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VOĽBY

Je to chvályhodné, keď sa kresťanskí
laici v službe ľuďom venujú verejným
záujmom a berú na seba zodpovednosť za
verejné dobro. Politika, o ktorej sa hovorí
že je „špinavá vec“, má byť zameraná na
dobro osoby a celej spoločnosti. Politika
zameraná na človeka a spoločnosť chráni
a podporuje spravodlivosť, ku ktorej sa
všetci musia vychovávať. Pri vykonávaní
verejnej moci je dôležitý duch a postoj
služby. Iba takto činnosť politikov sa môže
stať priehľadnou a čistou. Predpokladom
toho je odmietanie lákadiel, ako sú napr.
nečestnosť, lož, premárnenie verejných
prostriedkov v prospech niekoľkých a so
ziskuchtivými záujmami a používanie
nepovolených spôsobov, aby sa v každom
prípade moc získala, udržala a zväčšila.
Preto Kristus a jeho evanjeliové hodnoty
majú vstúpiť do sveta, ktorým je politika.
A to skrze kresťanských laikov, ktorých
úlohou je posväcovať aj túto veľmi dôležitú
oblasť života. Častokrát my kresťania
katolíci šomreme a negatívne sa dívame
na všetko okolo nás. Všetko a všetkých
kritizujeme. Alebo sme ľahostajní a je nám
jedno, čo sa deje okolo nás. Máme akoby
hlavu v piesku. Takýto postoj nie je správny.
Stojíme pred prahom komunálnych volieb
na úrad primátora mesta Prešov a do
miestneho zastupiteľstva. Máme jedinečnú
príležitosť. Aktívne sa zúčastniť volieb
a dať hlas tým kandidátom, ktorí spĺňajú
nielen politické, ale najmä aj ľudské,
mravné a kresťanské kritériá. Je veľmi
nutný náš aktívny postoj. Potrebujeme
vykročiť z domu, prísť do volebnej
miestnosti a odovzdať hlas. Aspoň takto
vyjadriť svoj aktívny postoj a názor.
Musí nám záležať na tom, kto nás vedie
nielen na štátnej úrovni, ale aj na miestnej
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úrovni. Aký človek bude viesť naše mesto?
S akým charakterom a s akým mravným
postojom? Koná svedomite? Nemôžeme
byť ľahostajní, pasívni a nevšímaví.
Musíme byť aktívni a zodpovední.
Musí nás zaujímať to, čo sa robí s našimi
cestami, školami, dopravou, mestským
majetkom,
daňami
a
poplatkami,
podnikateľmi, parkovaním, kultúrou,
športom, kultúrnymi a historickými
pamiatkami, čistotou mesta, atď.
Musí nás to zaujímať, kto to všetko
spravuje a či dobre, hospodárne, bez
zbytočných pôžičiek. Naše mesto potrebuje
správnu ruku, ktorá by držala opraty
a viedla by nás správnou cestou.
Blížia sa miestne voľby. Nemôžeme
sa iba po ľudsky správať, ale je potrebné
počítať s Božou pomocou a Božím
požehnaním. Preto je potrebné modliť sa.
Vzývať Pána, ktorý je nad všetkým. Pán je
vyvýšený aj nad celými voľbami. Aj nad
celým naším mestom. On to má vo Svojich
rukách.Veď v Písme svätom je napísaná
výzva:
1 Tim 2:1-2 „Predovšetkým teda
žiadam, aby sa konali prosby, modlitby
a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých
ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na
vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým
a pokojným životom vo všetkej nábožnosti
a mravnej čistote.“
Tento úryvok z Biblie nech je zároveň
pozvaním k modlitbám za naše mesto a za
voľby primátora a poslancov miestneho
zastupiteľstva. Sú pozvaní všetci prešovskí
kresťania. Modlitebné zhromaždenie bude
dňa 13.11. večer o 18.00. hod v modlitebni
Bratskej cirkvi na Slovenskej ul. Pozývame
našich farníkov a čitateľov Infolistu.
Jozef Heske
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Hľa, Boží stánok je
medzi nami!
Od samého začiatku kresťania
majú
miesto
na
bohoslužobné
stretnutia. Tým miestom je chrám ako
Boží stánok medzi nami.
Preto je dôležité, aby sme si
pripomínali výročie chrámu nielen
svojho, ale aj hlavných bazilík vo
Večnom meste Rím.
Dnes máme výročie posviacky
Lateránskej baziliky, ktorá pôvodne
bola palácom pre cisára. Ale roku
313 cisár Konštantín Veľký daroval
lateránsky palác kresťanom. Bol to
prvý kresťanský chrám v Ríme. Táto
katedrála odvtedy patrí rímskemu
biskupovi. Lateránsky chrám je
matkou všetkých kostolov v Ríme a na
celom svete. Teda je matkou aj nášho
farského kostola.
Chrám. Miesto, na ktorom sa
nájde každý človek. Každá veková
a spoločenská skupina je zastúpená.
V strede chrámu je Eucharistický
Kristus, Baránok, Emanuel. „Hľa,
Boží stánok je medzi nami!“. Môžeme
prežívať rozmanitý spôsob stretnutia
sa s Ježišom. Je to skrze sviatostí,
zvlášť svätú omšu, Božie slovo, osobu
kňaza a spoločenstvo veriacich.
Chrám. Svätyňa je miesto, ktoré
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TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V ROKU A

