strana 4

To znamená:
1. Uznať, že hriech nie je iba porušenie
nejakého predpisu, ale je to prerušenie
spojenia s Bohom a ľuďmi. Že je to
morálna a duchovná katastrofa. Že hriech
je čosi, čo ničí teba a to, čo máš rád.
2. Uveriť, že Boh ťa túži zachrániť a
vyslobodiť od hriechu. Ako lekár, ktorý
zachraňuje smrteľne chorého pacienta.
3. Vyčítať z Ježišových očí jednoduché
slová: ja ťa neodsudzujem. Ja ťa
ospravedlňujem. Ja beriem z teba tvoju
vinu. Ja len potrebujem to, aby si mi
dôveroval a odovzdal svoj hriech.
Je veľmi nutné, aby sme si uvedomili
pravdu o sebe a o hriechu. Je potrebné
vedieť, aká je odpoveď Boha na môj
hriech. Vtedy spoveď nebude iba
formálny rituál. Nie je dobré, ak budeme
vnútorne uzatvorení. Ináč neprijmeme
oslobodenie a pokoj, ktorý nám chce dať
Kristus. Milosrdný Ježiš nás oslobodzuje
od strachu pred odsúdením a od strachu
pred tým, čo si pomyslí muž sediaci
v spovednici – hriešnik ako my –
správca Božieho milosrdenstva. Nie je
to najpodstatnejšia vec. Ale hriešnik –
kajúcnik, ktorý vyznáva svoje hriechy
– získava v očiach spovedníka iba úctu a
sympatie. (o. Jozef Heske. Pokračovanie
nabudúce)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
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ročník: XXVIII.

3. PÔSTNA NEDEĽA

Posolstvo Svätého Otca Františka na
pôstne obdobie 2018

tlač, kopírovanie, väzba

Ide o to, aby si sa našiel v pohľade toho, s
ktorým sa stretávaš. Pripomeň si Zacheja

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Aby spoveď bola duchovne plodným
stretnutím s milosrdným Ježišom v
sviatosti zmierenia, tak nezačínaj
nervóznym ponáhľaním sa, ale si dovoľ
chvíľu pokojnej modlitby.

2018

Dovoľ, aby on sám ťa presvedčil o hriechu,
spravodlivosti a súde.

predaj a servis tlačiarní

AKO SA PRIPRAVIŤ NA SPOVEĎ?
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alebo Petra. Tvoje obrátenie nie je iba
vecou tvojej snahy, ale je to najmä dielo
Ducha Svätého, ktorý je prítomný v tebe.

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

Aj toho roku je na to vhodnou
príležitosťou iniciatíva „24 hodín pre
Pána“, ktorá nás pozýva sláviť sviatosť
zmierenia v rámci eucharistickej
adorácie. V roku 2018 sa bude toto
podujatie konať v piatok 9. a sobotu
10. marca a bude inšpirované slovami
Žalmu 130, 4: „Ty si milostivý“. V
každej diecéze ostane aspoň jeden
kostol otvorený po celých 24 hodín a
bude sa ponúkať možnosť na adoráciu
a sviatostnú spoveď. Na vigíliu Veľkej
noci znovu zažijeme obrad zapálenia
veľkonočnej sviece: svetlo sviece
zažatej od „nového ohňa“ krok za
krokom odoženie tmu a ožiari liturgické
zhromaždenie. „Svetlo Krista, ktorý
slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu
z našich sŕdc a myslí“, aby sme všetci
mohli zažiť skúsenosť emauzských
učeníkov: pri počúvaní Pánovho slova a
sýtení sa eucharistickým chlebom bude
môcť naše srdce znova zahorieť vierou,
nádejou a láskou. Zo srdca vám žehnám a
modlím sa za vás. Nezabudnite sa modliť
za mňa. (Vo Vatikáne 1. novembra 2017,
na slávnosť Všetkých svätých. František)

