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ročník: XXVIII.

2. PÔSTNA NEDEĽA

Posolstvo Svätého Otca Františka na
pôstne obdobie 2018
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lacné tonery a cartridge

Dante Alighieri vo svojom opise
pekla predstavuje diabla, ako sedí na
tróne z ľadu; prebýva totiž v ľadovom
chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda
otázku: ako v nás chladne láska? Aké
signály nám naznačujú, že láske v nás
hrozí vychladnutie? To, čo ochladzuje
lásku, je predovšetkým chamtivosť po
peniazoch, ktorá je „koreňom všetkého
zla“ (1 Tim 6, 10). Nasleduje odmietanie
Boha, konkrétne to, že nehľadáme
jeho útechu a dávame prednosť
svojmu zúfalstvu pred Jeho Slovom
a sviatosťami. To všetko sa napokon
obracia na násilie voči tým, ktorých
považujeme za ohrozenie našich „istôt“:
ešte nenarodenému dieťaťu, chorému
starcovi, pocestnému, cudzincovi, ale
aj blížnemu, ktorý nezodpovedá našim
očakávaniam. Aj stvorenie je tichým
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predaj a servis tlačiarní

Studené srdce

svedkom tohto ochladnutia lásky: zem
je zamorená z nedbalosti či úmyselne
vyhodeným odpadom; žiaľ, rovnako
znečistené moria musia v dôsledku
nútených migrácií pohltiť zvyšky
mnohých stroskotaných lodí; nebo –
ktoré má podľa Božieho plánu ospevovať
jeho slávu – brázdia stroje, z ktorých na
zem pršia nástroje smrti. Láska chladne
aj v našich spoločenstvách: v apoštolskej
exhortácii Evangelii gaudium som sa
snažil opísať tie najevidentnejšie znaky
nedostatku lásky. Sú to: egoistická
ľahostajnosť, sterilný pesimizmus,
pokušenie izolovať sa či zapájať sa do
neprestajných bratovražedných vojen,
svetská mentalita, ktorá vedie k tomu,
že sa staráme len o to navonok viditeľné,
čím sa oslabuje misionárska horlivosť.
Čo robiť? Možno vidíme vo svojom
vnútri i okolo nás práve opísané znaky,
no Cirkev, naša matka a učiteľka, nám
v tomto pôstnom čase spolu s niekedy
trpkou medicínou pravdy ponúka aj
sladký liek modlitby, dávania almužny a
pôstu. Ak venujeme viac času modlitbe,
umožníme nášmu srdcu odhaliť skryté
lži, ktorými klameme seba samých, aby
sme mohli konečne hľadať útechu v
Bohu. On je náš Otec a chce, aby sme
mali život. Dávanie almužny nás zasa
oslobodzuje od chamtivosti a pomáha
nám odhaliť, že druhý je mojim bratom:
to, čo vlastním, nikdy nie je iba moje.
Ako veľmi by som si želal, aby sa
dávanie milodarov stalo pre všetkých
skutočným
a
bežným
životným
postojom! (Pokračovanie nabudúce!)

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

Títo podvodníci ponúkajú bezcenné
veci a oberajú o to, čo je cenné:
dôstojnosť, slobodu a schopnosť milovať.
Zlákaní márnivosťou
sa nafukujeme
ako pávy... Aby sme napokon vyšli na
posmech; zo smiešnosti niet úniku. Nie je
to vôbec prekvapujúce, veď diabol, ktorý
je „luhár a otec lži“ (Jn 8, 44), odjakživa
predstavuje zlo ako dobro a falošné ako
pravé, aby zmiatol srdce človeka. Každý
z nás je preto povolaný v srdci rozlišovať
a skúmať, či ho neohrozujú klamstvá
týchto falošných prorokov. Treba sa
naučiť nezastavovať na bezprostrednej,
povrchnej úrovni, ale spoznávať, čo v
nás zanecháva dobrú a trvalejšiu stopu,
pretože to pochádza od Boha a skutočne
slúži pre naše dobro.