nesmieme znesväcovať. Kristus má rád
toto miesto, má k nemu hlboký vzťah
a vedie k tomu aj ostatných. Tu na
tomto mieste nás Kristus obdarováva
svojou láskou. Každý z nás sa stáva
živým chrámom, v ktorom prebýva
Duch Svätý. Veď svätý Pavol sa pýta:
Neviete, že ste chrám Boží a že Duch
Boží vo Vás prebýva? Moje a tvoje
srdce je Božím chrámom.
Chrám. Božia stavba, ktorá nám
pripomína cirkev ako spoločenstvo.
Aj v chráme sa buduje povedomie
vyjadrené v kategórii MY. To značí,
my sme spoločenstvo Cirkvi. My sme
rodina, ktorá sa stretáva na tomto
mieste.
Vážme si chrám, ako naše
duchovné miesto a Bohu ďakujme za
tento dar.
ThDr. Jozef Heske, PhD.
Prešov – Hnutie Svetlo-Život.

Lateránska bazilika
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
10.11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Leva Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef, Mária, Ján
6:15 † Žofia, Emília, Imrich, Félix, Ján
7:00 † Anna, Ján
12:00 † Tomáš, Juliana, Anna, Žofia
18:00 † Alžbeta, Jozef
5:45 † Helena, František

Ut
11.11.

Sv. Martina z Tours,
biskupa
spomienka

6:15 za uzdravenie rod. vzťahov bohuznáma rodina
7:00 † Stanislav - pohrebná
12:00 ZBP Martin - kňaz
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 † Mária, Gabriel

St
12.11.

Sv. Jozafáta,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 † Pavol
7:00 † Róbert - pohrebná
12:00 † František, Emil, Veronika, Ján,
Karolína
18:00 ZBP. a dary Ducha Sv. - František (70 r.)
5:45 † Jozef

Št
13.11.

6:15 † Pavol

Féria

7:00 † Mária - pohrebná
12:00 za duše v očistci
18:00 † Margita
5:45 † Ján

Pi
14.11.

6:15 † Anna

Féria

7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Alexander, Anna
18:00 † Marta, Imrich, Renáta (Zbiňovskí)

So
15.11.

Ne
16.11.

Sv. Alberta Veľkého,

biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spoomienka

5:45 † Miroslav, Hermína, Ján
6:15 † Jozefína - pohrebná
18:00 † Alžbeta, Mária, Ján

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Matej, Jozef), 7:45 , 10:00 - latinská, 11:30,
18:00 (ZBP rod. Babylonská); Cemjata 10:15

