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cítili vlastnú biedu, a tak nám chýba
modlitba. Alebo našej modlitbe chýba
vrúcnosť. Chýba nám viera pohanky.
Aká to bola viera?

Pred tebou kľačím,
vnímam čistotu tvojho srdca
a s radosťou v duši vzývam tvoje
meno.

Nad ľudskou biedou nelásky
učíš ma víťaziť,
ale aj odpúšťať...

19. AUGUST 2018

Modlitba pohanky

Miroslav Klimant

Ked´ som na rozhraní svojho bytia,
vždy si to ty, Matka Pána,
ktorá stojíš pri mne
a pomocou Ducha Lásky
sa prihováraš o pomoc k Ježišovi.
Chrániš ma pred pýchou,
aby som nepodľahol pokušeniu
a zvodom proti Bohu.
Voláš ma do Chrámu k svojmu Synovi,
by ma posilnil
pokrmom večného života ...

tlač, kopírovanie,

V myšlienkach sa obraciam k tebe,
aby som pochopil,
čo je mi dané.

Ak cítime, že sa modlíme málo, alebo ak
je naša modlitba málo vrúcna, skúsme
to s modlitbou pohanky.

lacné tonery

Ján Sarossy

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis

MATKA ORODOVNICA
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potrebujem a čo chcem. Ona prijala dar
od Boha tak, ako sa spása má prijímať
– ako nezaslúžený dar od Boha, ako
omrvinku, ktorá nehodnému spadne zo
stola.

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

Ježiš vyžadoval vieru a s rozličnou vierou sa aj stretal. Od slušných, nábožných
Nazareťanov odišiel a neurobil u nich
zázraky „pre ich neveru“. Apoštolom,
ktorí mu zasvätili svoj život, viackrát
vyčítal „slabú vieru“. Ale pohankinu
„veľkú vieru“ obdivoval. Pretože ona
nebola sebestačná, spokojná sama so
sebou. Bola si vedomá svojej odkázanosti na Ježiša. Ani nebola v obchodnom vzťahu s ním, ako často nesprávne
robia ľudia, ktorí veria, že veria – dám
toto a toto, tamto nebudem robiť, budem sa modliť a chodiť do kostola a
potom by som mal od Boha dostať, čo

Infolist

Čo vám pripomína scéna z dnešného
evanjelia? Žena – pohanka, ktorá s
pravým Bohom nemala doteraz nič
spoločné, prichádza za Ježišom, lebo je
v zúfalej situácii. Nevie pomôcť svojej
chorej dcére. Ježiš je jediný, ktorý by
mohol ešte niečo urobiť… Zažívame to,
keď sa ľudia, ktorí nechodia do kostola,
dostanú do ťažkej situácie, keď ochorejú sami alebo niekto ich blízky, prídu aj
do kostola, aj sa začnú modliť, chytajú
sa náboženstva ako topiaci sa slamky. A
čo na to my, kostolní? Možno pre seba
potichu, alebo aj nahlas posudzujúc a
odsudzujúc pohŕdavo povieme: „No,
odrazu ti je už dobrý aj Pán Boh!A kde
si bol doteraz?“
Aby sme však boli spravodliví,
priznajme si, že my všetci v našej
narušenej prirodzenosti fungujeme
podobne – ak nie vo vzťahu k Bohu, tak
v ostatných našich vzťahoch. Až keď
niekoho stratíme, uvedomíme si, kým
pre nás bol a ako málo sme si ho vážili.
Alebo až keď niekto nám blízky ochorie,
vieme sa zmobilizovať a urobiť preňho
všetko možné. No kým bol zdravý, venovali sme sa mu málo… Alebo koľko

ročník: XXVIII.
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máme v našom adresári ľudí, na ktorých
si spomenieme a kontaktujeme ich, až
keď niečo potrebujeme… Nie je to od
nás pekné, ale je to tak.
Pohanka sa modlila, až keď bola zúfalá, až keď si uvedomila, že len Ježiš
jej môže pomôcť. Ale aká to bola modlitba! To bola vrúcnosť. Tá modlitba
vychádzala až zo dna jej duše. To bola
taká modlitba, že až sám Boží Syn nad
ňou žasol: „Žena, veľká je tvoja viera.“
Nie je to síce od nás veľmi pekné, ale je
to pravdivé, že človek najintenzívnejšie
hľadá Boha, až keď je na dne, keď
potrebuje pomoc a sám si pomôcť nevie.
A tak možno posolstvom dnešného
evanjelia pre nás je toto: Našim problémom je nielen to, že Boha vyhľadávame,
až keď sme v núdzi, ale ešte viac to, že
v skutočnosti SME V NÚDZI, ale si to
neuvedomujeme. Nie sme si vedomí
toho, že hynieme v chorobe - my alebo
naši blízki. Netušíme ani to, že jediný,
kto nám môže pomôcť, je Boh. Sme
pohania alebo máme v našom živote
pohanské územia, kam sme si Boha
ešte nevpustili – a on tam veľmi chýba.
Ale nevieme o tom, ešte sme nepreMilodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa
Cirkvi
(spomienka)

6:15 + Jozef - pohrebná
12:00

+ Milan, Mária, Andrej, Anna,
František

18:00 za dar obrátenia srdca v pravde pre
Máriu
5:45 + bohuznáma

Ut
21.8.

