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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Kajúca pobožnosť v Prešove

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Dňa 9.9.2018 sa v Prešove pred
židovskou synagógou, z iniciatívy Ekumenického spoločenstva kresťanských
cirkví, predovšetkým Cirkvi bratskej
- Martin Jurčo, evanjelickej - Ján Bakalár, grécko-katolíckej - Daniel Galajda a rímskokatolíckej - Jozef Dronzek,
uskutočnila Kajúca pobožnosť ako prejav
ľútosti nad protižidovskými postojmi v
meste Prešov.
Prítomní zástupcovia cirkví, ako aj
primátorka mesta, s ľútosťou v srdci vyjadrili svoju bolesť a ľútosť nad pogromom, ktorí Židia museli prežiť tak počas
2. svetovej vojny ako aj po jej skončení.
Z Prešova išiel prvý židovský transport
do koncentračného tábora, bol zhabaný
židovský majetok, boli zabrané ich domy
až tak, že po skončení vojny sa nemali
Židia kam vrátiť. Celá pobožnosť, na
ktorej sa zúčastnilo asi 150 ľudí, sa niesla
v duchu slov zo Starého zákona: „Kain,
kde je tvoj brat Ábel?“ Bohužiaľ často
sme boli všetci v situácii a vraveli sme
spolu s Kainom: „Nevieme, sme azda
strážcami svojich bratov?“ Dejiny a
história sa nebudú opakovať, ak na takéto veci nezabudneme a budeme si ich
pripomínať a hlavne sa z nich poučíme.
Za židovskú obec sa v hebrejskom jazyku pomodlil Peter Háber a to modlitbu:
El MALE RACHAMIN (Boh plný milosrdenstva). Z Prešova Jozef Dronzek

predaj a servis tlačiarní

Pozývame vás na farský zájazd Padova Assisi - Rím v termíne 11.11 - 17.11.2018.
Program si všimnite na nástenkách. V Ríme

38
2018

je plánovaný koncert o. z. Prešovská gotika v
Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Cena
345 €/os. obsahuje ubytovanie, cestu luxusným klimatizovaným autobusom, polpenziu a
poistenie. Prihlasujte sa osobne u p. kaplána
Telváka do 30.9.2018, tel. 0905945339.

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

ale nad zavraždenými deťmi pri potratoch,
pri morálnom marazme nášho národa, pri neschopnosti postaviť sa na stranu objektívnej
prirodzenej či dokonca Božej pravdy. Našej
Matke je ľúto, keď si obsah viery umenšujeme
či vysvetľujeme po svojom a veríme pseudoposolstvám. Ako naletíme modernizmu,
konzumizmu, ako uhášame Ducha, ako
sa zháňame po zážitkovej viere, konáme
náboženskú turistiku, ako je pre nás vzácnejší
ktokoľvek iný, len nie vlastný duchovný
otec. Keď konáme vlažné a zvykové spovede
a neposielame deti ku sviatostiam a Ježišovi,
Matke musí byť ľúto. Jej slzy sa pridávajú
k slzám sklamaných a opustených matiek
a otcov, manželov, ktorí dali možno všetko
hmotné a konzumné deťom, ale nevštepili
im úctu, lásku, nesebeckosť. Dnes sa nemôžu
čudovať a hovoriť, že nepociťujú potrebu
ísť do Božieho domu, že sú porozvádzaní
a považujú to za čosi normálne, že ich pripravujú o strechu nad hlavou. Je to ďalšia bolesť
v srdci Márie. Ona nám vždy ukazuje cestu
umenšovania a pokory a volá nás k Synovi:
„Urobte, čokoľvek vám povie“. Aj veľa dobrého sa koná, aj sa možno o tom málo vie.
A iste sú aj dnes ľudia, čo v skrytosti konajú
modlitby a obety či skutky lásky. Nenechajme
zatvrdnúť naše srdcia, svedomie, dušu. Spolu
s Máriou, Sedembolestnou, plačme nad sebou
a vzývajme skrze jej orodovanie Ježiša, aby
obraz doby, národa, spoločnosti a nášho okolia bol poplatný kresťanstvu a viere, ktoré si
napriek všetkému, verím, hlboko nesieme vo
svojich srdciach. (Martin Šimko)

