Až v utrpení záhrobia spoznáva boháč
Lazára a chcel by, aby tento chudobný
zmiernil trochou vody jeho utrpenie. Gestá,
o ktoré prosí Lazára, sú podobné ako tie,
čo mohol sám urobiť, no nikdy neurobil.
Abrahám mu vysvetľuje: „Synu, spomeň si, že
si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár
zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš“
(v. 25). Na druhom svete je teda nastolená
istá spravodlivosť a zlá podstúpené za života
sú vyvážené dobrom.

Infolist

Apoštol Pavol hovorí, že „koreňom
všetkého zla je láska k peniazom“ (1 Tim 6,
10). Tá je hlavným dôvodom skazenosti a
zdrojom nenávisti, hádok a podozrievania.
Peniaze nás môžu ovládnuť až tak, že sa
stanú tyranským idolom (porov. apoštolská
exhortácia Evangelii gaudium, 55). Namiesto
toho, aby sa stali nástrojom našej služby na
konanie dobra a uskutočňovanie solidarity s
druhými, môžu peniaze nám i celému svetu
prispieť k egoistickému zmýšľaniu, ktoré
nenecháva miesto pre lásku a bráni pokoju.
Podobenstvo nám ďalej ukazuje, že
boháčova chamtivosť ho robí márnivým. Jeho
osobná hodnota sa zakladá na povrchnom
zdaní; na predvádzaní sa pred druhými, čo si
môže dovoliť. No zdanie maskuje vnútorné
prázdno. Jeho život je väzňom vonkajškovosti,
najpovrchnejšieho a najprchavejšieho rozmeru
jeho existencie (porov. tamže 62).
Najnižším stupňom tohto morálneho úpadku
je pýcha. Bohatý človek sa oblieka akoby bol
kráľom, napodobňuje vystupovanie Boha,
pričom zabúda, že je obyčajným smrteľníkom.
Pre človeka skazeného láskou k bohatstvu
neexistuje nič len vlastné „ja“, a preto ľudia,
ktorí ho obklopujú, sú mimo jeho pohľadu.

Ovocím pripútanosti k peniazom je teda istý
druh slepoty: bohatý nevidí hladného, ranami
pokrytého a vo svojom ponížení zahanbeného
bedára.
Keď hľadíme na túto postavu, chápeme,
prečo je evanjelium také prísne pri
odsudzovaní lásky k peniazom: „Nik nemôže
slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude
nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného
sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.
Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone“ (Mt 6,
24).
3. Božie slovo je darom
Evanjelium o boháčovi a chudobnom
Lazárovi nám pomáha dobre sa pripraviť
na Veľkú noc, ktorá sa blíži. Liturgia na
Popolcovú stredu nás pozýva, aby sme
prežili podobnú skúsenosť, akú – oveľa
dramatickejšie – prežíval boháč. Kňaz,
sypúc nám popol na hlavu, opakuje slová:
„Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“.
Boháč a bedár, obaja zomierajú a hlavná časť
podobenstva sa odohráva na druhom svete.
Tieto dve postavy náhle zisťujú, že „nič sme
si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme
odniesť“ (1 Tim 6, 7) Aj náš pohľad sa upiera
na tento druhý svet, kde boháč vedie dlhý
dialóg s Abrahámom, ktorého volá „otec“ (Lk
16, 24.27),
Pokračovanie na strane 4

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
19.3. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti našej farnosti

24.3. piatok

17:15 hod.

Birmovanci - dospeláci

26.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

CZŠ sv. Mikuláša

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie prenesená slávnosť z 19.3.
Cemjata 17.00

6:15 + Jozef
7:00

+ Marta - pohrebná

12:00 ZBP Jozef s rodinou
18:00 + Jozef, Juraj, Ján
5:45 + Mária

Ut.
21. 3.

6:15 + Terézia, Anton
7:00

Utorok po 3. pôstnej nedeli

+ Fratnišek - pohrebná

12:00 + Ľudmila, Štefan
18:00 + Pavel
5:45 + Albín, Zoltán
6:15 + Bartolomej, Gizela

Str.
22. 3.

Streda po 3. pôstnej nedeli

7:00

+ Božena - pohrebná

12:00 + Alžbeta, Ján, Alžbeta, Fridrich
18:00 Poďakovanie a prosba o dobrý život
pre Máriu
5:45 + Jozef

Št.
23. 3.

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Emil, Gizela
7:00 + Martin - pohrebná
12:00 + Jaroslav
18:00 + Pavol
5:45 + Gabriel, Marta

Pia.
24. 3.

Piatok po 3. pôstnej nedeli

6:15 + Andrej

Krížová cesta 17.15

7:00 + František - pohrebná
12:00 + Mária, Štefan, Barbora, Matej
18:00 + Jozef

So.
25. 3.

Zvestovanie Pána - slávnosť
Cemjata 9.15

5:45 + Anna, Helena, Jozef, Peter
6:15 ZBP Marián a Jozef
18:00 + Marián

4. pôstna nedeľa
Ne.
26. 3.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Bartolomej, Mária

Po.
20. 3.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Jozef - 5. výr.), 6.30 (ZBP Janka - ž.), 7.45, 10.00 (ZBP Ján),
11.30 (ZBP Jarka - ž. a Marek s rodinami), 15.00 (+ Mária, Andrej),
18.00 (+ Rastislav, Miroslav); Cemjata 10.15

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

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: z pohrebu
Františka Bučka: 100 €, bohuznámy
30 €, p. Lucia 100 €.
Dňa 20.3. 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 pondelok 20.3. o 15.00 hod.
bude stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
Kláštore Sancta Mária.
Pred rokom putoval Slovenskom
relikviár sv. Terezky z Lisieux.
V utorok 21. marca o 18.50
hod. u Nikodéma premietneme
spomienkový 30 min. dokumentárny
film Svätica s ružami medzi nami.
Slovom ho bude doprevádzať Ivana
Krajčíková. Pozývame veriacich.
Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné
mesačné modlitbové stretnutie sa
uskutoční dňa 21.3. o 17.00 hod. v
Katolíckom kruhu. Stretnutie povedie
kňaz Peter Jakub - riaditeľ Centra pre
rodinu Sigord
Chcete lepšie prežívať sv. omšu?
Potrebujete niečo zmeniť? Vo
štvrtok 23.3. pozývame na sv. omšu
s vysvetľujúcimi komentármi a na
adoráciu po sv. omši spojenú s
modlitbami za duchovné obrátenie a
prebudenie.
Najbližšia pôstna kázeň:
26. 3. - 4. pôstna nedeľa - Výzva
ku
modlitbe
a
vzťah
k
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
(Marek Roják - ACM PO).
Vo štvrtok 30.3. privítame na našich
stretnutiach zdravotníkov MUDr.
Annu Lakatošovú – rehoľnú
sestru Dobroslavu z Kongregácie
milosrdných sestier sv. Vincenta.
Po sv. omši o 15.15 hod. bude v
nemocničnej kaplnke FNsP hovoriť
o téme: Praktické aspekty paliatívnej
starostlivosti. Srdečne vás pozývame.

9.

10.

11.

12.

13.
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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. Vstupné je 6 eur.
Pozývame všetkých dospelých a
mladých (od 12 rokov) na katechézy
Neokatechumenátnej cesty. Budú
prebiehať v období do 28.3., vždy
v utorok a v piatok o 19.00 hod. v
Katolíckom kruhu.
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. Preto sme
v našej konkatedrále zaviedli
usporiadateľskú službu - ide o
dobrovoľníkov, ktorí budú počas
dňa nepretržite hliadkovať v
chráme. 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). 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