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;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). 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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1. Milodary
svojich členov a sympatizantov na
Na opravu konkatedrály:
stretnutie vo štvrtok 13.11.2014 o 16:00
z uloženia urny Ing. Hilár Holvay
hod. do Katolíckeho kruhu na Jarkovej
40 €, bohuznámy 90 €, bohuznámy
ulici. Prihovorí sa otec Jozef Heske.
za záchranu nášho konkatedrálného 8. Kresťanské cirkvi a spoločenstvá
organu venoval 20 €, bohuznámy 100 €,
v meste Prešov vás pozývajú vo
z pohrebu Matildy Varguškovej 110 €,
štvrtok 13.11.2014 o 18:00 hod. na
manželia Milan a Eve 40 €, manželia
modlitby a chvály za mesto Prešov.
Pavol a Mária 300 €.
Vyučovanie na tému: Mesto sa dvíha
Ružencové bratstvo:
požehnaním statočných (Prísl. 11,11)
na konkatedrálu 100 €, na rádio Lumen
bude mať evanjelizátor Peter Lipták
45 €, na TV LUX 45 €.
zo spoločenstva Maják. Stretnutie
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
sa uskutoční v modlitebni Cirkvi
O týždeň bude zbierka na opravu
bratskej, Slovenská 34, Prešov. Príďte
konkatedrály.
sa prihovárať k Bohu za voľby v našom
Pán Boh zaplať za pochopenie!
meste! (J. Bakalár, M. Jurčo, J. Dronzek,
2. Na Cemjate bude zbierka na
D. Galajda). Túto modlitbovú aktivitu si
vyrovnanie dlhu za opravu kaplnky
budete môcť pozrieť aj na web stránke:
a kostolíka sv. Donáta.
new.livestream.com/filmasro/presov.
3. URGENCIA: Členovia SSV. Vyberte si 9. V piatok 14.11.2014 bude vo
svoje podielové knihy. Už tri týždne
farnosti Krista Kráľa na Sekčove
sa vydávajú v priestoroch farského
v Prešove o 18:00 hod. celoprešovská
úradu. Výška členského príspevku je
mládežnícka sv. omša s témou: Čistý
5 €.
rok - Čistota - vedomie jedinečnosti.
Patrón témy: Sv. Jana z Arku
4. Mariánska kongregácia pozýva svojej
a Bl. Chiara Luce Badano. Sv. omšu
členky na sv. omšu za zosnulé členky
celebruje o. Juraj Jurica, KS Košice.
MK, ktorá bude v nedeľu 9.11.2014
Pozývame všetkých mladých.
o 14:30 hod. v kláštore Sancta Maria.
10.
Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
5. V utorok 11.11.2014 na sv. omši
sa pričinili o dôstojný priebeh sv.
o 18:00 hod. bude slávený združený
omše v Kaplnke sv. Kríža na cintoríne
úmysel. Úmysly za zdravie a na iný
v dušičkovej oktáve. Dekan
dobrý úmysel, ako aj milodary na sv.
omšu, vhoďte v obálke do schránky 11. Týždeň Cirkvi pre mládež 2014,
pod obrazom Božieho Milosrdenstva
17. – 22.11.2014,
Konkatedrála
sv.
v konkatedrále - najneskôr do poludnia
Mikuláša. RESET - HEART - LIFE 11.11.2014. Združenie Faustínum bude
GOD. Pondelok, 17.11. - Putovný kríž
mať stretnutie v Katolíckom kruhu
celosvetových dní mládeže - 16.00 hod.
v utorok 11.11.2014 o 16:00 hod.
príchod krížu k soche J. P. II. (modlitba
litánií k sv. J. P. II. + príhovor Jána Pavla
6. JUBILEUM 500 rokov Konkatedrály
II. mládeži), krížová cesta 21. storočia
sv. Mikuláša. V utorok 11.11.2014
mladých, 17:00 hod. sv. omša a po nej
o 18:45 hod. pozývame na pracovné
predstavenie Premenená bolesť. Vstup
stretnutie, ktoré bude venované
voľný. Ďalší program si všimnite na
príprave na slávenie Jubilea našej
farskej stránke presov.rimkat.sk.
konkatedrály. Stretnutie bude na
farskom úrade. Každý, kto má nápad 12. Pozývame vás na pravidelné štvrtkové
a ochotu pomôcť, bude vítaný. Tešíme
adorácie po večernej sv. omši
sa na stretnutie, dekan a kapláni.
v konkatedrále. Ide o moderovanú
adoráciu za sprievodu spevu našej
7. Klub kresťanských pedagógov pozýva
mládeže.

