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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
26. marec 2017

ročník: XXVI.

4. pôstna nedeľa

Rezignácia?

tlač, kopírovanie, väzba

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

2017

lacné tonery a cartridge

úradu v čase otváracích hodín alebo v
sakristii konkatedrály, či na tel. č. 0910
842 749. Máme ešte 4 voľné miesta.
15. V kostole si môžete vyzdvihnúť tlačivo
na poukázanie 2% zaplatenej dane na
Občianske združenie Priateľ rodiny.
Treba to podať na príslušnom daňovom
úrade do konca marca. Podporíte tak
generálnu opravu nášho organa. Veľmi
túto formu pomoci potrebujeme.

13

predaj a servis tlačiarní

prijímaní pred obrazom Ježiša Krista
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a
preláskavý Ježišu, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
(Enchiridion indulgentiarum,8).
14. Pozývame vás na púť: Paray le Monial Cluny - Taize - Lurdy - Ars. Termín: 7. 14. máj 2017. Cena: 395 eur (ubytovanie,
polpenzia, doprava autobusom, cestovné
a úrazové poistenie). Púťou vás bude
sprevádzať o. Viktor Baltes a o. Marek
Varga. Môžete sa nahlasovať cez formulár
na presov.rimkat.sk, v kancelárii farského

nič vidieť, nič počuť. Ale tie pivné reči,
ktoré sa vedú na zastávke, v autobuse,
v potravinách, tam v dave sme všetci
múdri, všetci vieme, ako a čo by sa malo
urobiť. Žiaľ, pivné reči, nič iné. To je náš
naturel, to je naša slovenská povaha. To
sme ozaj rezignovali na všetko? Niečo
sa s človekom deje, stávame sa divými,
nič už mnohým nie je sväté. Ale jedno
viem, že keď slušní ľudia ostanú ticho a
neozvú sa, alebo akýmkoľvek spôsobom
nepomôžu, nezasiahnu, ak sa objaví
nejaký problém, tak takáto forma zla bude
narastať. Prečo sa čudujeme, že rastie
rasizmus, fašizmus? Slušnosť mlčí!
Moderný hriech je aj tento: nechcem
nič riešiť, chcem len spokojne živoriť. Sv.
otec František veľakrát hovorí o tom, že
existuje disharmónia medzi kresťanom
v kostole a na ulici. Veľakrát kritizuje nás
kresťanov, že to nie je Kristov postoj, to je
postoj sveta, nie kresťana. Veľakrát hovorí
o tom, že Kristus nikdy nerezignoval.
Preto vás prosím: Nerezignujte! Kristus,
Cirkev i Patočka si to (ne)zaslúžia.
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sa brániť, ak chcete prežiť, dáte im nejaké
to euro (skúsenosť kostolníka v sobotu
ráno). Vychádzate na sv. omšu z fary
a v podchode narazíte na
skupinu
mladých, ktorí tam fetujú alebo pijú. Idete
okolo nich vo vlastnom priestore, tvárite
sa, že ich na vlastnom dvore nevidíte,
len aby vás na vlastnom dvore nenapadli.
A vy by ste nestihli prísť na sv. omšu.
Avšak nerezignujeme, stále k vám k oltáru
prídeme.
Sú prípady, keď sa kaplán vráti a bojí
sa vojsť, volá dekana alebo silnejšieho
kaplána. Tú hanbu, keby kňaza vyšetrovala
polícia, lebo sa bránil na vlastnom dvore,
to, ako by si médiá „zgustli“ na tom,
že aj nám môžu prasknúť nervy, si neviem
ani predstaviť. Keby kňaz rezignoval,
bola by to katastrofa, preto vás ženiem
do Patočkovho pohybu ku pravde:
„Nerezignujte!“
Prečo sme rezignovali? Prečo si
o tom hovoríme len popod nos? Prečo,
aj keď ste nás prosili, aby sme riešili
problém s obťažovaním v kostole, (akotak dobrovoľníci pomáhajú) sa sami do
takejto služby nepridáte? Koľkokrát bola
výzva, koľkokrát oznam o takejto službe.
Strkáme hlavy do piesku a nechceme

