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Milý kňazský spolubrat Martin, cez Teba
chcem sa poďakovať vám všetkým: pánovi dekanovi, spolubratom kaplánom i
pánovi diakonovi, ale aj vašim veriacim...
Bol to pre mňa silný duchovný zážitok (sv.
omša na Kalvárii 15.9.2018 o 20.00 hod.) a
každý večer mám teraz obraz "rozsvietenej"
Kalvárie a Prešova pod ňou pred očami.
Budem svojimi modlitbami, na ktoré mám
teraz viac času, dopĺňať vaše misionárske
poslanie v tomto meste.
Pán nech je vždy s vami všetkými a žehná
vám. Bratsky o. Jozef Jarab (vytiahnuté z emailovej schránky)
com najneskôr do 27.9.2018. Následne
Vám e-mailom sprostredkujeme ďalšie
Blahoželáme
informácie.
Dňa 2.10.2018 sa náš duchovný otec vdp.
PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD. dožíva jubi-

z Prešova. (Ing. Štefánia Nemcová)

23. SEPTEMBER 2018

Múdrosť očakávaní

tlač, kopírovanie, väzba

lea 50 rokov. Milý pán dekan-farár, k tomuto
jubileu Vám od nebeského Otca vyprosujeme:
- Božiu lásku, aby ste ju mohli rozdávať
plným priehrštím;
- Božiu pomoc, aby ste ju pociťovali pri
každej práci;
- Božiu múdrosť, aby ste správne a zodpovedne viedli Vám zverených veriacich;
- Boží pokoj, aby ste ho cítili vždy a všade.
Z úprimného srdca Vám ďakujeme za všetko,
čo pre nás, našu konkatedrálu, Kalváriu,
kostolík na cintoríne, dve cirkevné školy a
mnoho ďalších spoločenstiev, robíte. Prosíme
o Božie požehnanie, milosti, zdravie, a plno
radosti pre Vás. Do ďalších rokov Vás zverujeme pod ochranu našej Nebeskej Matky Panny Márie. S úctou a vďakou Vaši ruženčiari a farníci

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Poďakovanie

39
2018

predaj a servis tlačiarní

vlastne boli a sú moje očakávania? Pozývam každého z nás na najbližšej svätej omši
položiť jedno takéto sklamanie na Ježišov
oltár; a prosiť Ho o to, aby sme z tohto
sklamania zmúdreli. Zmúdrieť neznamená
zľaviť zo svojich očakávaní. Mať menšie
očakávania sa prieči veľkosti, dobrote, svätosti a všemohúcnosti Boha. Nie! Menšie
očakávanie nie sú riešením. Skôr očakávania,
ktoré sú reálnejšou odpoveďou na Božie
prisľúbenia.
Daj nám dobrý Bože menej naivity a viac
Tvojej múdrosti. Ty si ten, ktorý udržiavaš
môj život a život nás všetkých. Ty si Boh,
ktorý pomáhaš; Boh, ktorý zachraňuješ pre
svoje meno. S radosťou Ti aj dnes prinesiem
obetu, a Tvoje meno budem velebiť, lebo si
dobrý. (Dominik Markoš)

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

aby On videl do ich života, prežívali vo
svojich očakávaniach príliš veľa sklamaní.
Spomeňme si Jána Krstiteľa v Herodesovom väzení, ktorý sa nám pripomenul v
tomto týždni v Božom slove. Alebo dvojicu
bratov z top trojky apoštolov Jakuba a Jána.
Keď im Ježiš položil výnimočnú otázku:
„Čo chcete, aby som Vám urobil?“ dopadli
vo svojej odpovedi (vizualizácia očakávaní)
oveľa horšie než slepec z Jericha. Ten
povedal Ježišovi: „Rabbi, aby som videl…“
Odpoveď apoštolov nemusím pripomínať.
Jej ozveny zaznievajú aj v dnešnom evanjeliu. Akoby nás prílišné zakladanie si na
prežívaní Ježišovej blízkosti (nebude to
náhodou tiež pýcha?) miatlo a robilo naše
očakávania nereálnymi. Možno je namieste
si dnes položiť otázku: Aké sklamanie som
naposledy prežil? Kto ma sklamal? Boh,
Cirkev, viera, štát, ľudia, ja sám seba? Aké