Infolist

16. SEPTEMBER 2018
SEDEMBOLESTNÁ – ODPOVEĎ NA
DNEŠNÚ DOBU
Zhodneme sa na tom, že jedny z najkrajších
umeleckých výtvorov sú piety - zobrazenia
Panny Márie, ktorá vo svojom náručí drží
mŕtve telo Božieho Syna Ježiša. Neraz zaslzí
aj naše oko pri týchto dojímavých výtvoroch či je to známa Pieta od Michelangela v Chráme
sv. Petra v Ríme, alebo aj tá naša, šaštínska.
Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú
Slováci ako svoju národnú Patrónku. Samozrejme, "sedem" je symbolické číslo. Panna
Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí.
Celý jej život je popretkávaný nečakanými,
bolestnými udalosťami. No predsa tradícia
hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach,
ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila.
Sú to: 1. Proroctvo Simeona v chráme (tvoju
vlastnú dušu prenikne meč). 2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť
malého Ježiša. 3. Strata dvanásťročného
Ježiša v chráme. 4. Stretnutie s Ježišom na
krížovej ceste. 5. Ukrižovanie a smrť Ježiša.
6. Snímanie z kríža. 7. Ježišov pohreb. Tieto
Máriine duchovné rany a bolesti, ktorých,
ako bolo povedané, bolo iste oveľa viac v jej
živote, nás môžu primäť k otázke: Či dnes
Matka Božia neplače nad touto dobou a jej
ľuďmi? Už vo Fatime v roku 1917 žiadala
zasvätenie Ruska a vyzývala ľudí k pokániu,
lebo vedela o dvoch svetových vojnách,

ročník: XXVIII.

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ktoré prídu a najmä o komunizme a jeho
zločinoch, ak ľudia a najmä Rusko nebudú
konať pokánie a odprosovať jej Syna cez jej
Nepoškvrnené srdce. Dôsledky vtedajšieho
nevykonaného aktu poznáme, iste to niektorí
zažili aj na vlastnej koži. A čo dnes? Máme,
chvalabohu, dar slobody, samostatný štát, rozvíjajúcu sa ekonomiku i spoločnosť. Napriek
možnostiam slobodne prežívať svoju vieru a
slobodne sa volať veriacimi či kresťanmi a tak
si aj zastať svoje miesto v spoločnosti, je dnes
veľa vlažnosti, nevery, odpadov. Sme mnohokrát hluchí na Boží hlas v nás. Sme nemotorní zastať sa pravdy. Sme rýchli, keď treba
odsúdiť, posúdiť, či rozšíriť až ohováračné
reči. Napriek semienku viery, ktoré sme prijali pri krste do srdca a ktoré, verím, naši
rodičia či starí rodičia sa snažili vypestovať
v čosi krásne, napriek vpísanému Božiemu
zákonu do našich sŕdc a vyhlasovaniu sa za
verných Bohu, špekulujeme nad účasťou na
sv. omši v nedeľu. Matka Božia plače, lebo
rodičia súhlasia s hriechom nečistoty u svojich detí. Plače, lebo nič nepovieme, keď
syn alebo dcéra spia so svojou priateľkou/
priateľom v našej domácnosti. Mlčíme pri
voľných nelegálnych zväzkoch našich detí.
Nepoznáme pozadie konania osôb, laikov
či kňazov ale fundovane sa vyjadrujeme ku
všetkému. Máme prepiate požiadavky. Mária
žalostí nielen nad mŕtvym telom svojho Syna,
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 + Andrej, Žofia, Mária, Františka

Pondelok 24. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Ladislav - pohrebná
12:00

+ Jozef, Anna

18:00 + Tomáš - pohrebná
5:45 poďakovanie za obdržané milosti

Ut
18.9.

Utorok 24. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Hedviga
7:00 + Mária, Jozef a M8ria, Juraj
12:00

+ Emil, Mária, Anna, Štefan

18:00 + Ján
5:45 + Ľudka, Arpád, Ľudmila, Richard,
Anna, Vladimír, Jozef, Marta

Str
19.9.

Sv. Januára, biskupa a
mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP Michal s rod., Miroslav s rod., Ľuboš
s rod.

7:00 + Ján Motýľ - pohrebná
12:00 + Pavol, Milan, Ján
18:00

Št
20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona,
kňaza a Pavla Chonga
Hasanga a spoločníkov,
mučeníkov
(spomienka)
Adorácia - cca 18.45

+ Magdaléna, Jozef, Ján, Helena, Štefan, Viktória

5:45 + Štefan - 40 výr. smrti
6:15 + Anna
7:00 + Jolana - pohrebná
12:00 + Alžbeta
18:00 + Filoména, Juraj
5:45 + Jozef, Mária, Lýdia, Miroslav

Pi
21.9.

