strana 4

2017

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
30. júl 2017

Mať zopár obrazov

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Pri sobášoch v našom chráme už
asistujem 8 rokov, z toho 3 roky ako
kostolník. Za 8 rokov sa zmenilo
množstvo vecí v negatívnom
zmysle slova. Mám pocit, resp. som
presvedčený, že v dnešnej dobe sa v
kostole sobáši len kvôli „divadelným
kulisám“ a „hereckým obsadeniam“
– kňaz, miništrant, kostolník, a žiaľ
ľudia takto vnímajú celý obrad.

Ráchelina vinica je duchovno terapeutický víkend pre osoby so
skúsenosťou potratu, napr. matka, otec,
súrodenec, starí rodičia potrateného dieťaťa,
zdravotnícky pracovník a pod. Takéto osoby
sú dlhodobo a hlboko zranené a potrebujú
prejsť procesom uzdravenia. Rachelina vinica
prebieha v prísnej diskrétnosti pod vedením
vyškoleného tímu. Najbližšie sa bude konať
20. - 22. oktobra 2017 v Prešovskom kraji.
Kontakt: Diecézne pastoračné centrum pre
rodinu Kapitulská 21, B.Bystrica, rachel@
rodinabb.sk, tel 0911 911 794, www.rachel.
rodinabb.sk
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predaj a servis tlačiarní

Sviatosť manželstva alebo
divadelné predstavenie?

Duchovná podstata sa celkom
vytráca. Dokonca aj slušné správanie
sa v Božom chráme úplne vytratilo...
Bežne sa stáva, že ľudia sa počas
obradu veselo rozprávajú, smejú sa,
žujú žuvačky. Kňaz nech si rozpráva,
čo chce, veď aj tak najpodstatnejšia
časť svadby je hostina... Takisto
snúbenci si zaobstarajú svojich
hudobníkov, spevákov či speváčky,
keďže organ je nudný a dokonca
im ani nič „nehovorí“. A to bez
toho, aby to akýmsi spôsobom
konzultovali s kňazom a títo tzv.
„umelci“ nerešpektujú pokyny kňaza
a vonkoncom nerešpektujú posvätný
priestor. Kňaz alebo kostolník sa
ani nemôže ozvať, lebo by bol hneď
kritizovaný, čo si to dovoľuje...
			
Peter Holovič

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

V piatok 21.7.2017 sa uskutočnila
v našej konkatedrále "Biblická noc".
Myšlienka uskutočniť takúto akciu
zahorela v srdci nášho pána dekana.
Páni kapláni František a Viktor
boli relizátormi tejto myšlienky spolu
s ochotným mladým kolektívom
spevákov, muzikantov... A tak sa
uskutočnil jeden krásny večer.
Vzácnym hosťom bol aj duchovný
otec Jozef Leščinský, ktorý má dar
rozprávania a výkladu Božieho slova.
Táto "Biblická noc" sa začala sv.
omšou a v homílii nás pán dekan
voviedol do úvah nad Bohom
Stvoriteľom ako Otcom. Kostol je
miestom, kde človek nachádza pokoj
- je to priestor ticha, v ktorom nás
citeľne napĺňa niečo úžasné.
Za tento bohato duchovne
prežívaný večer, aj časť noci, chceme
poďakovať Bohu, nášmu p. dekanovi
a jeho obetavým kňazom - nech ich
Pán aj naďalej obdarúva dobrým a
láskavým srdcom.
			
p. Kamila

Infolist

Istý známy maliar sa túlal po uliciach
veľkého mesta, keď si zrazu vo výklade
jedného bazára všimol svoj obraz. Spomenul
si, že ho pred nejakým časom daroval
svojmu známemu, ale ten ho dal na predaj,
pravdepodobne kvôli osobným problémom.
Maliar vošiel do obchodu a kúpil si ho pre
seba. Napadla mi, a možno aj vám, myšlienka,
prečo to urobil? Prečo si nenamaľoval
obraz ešte raz sám? Takúto otázku dostal
aj od svojej ženy, ktorá bola rozčúlená, že
zaplatil také veľké peniaze za svoj obraz.
Odpoveď bola prekvapujúca, trocha tajomná,
nepochopiteľná: „Človek potrebuje mať pri
sebe zopár dobrých obrazov!"