Infolist

„A preto, že sa rozmnoží neprávosť, v
mnohých vychladne láska“. (Mt 24,12)
Drahí bratia a sestry,
znova sa blíži Pánova Veľká noc! Na to,
aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám
Božia prozreteľnosť každý rok ponúka
štyridsaťdenné pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“. V ňom sa
ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu
k Pánovi celým srdcom a celým životom.
Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento
čas milosti v radosti a pravde. Nechám sa
pri tom inšpirovať Ježišovými slovami
z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože
sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12). Táto veta sa
nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme
– práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov
ohlasuje veľké súženie a opisuje situáciu,
v ktorej sa môže ocitnúť spoločenstvo
veriacich: uprostred bolestných udalostí
vystúpia falošní proroci a mnohých
zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach

vychladne láska, ktorá je jadrom celého
evanjelia.
Falošní proroci. Keď počúvame tento
úryvok, pýtame sa: „Aké podoby môžu
nadobúdať falošní proroci?" Môžu byť
ako „zaklínači hadov“, využívajúci
ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov a priviedli ich tam, kam chcú. Koľko
Božích detí je priťahovaných lákadlami
momentálneho potešenia, ktoré si mýlia
so šťastím! Koľko mužov a žien žije
akoby v okúzlení leskom peňazí, ktoré
ich v skutočnosti robia otrokmi zisku
alebo malicherných záujmov! Koľkí
žijú v domnienke, že si vystačia sami, až
sa napokon stanú obeťami osamelosti!
Ďalší falošní proroci sú „šarlatáni“, ktorí
ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia
na utrpenie; prostriedky, ktoré sa napokon ukážu ako úplne neúčinné: koľkým
mladým sa ponúka ako „všeliek“ droga či
postoj „použi a zahoď“, alebo ľahká, no
nečestná možnosť zárobku! Koľkí sú v
zajatí totálne „virtuálneho“ života, v ktorom sa vzťahy zdajú oveľa jednoduchšie
a rýchlejšie, aby sa potom tragicky
ukázali ako nezmyselné! (pokračovanie
na str. 4)

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

14:15 hod.

Mládež (p. k. Telvák + D. Wieleková)

2.3.

piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

4.3.

3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (Vavreková, Provázková)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Zlatica, Ján

Po.
26. 2.

6:15 ZBP pre rodinu Ireny

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

7:00

+ Margita - pohrebná

12:00 + Jozef
18:00 + Ján
5:45 + Alžbeta, Tomáš, Mária

Ut.
27. 2.

6:15 + Veronika, Štefan, Pavel
7:00

Utorok po 2. pôstnej nedeli

+ Eduard

12:00 + Ondrej, Mária
18:00 + Eva, Peter
5:45 ZBP Martin - 50 r. života

Str.
28. 2.

6:15 ZBP rod. Fecková a Vaňová

Streda po 2. pôstnej nedeli

7:00

+ Pavol - pohrebná

12:00 + Karol, Michal, Katarína
18:00 + Štefan, Jarmila
5:45 ZBP Mária s rodinou

Št.
1. 3.

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Pavel
7:00 + Sergio - 1. výr.
12:00 + Jozef
18:00 + Šimon
5:45 na úmysel Jany

Pia.
2. 3.

Piatok po 2. pôstnej nedeli

6:15 + bohuznáma osoba

Krížová cesta 17.15

7:00 + Katarína - 1. výročie

Prvý piatok mesiaca. Cemjata
17.00 hod.

12:00 + Irena, Emil, Mária, Anna, Štefan, z
rod. Kočišových
18:00 + Aurélia
5:45 + Pavol, Jozef, Mária

So.
3. 3.

Sobota po 2. pôstnej nedeli
Fatimská sobota

6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 za všetky opustené deti a deti v
detských domovoch na príhovor
Panny Márie

3. PÔSTNA NEDEĽA
Ne.
4. 3.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Ján, Ján, Peter, Peter), 6.30 (ZBP pre Juraja), 7.45, 10.00 (+ Marián, Stanislav),
11.30 (ZBP Anna - 50 r. života), 15.00 (+ Katarína, Jana(ž)), 18.00 (ZBP Rudolf,
Renáta); Cemjata 10.15

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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Oznamy