Sv. Pia X., pápeža
(spomienka)

6:15 + Alžbeta - pohrebná
12:00

ZBP Zuzana, Milka, Milan, Jozef,
Danka

18:00 ZBP r. Horná, Gumanová, Šmajdová
5:45 + Bartolomej

Str
22.8.

Panny Márie Kráľovnej
(spomienka)

6:15 + Anton - pohrebná
12:00 + Ján
18:00 + Oľga
5:45 + Anna, Ladislav

Št
23. 8.

Sv. Ruženy Limskej, panny
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Pavol
12:00 ZBP Roman, Alenka, František,
Gladys
18:00 + Andrej, Mária
5:45 + Mária, Daniel, Jozef, Imrich

Pi
24.8.

Sv. Bartolomeja, apoštola
(sviatok)

6:15 +Anna, Bartolomej
12:00 + Danka
18:00 ZBP a dary Ducha Sv. - Peter (25 r.)
5:45 + Slávka

So
25.8.

Féria

6:15 + Anna - 1. výročie
18:00 + Štefánia, Jozef, Margita, Alžbeta,
Štefan
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Ne
26.8.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + bohuznámy

Po
20.8.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP a uzdravenie pre Martu), 6.30 (za uzdravenie Márie), 7.45, 10.00
(+ Ján, Eva), 11.30 (+ Anna, Anna), 15.00 (+ Rudolf - 1. výr.),
18.00 (+ Imrich, Anna, Bartolomej, Monika);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

Hľadáme spolupracovníkov pri tvorbe nášho farského listu, jedná sa o prípravu
článkov a grafickú úpravu. Ohľadne grafickej úpravy ide o prácu v programe Adobe
Indesign, v ktorom pripravujeme tento list. Prosíme, aby ste nás v danej veci oslovili,
či už mailom alebo osobne. Ďakujem. Martin Šimko

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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.

strana 2

2.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu: zo svadby
Eva a František Šimkovičoví 100 €, z
pohrebu A. Cehelník 100 €. Na organ:
ružencové bratstvo 150 €, bohuznáma
Mária 20 €, p. Anna Kadaňková 10 €,
rod. Sakalová 100 €, bohuznáma 50 €, p.
Fedorová 10 €, bohuznáma Terézia 100 €,
p. Rybnická 50 €. Na TV Lux: ružencové
bratstvo 45 €. Na rádio Lumen:
ružencové bratstvo 45 €.
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania sms na
telefónne číslo (tvar sms správy je: DMS
ORGAN na číslo 877). Oslovte všetkých
priateľov a známych, aj osobne, aj cez
sociálne siete, aby cez sms zahlasovali.
Hlasovanie a možnosť poslať sms v
uvedenom tvare bude trvať rok.

3.

V mesiacoch júl a august nebudú sv.
omše ráno o 7.00 v konkatedrále, funkcia
týchto sv. omší (pohrebná a výročná) sa
presúva na omše o 6.15 hod.

4.

V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00 hod.

5.

V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Zapisujeme termíny do konca roka 2018.

6.

DVD a fotografie zo slávnosti prvého
sv. prijímania i birmovky si môžete
vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu,
Hlavná 81.

7.

Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sv. manželstva v roku 2019, aby si prišli
rezervovať termín. Niektoré soboty sú už
obsadené.

8.

Na nástenkách sú vyvesené nové termíny
kurzov
predmanželskej
prípravy
september - december 2018. Snúbenci,
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ktorí majú záujem absolvovať ich v
našej farnosti, nech sa osobne prihlásia
vo farskej kancelárii. Počet párov na
kurz je maximálne 10. Ďakujeme za
porozumenie.
9. Prosíme vás, aby ste nám cez e-mail
neposielali vaše osobné údaje pri
žiadostiach o rôzne administratívne
úkony z našej kancelárie, nakoľko od
25.5.2018 platí ochrana údajov EÚ
GDPR. Žiadosti posielajte poštou.
Ďakujeme za porozumenie.
10. Oznam pre budúcich birmovancov:
Prihlášky na prípravu sa budú rozdávať
v nedele 2.9. a 9.9.2018 po sv. omši
7.45 hod. a po sv. omši 18.00 hod. v
sakristii konkatedrály.
11. Arcidiecézne centrum pre rodinu
v Košiciach v jeseni opäť ponúka
pre snúbencov možnosť absolvovať
víkendové
kurzy
prípravy
na
manželstvo, ktoré sa v mesiaci september
budú realizovať: v Brehove v termíne
14. – 16. 9. 2018 a v Bardejovských
Kúpeľoch v dňoch 21. – 23. 9. 2018.
Bližšie informácie sú uvedené na
našej stránke www.rodina.rimkat.sk.
V prípade záujmu sa snúbenci môžu
prihlásiť na kurz vyplnením formulára,
dostupného na uvedenej stránke. Peter
Fogaš, Arcidiecézne centrum pre rodinu
v Košiciach
12. Farská knižnica bude zatvorená od
15.8. - 5.9.2018. Najbližšie bude
otvorená 12.9.2018. Telefonicky je
možné sa dohodnúť - v prípade vrátenia
alebo výpožičky - na t.č. 0908 305 709
s p.Krivdovou.

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: Michal Vrábel.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
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Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