Infolist

Ako veľmi by som si želal, aby
sme ako kresťania nasledovali príklad
apoštolov a videli v možnosti podeliť sa s
druhými o to, čo máme, konkrétne svedectvo o spoločenstve prežívanom v Cirkvi. V
tejto súvislosti prevezmem povzbudenie
svätého Pavla adresované Korinťanom,
ktoré sa týka zbierky pre spoločenstvo v
Jeruzaleme: táto činnosť je „vám na osoh“
(2 Kor 8, 10). Platí to zvlášť pre pôstne
obdobie, počas ktorého mnohé organizácie robia zbierky v prospech cirkví a
ľudí v núdzi. No veľmi by som si želal,
aby sme aj svoje každodenné stretnutia s
bratmi, ktorí nás prosia o pomoc, chápali
ako výzvu Božej prozreteľnosti: každý
milodar je totiž príležitosťou podieľať sa
na Božej starostlivosti o jeho deti. A ak
on dnes použije mňa, aby pomohol bratovi či sestre, či sa zajtra nepostará o moje
potreby ten, ktorého vo veľkodušnosti nik
nepredstihne?
Napokon pôst oslabuje náš sklon
k násiliu, odzbrojuje nás a je dôležitou
príležitosťou na rast. Na jednej strane
nám umožňuje zakúsiť to, čo prežívajú

tí, ktorým chýba aj nevyhnutné minimum
a denne zakúšajú pálčivý hlad; na druhej
strane je prejavom nášho ducha, hladného
po dobre a smädného po Božom živote.
Pôst nás obnažuje, robí nás pozornejšími
voči Bohu a blížnemu, prebúdza v nás
vôľu poslúchať Boha, ktorý jediný dokáže
nasýtiť náš hlad. Chcel by som, aby môj
hlas prenikol aj poza hranice Katolíckej
cirkvi a aby doľahol aj k vám, všetkým
mužom a ženám dobrej vôle, ktorí ste otvorení počúvať Boha. Ak ste zarmútení
rovnako ako my šírením neprávosti vo
svete, ak vám robí starosti chlad paralyzujúci srdcia i skutky, ak vidíte, že sa stráca
zmysel pre spoločnú ľudskú rodinu, spojte sa s nami, aby sme spoločne vzývali Boha, spoločne sa postili a aby ste
spoločne s nami darovali, čo môžete, na
pomoc bratom a sestrám!
Veľkonočný oheň. Pozývam predovšetkým
všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu pôstnym obdobím za pomoci
dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak
sa nám niekedy zdá, že v mnohých srdciach láska chladne, nikdy tomu tak nie je
v Božom Srdci! On nám daruje vždy
novú možnosť, aby sme znovu začali
milovať. (pokračovanie na str. 4)

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
4.3.

3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (S. Vavreková, D. Provázková)

9.3.

piatok

17:15 hod.

CZŠ sv. Mikuláša (p. k. V. Nemec a žiaci)

14:15 hod.

CZŠ sv. Moniky (p. k. Š. Kaňuk a žiaci)

11.3. 4. pôstna nedeľa

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Štefan
6:15 ZBP Mária - 88 r.

Po.
5. 3.

Pondelok po 3. pôstnej nedeli

7:00

+ Eva - pohrebná

12:00 + švagrovia a švagriné
18:00 za starých opustených ľudí a ľudí v
domovoch dôchodcov
5:45 + Anna
6:15 ZBP Jozefína

Ut.
6. 3.

Utorok po 3. pôstnej nedeli

7:00

+ Lívia - pohrebná

12:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Mateja a
Tomáša
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 za uzdravenie rod. koreňov
bohuznámej rodiny

Str.
7. 3.

Streda po 3. pôstnej nedeli

6:15 + Jozef, Anna
7:00

+ Mária - 1. výročie

12:00 + Jozef
18:00 + Marta
5:45 + Ján, Štefan, Mária

Št.
8. 3.

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

6:15 ZBP Anna - 70 r. života
7:00 + Viliam - pohrebná
12:00 + Jozef
18:00 + Anna
5:45 + Helena, Ján

Pia.
9. 3.

Piatok po 3. pôstnej nedeli
Krížová cesta 17.15

6:15 + Štefan, Anna, Pavol, Anna, Jozef,
Rudolf
7:00 + Pavol - pohrebná
12:00 + Helena, Jozef, Mária, Ferdinand
18:00 + Marta, Ondrej

So.
10. 3.