Kto z nás by nechcel byť v pozícii mladučkého
začínajúceho kráľa Šalamúna, ktorému Boh
ponúkol, aby si vybral jednu vec, ktorou ho
má obdariť. Kto by našiel lepšiu možnosť než
tento mladík spred 3 tisíc rokov: múdrosť.
Múdrosť je obrovský dar, ale je to aj názov
knihy, z ktorej je prvé čítanie dnešnej nedele.
A hovorí o múdrosti očakávaní. Každý človek
má nejaké očakávania. Niekto obrovské,
ďalší naivné, iní realistické, a ešte iní optimistické či pesimistické. Keď sa napĺňajú, život
sa zdá byť fajn. Keď nie – nastupuje sklamanie, znechutenie či rezignácia. Aj bezbožní
z dnešného prvého čítania mali očakávania:
Povedali bezbožní: „Číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti
nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie
zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu.
Nuž pozrime, či sú jeho reči pravdivé, a
skúsme, ako sa to s ním skončí. Lebo ak je
ozaj Božím synom, on sa ho ujme a vyslobodí ho z rúk odporcov. Skúšajme ho potupou a súžením, aby sme poznali jeho miernosť
a vyskúšali jeho trpezlivosť. Odsúďme ho
na smrť potupnú veď mu príde pomoc, ako
hovorí. (Múd 2.12, 17-20) Rozhodli sa podlo
číhať na spravodlivého a čakali, ako sa k tomu
Boh postaví. Nechajme bokom očakávania
bezbožných, a hoci sa tu nechcem stavať do
pozície zbožného, predsa pozývam pozrieť
sa na očakávania naše.

ročník: XXVIII.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sme uverili v Boha a rozhodli sme sa
svoj život prežívať v Božej blízkosti tak ako
tomu každý s nás rozumieme, teda vo viere
v Neho, čo sme čakali že sa v našom živote
zmení? Že sa život stane ľahším, menej problémovým, že všetky naše kríže a rozpory
pohltí prísľub spásy, ktorý dal Vzkriesený
Ježiš? Že už budeme len oberať ovocie
vykúpenia a zlo bude celkom premožené?
Verím že nie; toto je scenár, podľa ktorého
sa pôjde na konci čias. Dovtedy sme neustále pozvaní zmocňovať sa kráľovstva, vziať
každý deň svoj kríž a niesť ho (ako sme to
počuli minulú nedeľu a slávili sme to na sviatok Povýšenia sv. kríža), snažiť sa nepáchať
zlo, ale čeliť mu, vziať ho na seba ako Ježiš
a zastaviť ho na Jeho kríži, ktorý je jedinou
cestou k záchrane.
Múdrosťou očakávaní je pre mňa to, aby
sa čo najviac približovali ku prisľúbeniam,
ktorými nás Boh Otec zahŕňa. Pretože si
myslím, že Boh nebude svoje prisľúbenia
prispôsobovať našim očakávaniam. (Aj
keď s Ním nikdy nie je núdza o prekvapenia…) Skôr sme my pozvaní, aby sme svoje
očakávania neustále korigovali s tým, ako
rozumieme Božím prísľubom a s tým, aké
naozaj sú.
A tu je nemalý problém. Mnohokrát tí, ktorí
sa pohybovali veľmi blízko Ježišovi, teda
neboli len členmi „fanklubu Ježiša“ ale videli mu do života a snažili sa mu dovoliť,
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 + Anna, Elena, Mikuláš

Pondelok 25. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Anna - pohrebná
12:00

+ Mária, Ondrej

18:00 + Františka (ž), Mária, Eva, Ján
5:45 Pavol, Mária - poďakovanie za 25 r.
manželstva a ZBP do ďalších dní

Ut
25.9.

