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cnosti a nábožnosti.“ „Jeho duch“, hovorí
František, „bude z generácie na generáciu
čoraz viac a silnejšie vystupovať do
popredia.“
Z knihy Petra Seewalda Posledné
rozhovory a z iných zdrojov spracovala
Ivana Krajčíková

Čo znamená zasvätiť sa a prečo
Panne Márii?

21. Máj 2017

Prečo sa zasväcujeme
Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie?
Keď sa zasväcujeme Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie, odvolávame sa na jej
dve vlastnosti: nepoškvrnenosť a lásku.
Srdce - symbol stredu osobnosti a
symbol lásky. Mária nás nesmierne miluje.
Vieme to z Písma i z tradície. Odvolávame
sa na jej lásku, aby nás ona prijala, aj keď
sme slabí a hriešni. Pre tú jej lásku nás ona
neopustí, keď sa na ňu spoliehame. Do jej
srdca, k jej láske môže prísť naozaj každý.
Nepoškvrnená
titul,
priznaný
definitívne Márii až v 19. st. po mnohých
teologických sporoch. Pripomínane si
Máriinu bezhriešnosť, krásu, vznešenosť.
Tá, ktorá je takto obdarovaná Bohom, že
prevyšuje všetky stvorenia, má moc nás
zachrániť. Ona nás naozaj môže ovinúť
svojimi zásluhami, lebo ich má nesmierne
mnoho. Satan ju nepošpinil žiadnym
hriechom, preto nás pred ním ochráni. Pod
ochranou Nepoškvrnenej sme bezpeční
pred diablovými útokmi.

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

Za Benediktom XVI.
Časť druhá

tlač, kopírovanie, väzba

Prečo to robíme takto? Lebo tak je to
Bohu milé, pretože rešpektujeme jeho plán
spásy t.j. Krista sme dostali cez Máriu
a máme cez Máriu ísť ku Kristovi a k
nebeskému Otcovi. (Treba si prečítať dielo
Ľudovíta Grigniona O pravej úcte k Panne
Márii - je voľne dostupné na internete.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Zasvätiť sa Panne Márii znamená
zasvätiť sa Bohu cez Pannu Máriu, dávame
sa Márii a ona nás dáva Bohu, plníme svoje
záväzky voči nej a ona ich predkladá Bohu.
Výsady, ktoré nám Boh dáva dostávame
cez Pannu Máriu.

2017

predaj a servis tlačiarní

Rehoľník, kňaz je zasvätený Bohu,
má žiť pre Boha. Je Božím vlastníctvom,
sú s tým spojené aj výsady aj povinnosti.
Má povinnosť plniť Božiu vôľu, pracovať
na svojej svätosti, privádzať k Bohu iných
a má mimoriadnu Božiu ochranu.
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Celá táto kniha je o tom, prečo cez Máriu
ku Kristovi, všetko je tam podrobne
vysvetlené.) V zasvätení môžeme a máme
rásť, preto ho treba často opakovať - aj
každý deň.

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

Zasvätiť, znamená vybrať niečo
z obyčajného používania a dať to len pre
určité používanie. Ale môže sa to týkať aj
osoby, ktorá svoj život nasmeruje potom
len určitým smerom, žije len pre to, čomu
je zasvätená.

Infolist

Nový štýl, ktorý vnáša do Vatikánu
sa vyznačuje vecnosťou a dialógom.
Redukuje liturgický odev, skracuje biskupské
synody, umožňuje kolegiálnu diskusiu.
Zároveň ticho pracuje na veciach, ktoré
ostali ležať u jeho predchodcu. Odmieta hru
na efekt: „Na ľudí nemáme robiť dojem, ale
privádzať ich k Bohu“. V tichosti odstraňuje
bozkávanie ruky, v erbe nahrádza pápežskú
korunu - symbol moci, jednoduchou
biskupskou mitrou. Nešéfuje, nie je objektom
cirkevného kultu, ktorý sa derie dopredu.
Iba zastupuje toho, ktorého jediného miluje,
Ježiša Krista. Ako druhý pápež v dejinách
prehovorí v mešite, ako prvý sa zúčastní
na protestantskej bohoslužbe. Vymenuje
protestanta za predsedu Pápežskej akadémie
vied a moslima za profesora na pápežskej
univerzite.
Apoštolskou
konštitúciou
Anglicanorum coetibus uľahčí prestupy
anglikánov do Katolíckej cirkvi a zriadi pre
nich personálne ordinariáty, píše láskyplný
list čínskym katolíkom, dovolí kňazom, aby
opäť slávili svätú omšu v tridentskej forme.
Svojim teologickým a intelektuálnym
potenciálom vyzdvihne pápežský úrad na
takú úroveň, že sa Katolícka cirkev stáva
príťažlivou aj pre tých, ktorí boli doteraz
mimo nej. Aj prostredníctvom Roka sv.
Pavla, Roka kňazov a Roka viery.
Benedikt XVI. strpel aj zradcov - krádež
dokumentov rukou chorého komorníka.