Sobota po 3. pôstnej nedeli

5:45 + František, Helena, František, Mária,
Jozef
6:15 + Anna, František, Mária, Anton,
Alexander
18:00 + Božena - 1. výročie

4. PÔSTNA NEDEĽA (LAETARE)
Ne.
11. 3.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Štefan, Magdaléna), 6.30 (ZBP pre Samka a Dorotku), 7.45, 10.00 (+ Ján),
11.30 (ZBP Mária (Smelá)), 15.00 (ZBP Mária s rod.), 18.00 (poďakovanie za milosti v
r. 2017 a ZBP do r. 2018 pre pracovníčky a prispievateľov Charity); 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. Milodary zbierka na jarnú
charitu: jezuiti 758,39 €; na
organ: bohuznáma rodina 50 €.
2. NAJBLIŽŠIA PÔSTNA KÁZEŇ:
4. 3. 2018 - 3. pôstna nedeľa Cesta pokánia - cesta požehnania
(P. Masseo OFM).
3. 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)
4. V utorok 6.3.2018 pri večernej omši
o 18.00 hod. budeme mať združený
úmysel. Úmysly za zdravie a iný
dobrý úmysel (nie za zosnulých!!!)
vhoďte do schránky pod obrazom
Božieho
milosrdenstva
v
konkatedrále najneskôr do poludnia
6.3.2018.
5. V utorok 6.3.2018 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu bude stretnutie
ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM.
6. Oznamujeme všetkým členom
občianskeho združenia Prešovská
gotika, že dňa 7.3.2018 o 19.00 hod.
v pivnici U Nikodéma sa uskutoční
členská schôdza OZ Prešovská
gotika. V zmysle stanov OZ
Prešovská gotika prosíme všetkých
členov o účasť na tejto dôležitej
schôdzi. Bude sa schvaľovať správa
o činnosti za rok 2017, správa o
hospodárení za rok 2017, bude sa
schvaľovať účtovná uzávierka za rok
2017, správa kontrolóra združenia za
rok 2017, ale aj diskutovať o pláne
činnosti a kalendári podujatí na rok
2018. Na schôdzi radi uvítame aj
záujemcov o členstvo v občianskom
združení Prešovská gotika a
aktívnych sympatizantov nášho
združenia. Ďakujem za Váš aktívny
prístup. Ing. František Zborovský,
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7.

8.

9.

10.

11.

predseda rady OZ Prešovská gotika
Vo farskej kancelárii nahlasujte
svojich chorých na veľkonočné
spovedanie. Spovedať ich pôjdeme
v piatok 23.3.2018 od 8.00 hod.
Z iniciatívy pána dekana sa
dekanát Prešov - mesto pripája
k výzve Sv. otca Františka 24
hodín pre Pána. Kvôli studenej
konkatedrále sa táto akcia uskutoční
v piatok 9.3.2018 v kostole sv.
Jozefa - u františkánov. Po sv.
omši tam bude vystavená Oltárna
sviatosť k tichej adorácii a máte
možnosť prijať sviatosť zmierenia
od 17.30 hod., kde sa vystriedajú
rehoľní kňazi - františkáni, jezuiti
a saleziáni a taktiež diecézni kňazi
z konkatedrály. Akcia sa zakončí
eucharistickou pobožnosťou a
požehnaním od 23.30 hod.
V nedeľu 11.3.2018 vás pozývame
na prednášku a diskusiu o biskupovi
Jánovi Vojtaššákovi, postave dejín
Slovenska a Cirkvi. Prednesie
HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD.
(historik, autor štúdií a kníh o tejto
postave). Nedeľa 11.3.2018: 7.45
a 10.00 hod. príhovor na tému:
Ján Vojtaššák. Od 11.00 hod.
pokračovanie vo farskej pivnici U
Nikodéma. Moderuje Mgr. Dušan
Guman.
V našej konkatedrále nájdete
pokladničku s názvom Veľkonočný
dar pre chudobných. Môžete
prispieť. Finančný milodar sa
adresne rozdelí medzi chudobných
a núdznych.
Pri
oprave
a
záchrane
svätomikulášskeho organa v
Konkatedrále v Prešove môžete
pomôcť aj tak, že venujete 2% z
daní. 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.