1. Zbierka na jarnú charitu:
konkatedrála 1855,20 €, saleziáni
560 €, FNsP 95 €, františkáni 1340
€, Cemjata 76 €. Milodary na
kostol: bohuznáma 60 €, bohuznáma
Marta 50 €; na organ: bohuznáma
Eva a bohuznáma Gabriela po 1000
€ - adopcia píšťal, bohuznáma 50 €,
bohuznáma 100 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma 200 €.
2. NAJBLIŽŠIA PÔSTNA KÁZEŇ:
4. 3. 2018 - 3. pôstna nedeľa Cesta pokánia - cesta požehnania
(P. Masseo OFM).
3. Najbližšie Biblické stretnutie bude
v stredu 28.2.2018 o 18.45 hod. na
farskom úrade.
4. Tento týždeň je prvopiatkový.
Spovedáme ako obvykle. Ku chorým
pôjdeme v piatok 2.3.2018. Sv. omša
na Cemjate bude o 17:00 hod.
5. Úprimné Pán Boh zaplať za všetku
vašu ochotu pri zbierke čistiacich
prostriedkov pre farnosť Žakovce.
Adresáti na čele s o. Mariánom
Kuffom prejavili veľkú vďačnosť.
(kňazi farnosti)
6. O. z. Magis sa obracia na vás s prosbou
o pôstnu potravinovú zbierku pre
rodiny v núdzi v čase 1.3. - 25.3.2018.
Zbierajú sa trvanlivé potraviny
- múka, cestoviny, olej, cukor ...
Doniesť ich môžete do kláštora
Sancta Maria, Konštantínova 2 alebo
na farský úrad, Hlavná 81. Vopred
vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
(sr. Maristella Kačová CJ)
7. Srdečne
pozývame
všetkých
ctiteľov Božieho milosrdenstva,
zvlášť členov a dobrovoľníkov zo
združenia Faustínum, na trojdňové
duchovné cvičenia do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove
od 2. - 4.3.2018. Exercície na tému:
Stretnúť sa s milosrdným Ježišom
vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M.
Clareta Fečová KMBM. Začiatok
je o 15.00 hod. a záver v nedeľu
po obede. Prihlasovanie: Na tel.
č. 0948 117 886 alebo e-mailom:
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kosice@milosrdenstvo.sk.
Cena:
50,- € (zahŕňa ubytovanie a stravu).
Doprava: vlastná. Ak by ste mali
problém s dopravou, kontaktujte,
prosím, uvedené tel. číslo.
8. Vo farskej kancelárii nahlasujte
svojich chorých na veľkonočné
spovedanie. Spovedať ich pôjdeme
v piatok 23.3.2018 od 8.00 hod.
9. Slovenská
katolícka
charita
pripravila na aktuálne pôstne obdobie
už siedmy ročník kampane Pôstna
krabička pre Afriku. Ponúka tak
prežiť pôstne obdobie s pohľadom na
tých, ktorí žijú v chudobe v krajinách
subsaharskej
Afriky.
Krabičky
a
bližšie
informácie
nájdete
v našej konkatedrále.
10. V našej konkatedrále nájdete pokladničku
s názvom Veľkonočný dar pre
chudobných.
Môžete
prispieť.
Finančný
milodar
sa
adresne
rozdelí
medzi
chudobných
a núdznych.
11. P18. Prosíme o modlitbu za projekt
P18,
Celoslovenské
stretnutie
mládeže v Prešove. Ide o náročný
projekt, ktorý si vyžaduje podporu
cez modlitbu.
12. Pomoc pri oprave a záchrane
svätomikulášskeho
organa
v
Konkatedrále v Prešove. Môžete
pomôcť aj tak, že budete hlasovať
do 25.2.2018 vrátane, alebo venujete
2% z daní. Výhoda: Nič vás to
nestojí, len trochu vášho času, lebo
sms je zdarma, a z daní, ktoré by išli
aj tak niekde inde. Klikni na www.
nadaciavub.skú/poklady/ - Chcem
hlasovať – Prešov – vlož svoje
mobilné číslo - zadaj kód - potvrď
(je to úplne jednoduché). S tlačivom
na dane, ak to nevieš urobiť, ti
pomôžeme na farskom úrade, posuň
toto tlačivo aj tým, o ktorých vieš,
že môžu pomocť... S vďakou za celú
farnosť ostáva dekan.