So
22.9.

Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu
(sviatok)
Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Peter
7:00 + Jozef - pohrebná
12:00 + Štefan
18:00 + Miroslav

5.45 (+ Bartolomej, Bartolomej), 6.15 (+ Július), 18.00 (+ z rod. Vyhonská)
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Ne
23.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Mária-Anna

Po
17.9.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Veronika), 6.30 (za vyliečenie závislosti a obrátenie Petra), 7.45,
10.00 (+ František, Alžbeta, Jozef), 11.30 (+ Vojtech, Alžbeta, Martin,
Anna), 15.00 (ZBP Anna s rod. - 40 r. života), 18.00 (ZBP Anna - 75 rokov,
Annamária - 15 r. života); Kalvária: 16.30 (+ Ján - 3. výr.), Cemjata 10.15

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.
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3.
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5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary: Zbierku na naše farské potreby 9.
bola vo výške 1835,13 € - farský kostol a
41,50 € - Kalvária. Na konkatedrálu: z
pohrebu Juraja 146 €, rod. Kopčíková 16
€. Na organ: bohuznáma rodina 40 €.
Na budúcu nedeľu 23.9.2018 pri sv.
omšiach budeme mať zbierku na Rádio
Lumen. Ďakujeme za každý váš milodar!
V nedeľu 16.9.2018 nebudú sv. omše
v konkatedrále o 10.00 a 11.30 hod. z 10.
dôvodu odpustovej slávnosti na Kalvárii,
týmto vás všetkých srdečne pozývame na
odpustovú sv. omšu na Kalváriu o 10.00
hod. - celebruje Mons. Marek Forgáč,
pomocný košický biskup.
V kancelárii farského úradu môžete 11.
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Zapisujeme termíny do konca roka 2018.
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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.
OZ Prešovská gotika ďakuje za účasť na
benefičnom koncerte Prešovský odpust
dňa 13.9.2018 v kostole sv. Jozefa františkáni. Výťažok bude venovaný na
rekonštrukciu svätomikulášskeho organa
v Konkatedrále sv. Mikuláša.
Ponúkame za odvoz a symbolickú cenu
skrine z farskej kancelárie, ak by mal
niekto o ne záujem.

Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať 12. Pozývame záujemcov na Evanjelizačnú
školu sv. Ondreja pod vedením ThLic.
sv. manželstva v roku 2019, aby si prišli
Martina Harčára. Poslaním EŠO je
rezervovať termín. Niektoré soboty sú už
formovať mladých evanjelizátorov.
obsadené.
Obsah štúdia pozostáva z dvojročnej
Na nástenkách sú vyvesené termíny
formácie. Na záver každého semestra
kurzov
predmanželskej
prípravy
bude spoločná víkendovka. Školné bude
september - december 2018. Snúbenci,
20 €/semester. Svoj motivačný list spolu
ktorí majú záujem absolvovať ich v našej
s priloženým odporúčaním posielajte na
farnosti, nech sa osobne prihlásia vo
e-mail: eso.ebox@gmail.com najneskôr
farskej kancelárii. Počet párov na kurz je
do 27.9.2018. Následne Vám e-mailom
maximálne 10. Ďakujeme za porozumenie.
sprostredkujeme ďalšie informácie.
Prosíme vás, aby ste nám cez e-mail 13. Hnutie
na
pomoc
rozvedeným
neposielali vaše osobné údaje pri
kresťanom oznamuje, že pravidelné
žiadostiach o rôzne administratívne úkony
mesačné
stretnutie
sa
uskutoční
z našej kancelárie, nakoľko od 25.5.2018
dňa 18.9.2018 o 17.00 hod. u
platí ochrana údajov EÚ GDPR.
FRANTIŠKÁNOV v Prešove. Stretnutie
Žiadosti posielajte poštou. Ďakujeme za
spojené so sv. omšou - VENI SANCTAE
porozumenie.
povedie kňaz Peter Fogaš - riaditeľ
Prihlášky na prvé sväté prijímanie pre
Arcidiecézneho centra pre rodinu v
deti si môžete vyzdvihnúť vo farskej
Košiciach.
kancelárii a v sakristii konkatedrály.

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: Samuel Valiček.
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