Utorok 25. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP Valéria - poďakovanie za 75 r.
7:00 + Filoména - pohrebná
12:00

ZBP Belo, Jozef, Renáta, Ema, Ján

18:00 + Peter
5:45 + Marta, Gabriel

Str
26.9.

Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Ľudovít, Ján, Milan
7:00 + Františka - 1. výročie smrti
12:00 + Mikuláš a + z jeho rodiny
18:00 + Mária, Andrej, Jozef
5:45 za novomanželov Danku a Dušana

Št
27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
(spomienka)

6:15 + Anna, Marta, Eva
7:00 + Peter
12:00 + rod. Kočišová, rod. Molnárová
18:00 ZBP syna Mariána (m) s rod.
5:45 ZBP Helena

Pi
28.9.

Sv. Václava, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6:15 Ladislav a Bernardína - poďakovanie
za 50 rokov manželstva
7:00 + Ružena - 1. výročie
12:00 + Irena
18:00 + Danka, Vincent, Štefánia, Margita, Matej

So
29.9.

Sv. Michala, Gabriela
a Rafaela, archanjelov
(sviatok)

5:45 + Michal
6:15 + Helena
18:00 + Marta, Anton
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Ne
30.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Renáta s rod. - 50 rokov života

Po
24.9.
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5.45 (+ Vincent, Štefánia, Eva), 6.30 (+ Albert - 6. výročie), 7.45, 10.00
(+ Alžbeta), 11.30 (ZBP všetkých členov rodín Cecílie a za obrátenie
Miroslava), 15.00 (poďakovanie za 60 r. života),
18.00 (+ Helena); Kalvária: 16.30 (+ Anna, Pavel), 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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Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu:
Bohuznáma 100€, Z pohrebu
Juraja 146€, p. Kopčíková 16€. Na
organ:Bohuznáma 100€, Bohuznámy
100€, p. Novysedláková 20€
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania sms
na telefónne číslo (tvar sms správy je: 9.
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.
10.
V nedeľu 23.9.2018 pri sv. omšiach
máme zbierku na Rádio Lumen. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Zapisujeme termíny do konca roka
2018.
Detské sv. omše pre všetky deti, nielen
pre prvoprijímajúce, budú ako vždy
každú nedeľu o 11.30 hod.
11.
Úprimná vďaka všetkým (kantori,
speváci, kostolníci, firma FILMA,
mestská polícia ...), ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k dôstojnému a
slávnostnému priebehu našej odpustovej 12.
slávnosti na Kalvárii 14.9. - 16.9.2018
(dekan).
Združenie kresťanských seniorov, Klub
Staré mesto Prešov pozýva svojich
členov na septembrové stretnutie v
nedeľu 23.9.2018 do KK o 15.00 hod.
Na nástenkách sú vyvesené termíny
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kurzov predmanželskej prípravy
september - december 2018. Snúbenci,
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.
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.
Dňa 2.10.2018 sa náš duchovný otec PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., dekan
- farár, dožíva svojho životného jubilea
- 50 rokov života. Pri tej príležitosti vás
pozývame na sv. omšu o 18.00 hod.
a následnú adoráciu, ktorými chce
jubilant poďakovať Bohu za tento dar.
Následne bude možné sa s ním osobne
stretnúť v pivnicu U Nikodéma a pri
čaši vína mu zablahoželať (redakcia).
Prihlášky na prvé sväté prijímanie pre
deti si môžete vyzdvihnúť vo farskej
kancelárii a v sakristii konkatedrály.
Vyplnenú prihlášku je potrebné priniesť
do farskej kancelárie.
Pozývame záujemcov na Evanjelizačnú
školu sv. Ondreja pod vedením ThLic.
Martina Harčára. Poslaním EŠO je
formovať mladých evanjelizátorov.
Obsah štúdia pozostáva z dvojročnej
formácie. Na záver každého semestra
bude spoločná víkendovka. Školné
bude 20 €/semester. Svoj motivačný
list spolu s priloženým odporúčaním
posielajte na e-mail: eso.ebox@gmail.

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