Všetci uznáme, že sú veci, ktoré si ceníme,
pre ktoré sme ochotní vynaložiť veľa úsilia,
či niečoho iného. V duchovnom rozmere nás
Kristus upozorňuje, že máme urobiť všetko
preto, aby sme získali nebeské kráľovstvo,
lebo je to najväčší poklad pre každého
človeka. Prirovnáva to k mužovi, ktorý nájde
poklad na svojom poli, ide, predá všetko čo
má, len aby to pole získal, pretože tam je to,
čo má veľkú hodnotu.
Možno sa niekedy nachádzame v situácii,
keď nevnímame hodnotu duchovných dobier,
ktoré sú nebeským kráľovstvom v našom
živote. Hodnotu bohatstva pokojného ducha,
čistého svedomia, dobrých vzťahov medzi
ľuďmi. Na druhej strane, keď to stratíme,
cítime, že niečo nie je v poriadku, že niečo

ročník: XXVI.

17. nedeĽa v roku A

zlé sa deje v mojom vnútri a snažíme sa tento
poklad naspäť získať. Žiaľ, je veľa takých,
ktorým duchovné bohatstvo nebeského
kráľovstva, ktoré môžeme a prežívame už tu
na zemi, nič nehovorí. Tak ako povedal Jozef
Lečšinský: „Nemôžem pochopiť, ako niekto
môže bojovať proti Bohu, ktorý ho stvoril,
veď taký človek ide sám proti sebe.“ Nech
my nikdy nebudeme v takomto postoji ku
duchovným hodnotám nášho života.
Na najväčší poklad duchovného bohatstva
našej viery, teda nebeského kráľovstva,
chcem poukázať aj nasledujúcim príbehom.
Istý mních sa túlal po svete, aby ohlasoval
Božie kráľovstvo. Pri jednej takejto ceste
našiel veľmi zvláštny, drahý kameň, ktorý
podaroval jednému sedliakovi, ktorý mu
poskytol ubytovanie. Keď muž zistil, že je
to kameň nevyčísliteľnej hodnoty, veľmi
ťažko sa mu zaspávalo, nemohol pochopiť
ako ľahko sa mních vzdal takejto hodnoty.
Ráno zašiel za ním a povedal mu: „Vrátim
vám tento kameň, ale vy mi dajte to, čo je
cennejšie, slobodu od drahých vecí a peňazí,
lebo tažko chápem, ako ľahko ste mi dali
vzácny kameň. To by som chcel vedieť aj ja."
Najväčší poklad, ktorý človek môže mať, je
jeho totálna sloboda pre Božie veci, pre Božie
hodnoty. Oplatí sa vlastniť zopár hodnotných
obrazov, ktoré vyskladajú Božie kráľovstvo
ako najvzácnejšiu perlu. (dekan)

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
31. 7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)

Čas

ZBP Marián a Danka (ž)

6:15

+ Gizela - pohrebná

12:00

+ Pavol, Ján, Helena

18:00

Ut.
1. 8.

Str.
2. 8.

Št.
3. 8.

Sv. Alfonza Máriu de´Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi,
(spomienka)

Sv. Euzébia Vercellského, biskupa,
(ľubovoľná spomienka)

Úmysly sv. omší

5:45

+ Ján, Mária

5:45

ZBP a pomoc pre Katarínu

6:15

+ Daniel, Michal, Anna, Ján, Mária

12:00

+ Gracián, Ján, Katarína

18:00

ZBP Magdaléna, Martina s rod., ZBP
Jozef

5:45

+ Karol, Anna, Rudolf

6:15

ZBP a obrátenie rod. Čačovej

12:00

ZBP Maximilán a Monika - poďakovanie
za 20 r. spoločného života

18:00

+ Marta

5:45

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom
období

ZBP MUDr. Kaňuch a kolektív
doliečovacieho odd.

6:15

+ Oľga - pohrebná

Adorácia po večernej sv. omši

12:00

+ Imrich, Anna, Júlia

18:00

ZBP a ochrana P. Márie pre Máriu

Pia.
4. 8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza,
(spomienka) - 1. piatok mesiaca;
Cemjata 17:00

So.
5. 8.

Výročie posvätenia hlavnej
mariánske baziliky v Ríme,
(ľubovoľná spomienka)

5:45

+ Vladimír, Ján, Anna, Michal, Anna

6:15

+ Vilma - pohrebná

12:00

ZBP Jozef a Renáta

18:00

ZBP a zosnulí z bohuzn. rodiny a uzdrav.
rod. koreňov

5:45

ZBP Anton - 75 rokov

6:15

ZBP ružencové bratstvo

18:00

+ Michal, Irena

Premenenie Pána (sviatok)
5.45 (+ Štefan, Štefan), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45 (+ František),

Ne.
6. 8.