ročník: XXVI.

6. Veľkonočná nedeľa

Odmietavé
správanie
časti
bratov
v biskupskom úrade prijal s pokorou:
„Keby sa pápežovi dostávalo iba uznania“,
odpovedal, „musel by sa pýtať, či nerobí
niečo nesprávne.“
Benediktovým stúpencom chýbajú jeho
múdre prejavy, ktoré dokázali osviežiť
myseľ a zahriať srdce; bohatstvo jeho
jazyka, poctivosť analýz; nekonečná
trpezlivosť pri počúvaní; noblesa v správaní,
ktorú stelesňoval ako málokto z cirkevných
predstaviteľov. A pravdaže plachý úsmev a
neraz nemotorné pohyby. Chýba im aj jeho
vyzdvihovanie rozumu, ktorý ako garant
viery chráni náboženstvo pred skĺznutím do
mylnej fantázie a fanatizmu: „Kresťanstvo je
nutné brániť aj argumentami“.
Svojimi príspevkami ku koncilu,
znovuobjavením
cirkevných
otcov,
konsolidovaním pomerov v Cirkvi sa stal
obnoviteľom viery a ako teológ na Petrovom
stolci jedným z najvýznamnejších pápežov
vôbec. Cirkevným učiteľom moderny,
aký už nikto iný nebude. Osem rokov jeho
pontifikátu bolo niečo ako veľké duchovné
cvičenia, ktoré Cirkev potrebovala, aby
upevnila svoj vnútorný hrad a posilnila svoju
dušu. Dejiny posúdia, aké zásluhy sa ešte
pripíšu tomuto pápežovi.
„Benedikt XVI. bol veľký pápež“, zhrnul
jeho nástupca. „Veľký, čo sa týka sily a
prenikavosti jeho inteligencie, veľký, čo
sa týka prínosu k teológií, veľký vo svojej
láske k Cirkvi a k ľuďom, veľký vo svojej
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky

6:15 + Matej, Milada
7:00

(ľubovoľná spomienka)

+ Alžbeta - pohrebná

12:00 + Juraj
18:00 + Mária
5:45 + Tomáš, Alžbeta
6:15 + Vendelín, Alexander

Ut.
23. 5.

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

7:00

+ Jozef

12:00 + Mária
18:00 ZBP Mariana, Vladimír, Karol s
rodinami
5:45 + Štefan, Štefan, Mária, Jozef

Str.
24. 5.

6:15 ZBP František a Tatiana

Streda po 6. veľkonočnej nedeli

7:00

---

12:00 ZBP Milan a Jozef
18:00 + Alžbeta, Štefan, František, Terézia
5:45 ---

PRIKÁZANÝ SVIATOK –
Nanebovstúpenie Pána
Št.
25. 5.

(slávnosť)

6:15 ZBP a dary DS - Mária (50 r. života)
7:00 --8:00 Zasvätenie farnosti (cirk. škola)

Konkatedrála: adorácia po
večernej sv. omši

12:00 ZBP Veronika - poďak. za uzdravenie

Cemjata 17.00

18:00 Za živých a zosnulých členov
Bohuznámej rod. a uzdrav.
rodových koreňov

16:00 ---

5:45 ZBP Naďa

Pia.
26. 5.

Svätého Filipa Neriho, kňaza
(spomienka)

6:15 + Mária, Ján
7:00 + Ján - pohrebná
12:00 ZBP Marián, Milan
18:00 + Mária

So.
27. 5.

