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Nechajme diery v ohradách

tlač, kopírovanie, väzba
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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

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť
naše vlastné životy ako cestu spásy.
Pomôž nám spomínať na minulosť
s vďačnosťou, prijímať prítomnosť
s odvahou a budovať budúcnosť s
nádejou.
Pane Ježišu, náš priateľ a brat,
ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou.
Veď nás, aby sme počuli tvoj hlas,
ktorý rezonuje v srdci každého z nás
so silou a svetlom Ducha Svätého.
Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá
s pulzujúcou vierou a mladistvou
tvárou komunikuje ostatným radosť
evanjelia.
Pomôž nám budovať takú spoločnosť,
ktorá túži po spravodlivosti a
priateľstve.
Modlime sa za pápeža a biskupov,
za mladých, za všetkých, ktorí sa
zúčastnia Svetových dní mládeže
v Paname a Národného stretnutia
mládeže P18 v Prešove a tiež za tých,
ktorí ich pripravujú.
Naša Pani z Antiguy, patrónka
Panamy, pomôž nám modliť sa a
žiť s veľkodušnosťou ako ty: "Hľa,
služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova." (Lk 1, 38) Amen.

predaj a servis tlačiarní

Benefičný koncert v Konkatedrále
sv.Mikuláša
Kedy: 26.4. 2018 o 20.00 hod.
Kto? Martin Babjak, Vocals, Miriam
Brandísová
Schválené Mons. B. Bober, arcibiskup
- metropolita.
Organizuje: Prešovská gotika, OZ
Vstupné: Ekonómka, sakristia
konkatedrály.
Odporúčaný milodar: od 5 €/lístok.
Pomôžte zachrániť organ aj touto
aktvitou
Bude to natáčané STV a dňa
20.5.2018 to bude v televíznom
vysielaní.
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pastier v dnešnom evanjeliu. Tak, aby
cítili, že za nich dáme aj svoj vlastný
život, tak by cítili, že ich poznáme a
na každej z nich nám záleží. Tak, aby
videli, že aj my sa im dáme poznať
a aj my musíme bojovať so svojimi
chybami. Tak, aby sme neboli ako
nájomníci, ale ako dobrí pastieri,
ktorí privádzajú iných ku stretnutiu s
Kristom. Potom im môžeme povedať:
tu je diera, ak chceš, môžeš ujsť. A
oni nám odpovedia: „A ku komu by
sme išli…?“

Hovorí sa, že bol jeden pastier,
ktorý mal svoje stádo a mal ho veľmi
rád. Staral sa o svoje ovečky, ako len
najlepšie vedel. V noci ich zatváral do
košiara, aby ich ochránil pred vlkmi.
Raz sa však stalo nešťastie. V ohrade
okolo košiara bola diera a istú noc
sa jedna ovečka dierou odtúlala preč.
Začal ju naháňať vlk. Našťastie aj
pastier si všimol, že ovečka chýba a
tak sa ju pustil hľadať. Prišiel včas,
aby vlka palicou zahnal a ovečku na
svojich pleciach priniesol späť medzi
ostatné. A hoci všetci k tomu pastiera
nabádali, on nechcel zaplátať dieru v
ohrade…
Možno by sme boli aj my medzi tými,
ktorí by to pastierovi odporúčali,
ale skúsme sa zamyslieť, či predsa
len nemal pravdu. Pokiaľ by šlo o
nerozumné zvieratá, tak samozrejme
mal dieru v plote zaplátať. Ale ak je
to podobenstvo a ovečky sú ľudia so
slobodnou vôľou, potom treba zrejme
uvažovať inak. Mohli by sme povedať,
že ohrada je symbolom autority. Kým
sú deti malé, tak ich treba chrániť a
treba im zabrániť, aby sa dostali do
nejakej nebezpečnej situácie, pretože
– ako pripomína sv. Augustín – ani
poznanie dobra natoľko deťom neosoží,
ako nepoznanie zla. Detská duša je ako
špongia a všetko okolo seba nasáva. Ak
nasaje zlo, iba veľmi ťažko ju možno

ročník: XXVIII.
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vyčistiť. Avšak deti postupne rastú a
s ich rastom sa má zväčšovať diera v
plote. Autorita má ubúdať a diera má
byť postupne stále väčšia, aby ľudia
nezostali pri našom Pánovi preto, že
nemali kadiaľ ujsť, ale preto, že pri
ňom zostať chcú. Človek vždy uteká
odtiaľ, kde sa necíti slobodne a ak by
sme aj diery zaplátali a autoritatívne
ho kdesi držali, nakoniec preskočí
plot a ujde tak či tak. Podobenstvo o
synovi, ktorý prišiel za svojím otcom
a povedal mu: daj mi čiastku majetku,
ktorá mi patrí, nám hovorí o tom, že
aj on mohol kedykoľvek odísť a aj
odišiel. Teda diera v ohrade tu bola.
Ale predsa… Ale predsa je nám
niekedy ťažko, keď vidíme napríklad
svoje deti, ktoré sme sa snažili
vychovať správnym spôsobom - a
utekajú nám. A predsa je nám niekedy,
ako pastierom, veľmi ťažko, keď
vidíme svoje ovečky, ako sa stále viac
a viac vzďaľujú od Pána a viac a viac
sa približujú k dravej zveri. Bojíme sa
o ne a vo svojej nesprávnej láske by
sme najradšej autoritatívne zakročili
a zasiahli. Neslobodno. Nedá sa. Čo
teda? Máme sa iba prizerať, ako sa
nám ľudia, ktorí sú nám takí drahí,
stále viac vzďaľujú od Krista?
Myslím, že je tu riešenie. Dieru v
plote musíme nechať, ale môžeme ich
„pripútať“ lanami lásky, vytvorením
vzťahov. Milovať ich tak ako Dobrý
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Dušan

Po.
23. 4.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka,
(spomienka)

6:15 ZBP rod. Demeterová, Lendacká
7:00

+ Zuzana - pohrebná

12:00 + Žofia
18:00 + František, Alžbeta, Pavol
5:45 ZBP Marek

Ut.
24. 4.