Infolist

13.marca v roku 1977 zomrel Ján
Patočka, človek, na ktorého je dnes
viac a viac pyšné Česko aj Slovensko,
ba dokonca Európa a svet. Zomrel
niekoľko hodín
po 11 hodinovom
výsluchu príslušníkmi ŠtB. Po návrate
domov dostal silný záchvat a skončil
v nemocnici. Tam zomrel. Mal 70 rokov.
Keď som sa s jeho dielom prvýkrát stretol
pred 25 rokmi, žiaľ, na moju hanbu, to
nebolo pri štúdiu filozofie na Slovensku,
ale v Krakove v Poľsku. Môj profesor sa
ma opýtal: Co z Patoczka? Słyszał pan
coś o nim? Tam som ho začal študovať,
po tejto duchovnej a intelektuálnej facke,
v neďalekom Krakove. Možno už niektorí
viete, že Ján Patočka, žiak Husserla
a Heideggera bol filozofom. V komunizme
mu robili problémy, nemohol chodiť po
svete, nemohol vždy prednášať filozofiu,
bol pod dohľadom. Na staré kolená sa
pridal ku Charte 77, stal sa jej hovorcom.
Bolo to v januári 1977.
Zavreli Havla a celá ťarcha starostí
o Chartu ostala na tomto starcovi. Jeho
žiaci, ktorí dodnes žijú, povedali o ňom
toto svedectvo: Ján Patočka tvrdil: Nestačí
len písať, nestačí len viesť diskusie, treba

niečo konkrétne urobiť, veď celý náš
život má byť pohybom. Kristus na kríži
sa lúči slovami: „Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?“. Akoby nám chcel
povedať, že môžeme mať pocit, že Boh
na nás zabudol. Preto my ľudia máme
niečo robiť, vynaložiť úsilie, máme byť
v pohybe akceptácie, obrany a v pohybe
ku pravde. Preto bol pre neho vzorom
veľký Sokrates, ktorý zomrel za ideál.
Počas Patočkovho pohrebu, v prítomnosti
katolíckeho kňaza na cintoríne v Prahe,
vládnuca komunistická moc nariadila,aby
v čase pohrebu prelietaval nad cintorínom
vrtuľník, len aby nebolo počuť ani slovo.
Patočka však nikdy nerezignoval a dnes
je vzácnejší, ako vtedy.
Vnímate to tak ako ja? Za bieleho dňa
na Hlavnej ulici prepadnú predavačku
v SSV. Za bieleho dňa sa mnohí ľudia
boja ísť do kostolov na Hlavnej, či už je
to Katedrála sv. Jána Krstiteľa bratov
gréckokatolíkov, alebo chrám Najsvätejšej
Trojice bratov evanjelikov, či kláštorný
kostol bratov františkánov, alebo naša
Konkatedrála sv. Mikuláša, ľudia sa boja,
lebo ich tam stále niekto obťažuje. Kráčate
po Hlavnej a zrazu oproti vám ide skupina
podnapitých, obstúpia vás, nemáte šancu
Pokračovanie na strane 4

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
26.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

CZŠ sv. Mikuláša

31.3. piatok

17:15 hod.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom

2.4.

14:15 hod.

Združenie Faustínum

5. pôstna nedeľa

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Ján

Po.
27. 3.

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

6:15 + Kveta
7:00

+ Milan - 1. výročie

12:00 Na úmysel darcu
18:00 + Darinka, Paľko, Pavol, Ján
5:45 + Anton Fecko

Ut.
28. 3.

6:15 + Ján
7:00

Utorok po 4. pôstnej nedeli

+ František

12:00 + Rozália
18:00 + Jaroslav
5:45 + Rudolf

Str.
29. 3.

6:15 + z rod. Skladaných a Polákových

Streda po 4. pôstnej nedeli

7:00

+ Milan - 1. výročie

12:00 ZBP Jozef, Jozef
18:00 + Jozef, Mária, František

Št.
30. 3.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Poklona Sv. krížu po večernej
sv. omši.

5:45 + z rod. Skladaných a rod.
Polákových
6:15 + Oľga - 1. výročie
7:00 + Imrich - pohrebná
12:00 + Eva
18:00 ZBP Daniel
5:45 ZBP Daniela - ž.