Infolist

Infolist

10.00 (+ Alžbeta), 11.30 (ZBP Terézia),
15.00 (+ Martin, Anna, Alžbeta, Vojtech), 18.00 (+ Mária);
Kalvária 16.30 (ZBP Lenka - 26 r. života),
Cemjata 10.30

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

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.; večer 17:30 – 17:55 hod.

strana 2

Oznamy

Milodary: na organ: bohuznáma Mária
100 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma
rodina 20 €. Na kostol: bohuznáma Mária
100 €, bohuznáma Oľga s manželom 20
€, bohuznáma 50 €, bohuznáma 100 €,
bohuznáma Lucia 200 €, p. Bieliková 100
€, p. Jozef Muľ 200 €, rod. Pribulová 10 .
Na Rádio Lumen: bohuznáma Mária 50
€.

2.

V nedeľu 6.8.2017 sa pri sv. omšiach
uskutoční zbierka na farské potreby.

3.

Srdečne vás pozývame na odpustovú
slávnosť ku cti sv. Donáta v nedeľu
6.8. o 10.30 hod. spojenú s požehnaním
obnoveného kostola.

4.

V pondelok 31.7.2017 slávia bratia
jezuiti veľký sviatok svojho zakladateľa,
slávnostná sv. omša bude u jezuitov v
Exercičnom dome o 17.00 hod. Celebruje
ju i káže náš p. dekan Jozef Dronzek.

5.

6.

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie a Pán
Boh zaplať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli ku dôstojnému priebehu
odpustovej slávnosti ku cti sv. Joachima
a Anny na Dúbrave v nedeľu 23.7.2017
(dekan)
Tento týždeň je prvopiatkový. Ku
chorým domov pôjdeme až v septembri.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude v
konkatedrále vo štvrtok a v piatok od
12.30 hod.

7.

V kancelárii môžete nahlasovať úmysly
sv. omší na mesiace september až
december 2017.

8.

V mesiacoch júl a august nebude sv.
omša o 7.00 hod., funkciu tejto sv. omše
(rezervácia pre pohrebné a výročné sv.
omše) preberá sv. omša o 6.15 hod..
Kancelária ostáva tak, ako bola. V
mesiacoch júl a august nie je spovedná
služba od 10.00 do 12.00 hod.

9.

Z dôvodu PN-ky a dovolenky bude
knižnica počas mesiacov júl a august
zatvorená. Opäť otvorená bude 13.9.
(streda). V prípade záujmu vrátiť knihy
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alebo si vypožičať nové počas týchto
mesiacov je možná dohoda s p. Krivdovou
na t. č. 0907 305 709.
10. Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku. Mladí
a dospelí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania alebo sviatosť
krstu (u dospelých sa udeľujú všetky tri
sviatosti naraz - pokiaľ nie sú pokrstení),
nech si v kancelárii farského úradu
vyzdvihnú prihlášku. Prípravu na
sviatosť birmovania môžu začať študenti
stredných škôl, ktorí v tomto šk.
roku končia 1. ročník strednej školy
a starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do 27. augusta 2017.
11. Prvý augustový týždeň sa v Prešove
uskutoční seminár - Katechéza Dobrého
pastiera pod záštitou Katechetického
úradu Košického arcibiskupstva. Cieľom
seminára je pomôcť deťom nadviazať
vzťah so živým Bohom už vo veku 3-6
rokov. Hlavným motívom je podobenstvo
o Dobrom pastierovi - Ježišovi a jeho
ochraňujúcej a starostlivej láske. Program
využijú kňazi, katechéti, učitelia a rodičia.
Viac informácii a prihlasovanie na stránke
www.montepastier.sk
12. Birmovanci si môžu v kancelárii
vyzdvihnúť DVD a foto z birmovky.
13. Začali sme biblické stretká. Budú vždy v
stredu o 18.45 hod. vo farskej pivnici U
Nikodéma.
14. Projekt „Reštaurovanie interiéru Kaplnky
Kalvárskej 4. zastavenie (Sväté schody)
- II. etapa Reštaurovanie interiéru
oltárnej časti - dokončenie omietkových
a maľovaných vrstiev, Kalvária 12365,
Prešov v ÚZPF pod č. 3340/5“ (zmluva
č. MK-3210/2017/1.1) je realizovaný s
finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky z dotácie "Obnovme
si svoj dom" v sume 9 500,- €.