Sv. Juraja, mučeníka, (ľubovoľná
spomienka)

6:15 + Helena, Žofia, Štefan, Bartolomej
7:00

+ Anna - pohrebná

12:00 ZBP Helena - 70 r. života
18:00 + Ján, Anna
5:45 ZBP Anna - 70 r. života

Str.
25. 4.

6:15 za úprimné obrátenie a dar pokánia
- Katarína

Sv. Marka, evanjelistu, (sviatok)

7:00

+ Ján - pohrebná

12:00 + Marko, Jozef, Kamila a + z rod.
Drábovej
18:00 ZBP Marek
5:45 za duše v očistci

Št.
26. 4.

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
Koncert Hallelujah

6:15 ZBP Agáta, Silver, Iva (ž), Stano
7:00 + Jozef - pohrebná a + Karina (manž.)
12:00 + Marián - 3. výročie
18:00 + Mikuláš, Zuzana
5:45 za duše v očistci

Pia.
27. 4.

6:15 + Karol, Tekla, Alžbeta

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

7:00 + Mária - výročná
12:00 + Miroslav, Ján, Anna
18:00 + Gizela, Jozef, Tomáš, Marta

So.
28. 4.

Sv. Petra Chanela, kňaza a
mučeníka, (ľubovoľná spomienka)

5:45 + Emil
6:15 ZBP pre Máriu - 80 r. života
18:00 + Tibor, Mária, Anna

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Ne.
29. 4.

5.45 (+ Juraj, Anna), 6.30 (+ Marián - 1. výročie), 7.45 (ZBP Anton - 50 r. života), 10.00
(+ Alžbeta - 1. výr.), !!! 11.30 - nebude kvôli 1. sv. prijímaniu !!!,
15.00 (+ Bartolomej, Žofia, Anton; + Štefan - 4. výročie - úmysel z 11.30!!), 18.00 (+
Ľubomír, Anna, Martin);
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ bohuznáma)

Infolist

Infolist
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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1. Milodary: na organ: rod.
v Prešove, pôjde spoločný
Gumanová 50 €, bohuznámy Ján
autobus, ak bude dostatočný
43 €.
počet záujemcov.
2. Dnes 22.4.2018 po všetkých sv.
omšiach bude zbierka na kňazský 7. Oznamujeme vám, že diakon
dp. Lukáš Mohler, patriaci
seminár v Košiciach.
do tejto farnosti, chce prijať
3. Bohoslovci
a
predstavení
kňazské svätenie. Kto by vedel
Kňazského seminára sv. Karola
o nejakej cirkevnoprávnej
Boromejského
v
Košiciach
prekážke, nech to v priebehu
pozývajú na Deň otvorených
budúceho týždňa nahlási na
dverí v nedeľu 22. apríla.
farskom úrade.
Program sa začne o 11.00
sobotu
12.5.2018
sa
hod. v seminári slávnostnou 8. V
organizuje
pešia
púť
pre
svätou omšou. V programe
deti Ličartovce - Obišovce s
ďalej nechýbajú organizované
následnou sv. omšou. Bude
prehliadky seminára a prezentácia o
sa putovať peši z Ličartoviec,
živote v seminári, obed, kultúrnoaby to bola naozaj púť.
spoločenský program, koncert a
Nie je to nič náročné, od
slávnostné vešpery.
vlakovej stanice a kostola je
4. V NEDELE 29. 4., 6. 5., 13. 5. A
to 2,5 km. Počas putovania
20. 5. 2018 KVÔLI SLÁVNOSTI
budú pripravené zaujímavé
PRVÉHO
SV.
PRIJÍMANIA
stanovištia. Čaj a obed pre
NEBUDÚ SV. OMŠE O 11.30.
všetkých
je
zabezpečený.
SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
Bližšie
informácie
sú na
BUDE 20. 5. 2018 O 11.00 HOD.
www.erko.sk/putdeti
pod
Ďakujeme za pochopenie.
odkazom Arcidiecézna púť
5. Deviatnik pre prvoprijímajúce
detí v Obišovciach. Cez púť
deti
začal
20.
4.2018.
chceme zažiť veľké kresťanské
Stretávame sa deväť dní večer
spoločenstvo,
spoločne
o 18:00 hod. pri sv. omšiach do
putovať a budovať si úctu k
28.4.2018.
našim pútnym miestam a tiež
6. Záujemcovia o Púť Rádia
priblížiť si odkaz zjavenia
Lumen
dňa
5.5.2018
Panny Márie v Lurdoch.
do
Sanktuária
Božieho
Záujemcovia
kontaktujte
milosrdenstva v Krakove sa
Moniku Balčákovú cez eRKo
môžu prihlásiť v sakristii
na tel. 0918716498 ohľadom
konkatedrály. Spájame sa s
ďalších informácií.
farnosťou Kráľovnej pokoja