Pia.
31. 3.

Piatok po 4. pôstnej nedeli
Krížová cesta 17.15

6:15 + Peter
7:00 + Katarína
12:00 + Magdaléna, Jozef
18:00 + Lydka

So.
1. 4.

5:45 + Ján, Anna, Mária, Anna

Sobota po 4. pôstnej nedeli

6:15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:00 ZBP Samuel - 40 r. života

5. pôstna nedeľa
Ne.
2. 4.

5.45 (+ Juraj, Magdaléna, Imrich, Mária), 6.30 (ZBP Emília, Ivana (ž), Kamil, Oxana,
Kamil, Kristína), 7.45 (+ Jozef), 10.00 (+ Jozef, Anna),
11.30 (+ Ján, Anna, Stanislav), 15.00 (+ Magdaléna, Jozef),
18.00 (+ Rastislav, Miroslav); Cemjata 10.15

Infolist

Infolist

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

Milodary na kostol: bohuznámy
200 €, z krstu 18.3. 100 €, členovia
Spolku sv. Vojtecha 220 €, z pohrebu
Antona Uličného 30 €. Na organ:
bohuznáma 100 €, Bratstvo sv. ruženca
od jezuitov 50 € a na Kalváriu 50 €.
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.
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.
V nedeľu 2.4. vás pozývame na večerné
chvály a modlitby. Začíname o 19.07
hod. v konkatedrále.
Najbližšia pôstna kázeň:
2.4. - 5. pôstna nedeľa - Výzva
k úplnému sa zasväteniu sa Bohu a ku
svätosti (Jozef Heske, Oáza - Hnutie
Svetlo Život). Krížová cesta v túto
nedeľu začína 14.15 hod.
Srdečne pozývame všetky
deti a ich rodičov na netradičnú
KRÍŽOVÚ CESTU DETÍ, Kedy?
2.4 (nedeľa) o 15.00 hod. (zraz pri
jezuitoch), Kde? na našu Kalváriu.
Tešíme sa na vás - eRkári a Farnosť
sv. Mikuláša :)
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.
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8.

Vo farskej kancelárii nahlasujte svojich
chorých na veľkonočné spovedanie.
Spovedať ich pôjdeme v piatok 7.4. od
8.00 hod.

9.

V našej konkatedrále nájdete pokladničku
s
názvom Veľkonočný
dar
pre
chudobných. Môžete prispieť. Finančný
milodarsaadresnerozdelímedzichudobných
a núdznych.

10. ZŠ sv. Mikuláša v Prešove uskutoční
v dňoch 3. - 7. apríla zápis žiakov do
1. ročníka ZŠ pre šk. r. 2017/2018.
Gymnázium sv. Mikuláša prijíma
do 20. apríla prihlášky na osemročné
štúdium na gymnáziu. Prihlásiť sa
môžu všetci piataci. www.zsgmik.sk,
051 7465 401.
11. MAGIS o. z. prosí o potravinovú
pomoc pre rodiny v núdzi k
Veľkej noci. Trvanlivé potraviny
môžete priniesť od 27.3. do 8.4. na
Konštantínovu ul. č. 2 - kláštor Sancta
Maria. alebo na farský úrad.
12. Kolektív vojenskej časti a vojenskí
kapláni
,,Poľná
Pošta
V4742"
vyslovuje srdečnú vďaku dobrodincom
zo Slovenska za všetrannú podporu
v tomto veľmi ťažkom období pre
Ukrajinu.
13. Pripomíname odpustky v pôstnom
období: 1. Kto koná pobožnosť
krížovej
cesty
pred
riadne
ustanovenými zastaveniami, môže
získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa
pohyboval od jedného zastavenia k
druhému a rozjímal o umučení a smrti
Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť
verejne, stačí, ak sa pohybuje ten,
kto vedie pobožnosť.Tí, čo sa pre
vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na
krížovej ceste, môžu získať tie isté
odpustky, a to čítaním a rozjímaním
o umučení a smrti nášho Pána Ježiša
aspoň nejaký čas, napríklad štvrť
hodiny (Enchiridion indulgentiarum,
13,5 ) 2. Veriaci, ktorý sa v piatok
v Pôstonom období pomodlí po