5:45 ZBP Naďa

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

6:15 + Marta - pohrebná
18:00 + Filomena, Juraj

7. veľkonočná nedeľa
Ne.
28. 5.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Anna, František, Mária, Anton,
Alexandera

Po.
22. 5.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Anna, Daniela, Ján s rodinami), 6.30 (+ Anton),
7.45, 10.00 (ZBP Maristela), !!! 11.30 - nebude kvôli 1. sv. prijímaniu !!!,
15.00 (ZBP Mária - 50 r. života), 18.00 (ZBP Jozef - 80 r. života);
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30

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.

9.

Oznamy

Milodary: MŠ Sládkovičová 10 €. Na
kňazský seminár: p. Sabolová 100 €,
saleziáni 352 €. Cemjata: bohuznáma
100 €, p. Danko 50 €, rod. Vaňová 100
€.
Dnes (21.5.) je zbierka na kresťanské
médiá: rádio Lumen a televízia Lux.
V nedeľu 21.5. sa uskutoční stretnutie
Združenia kresťanských seniorov,
klub Staré mesto o 15.00 v Katolíckom
kruhu.
V pondelok 22.5. o 15.00 bude
stretnutie
členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
Kláštore Sancta Maria
V nedele 21.5. a 28.5. nebudú sv. omše
o 11.30 hod. z dôvodu 1. sv. prijímaní.
Sviatosť birmovania bude 4.6.2017 o
11.00 hod., v tento deň nebude sv. omša
o 10.00 hod. a 11.30 hod. Ďakujeme za
pochopenie.
Vo štvrtok (25.5.) je prikázaný
sviatok Nanebovstúpenia Pána - sv.
omše: 5.45, 6.15., 7.00, 8.00, 12.00,
16.00, 18.00.
Vo štvrtok 25. mája pozývame
všetkých a hlavne tých, ktorí z
akýchkoľvek príčin nemohli byť
prítomní na zasvätení farnosti 13. mája
- opätovne za účasti žiakov a pedagógov
cirk. školy zasvätíme farnosť a seba
Nepoškvrnenému
Srdcu
Panny
Márie.
Sväté omše za zdravotníckych
pracovníkov Prešova. Na stretnutí
zdravotníckych pracovníkov Prešova
bude 25.5.2017 hosťom Doc. MUDr.
Jozef Firment, PhD. Po sv. omši o 15.15
v nemocničnej kaplnke FNsP bude mať
prednášku na tému Bioetické princípy
v intenzívnej medicíne. Srdečne vás
pozývame.
Svätý
Otec
František,
kvôli
dôstojnejšiemu
prežívaniu
osláv
jubilejného roka fatimských zjavení,
obdaroval úplnými odpustkami

10.

11.

12.

13.
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všetkých veriacich, ktorí si zbožne
uctia sochu Panny Márie Fatimskej,
ktorá je slávnostne vystavená k
verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme,
oratóriu alebo na inom vhodnom
mieste, vo výročných dňoch zjavení
(vždy 13. deň mesiaca – od mája až
do októbra) a kto sa s úctou zúčastní
niektorej slávnosti, či modlitby ku cti
Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš,
Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude
vzývať Pannu Máriu Fatimskú v úcte.
U nás je socha Panny Márie Fatimskej
vystavená k úcte vpredu na bočnom
oltári sv. Antona Paduánskeho.
Pozvánka pre manželov: Kána pre
manželov - čas na manželstvo, čas
pre vás dvoch, samostatný program
pre deti. Kedy? 23. - 29. júla 2017.
Kána pre manželov je jednou z misií
Komunity Chemin Neuf. Je to katolícka
komunita s povolaním k ekumenizmu.
Čerpá z prameňov svätého Ignáca z
Loyoly a zo skúseností charizmatickej
obnovy. Kontakt: + 421 948 380 929,
sekretariatkana@gmail.com,
www.
kanapremanzelov.sk
Prosíme snúbencov, ktorí budú
mať sobáš na Kalvárii, aby včas
oznámili túto skutočnosť miestnemu
kostolníkovi a dohodli sa s ním na
potrebných záležitostiach. Taktiež o
to prosíme pozostalých, ktorí majú
záujem o vyslúženie pohrebných
obradov. Kontakt 0903 048 076
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
sa podieľali na priebehu zasvätenia sa
fatimskej Panne Márii ako aj na Dni
Božieho milosrdenstva (dekan).
2. júna pozývame všetkých na Noc
kostolov od 18.00 v našej
konkatedrále.

