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Hodnotenie roka 2013
Skončil sa rok 2013 a nastúpil
nový rok 2014. Na Silvestra 2013 sme
boli účastní na sv. omši a ďakovnej
pobožnosti, kde sme mohli vypočuť p.
dekana o bilancii roka 2013, ako v oblasti
duchovnej, tak aj materiálnej (technickej či
investičnej a finančnej). Bilanciu sme prijali
s rešpektom, ale aj s potešením, čo všetko
s Božou pomocou a pri veľkej ochote
a štedrosti našich farníkov, ale aj ostatných
veriacich sa podarilo dosiahnuť. Najkrajšou
vizitkou je stav - krása rekonštruovanej
Konkatedrály sv. Mikuláša.
Vypočuli sme si aj zámery a plány do
budúcnosti - predsavzatia pre rok 2014
a ďalšie roky. Sú odvážne, ale aj potrebné.

Pri tejto bilancii a predsavzatiach
p. dekan poďakoval všetkým, ktorí prijali
a podporovali dobrú vec, ktorí chcú aj
naďalej byť nápomocní pri budovaní
a rozvoji našej farnosti.
Za všetkých veriacich, za členov
farskej rady chceme poďakovať osobitne
p. dekanovi, ale aj jeho spolupracovníkom
v duchovnej službe, ktorí najviac
znášali bremeno problémov, starostí
a zodpovednosti spojené s duchovným,
ale aj s materiálnym rozvojom farnosti.
Želáme Vám veľa síl, dobré zdravie a Pán
Boh zaplať!
Ing. Dezider Smelý, PhD.
- člen farskej rady

Rok Sedembolestnej Panny Márie
Počas Roka Sedembolestnej Panny
Márie sa dajú získať úplné odpustky.
Vyplýva to z rozhodnutia Apoštolskej
penitenciárie vo Vatikáne. Príslušný
dekrét s podpisom hlavného penitenciára
zverejnila dnes na svojej internetovej
stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov
Slovenska (KBS). Získanie odpustkov
sa viaže na zvyčajné podmienky, ktorými
sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci
ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež
na spôsob príhovoru privlastniť dušiam,
ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci.
„Úplné odpustky môžu veriaci získať
napríklad pri každej pútnickej návšteve
Národnej Svätyne v Šaštíne, kde sa
zúčastnia na nejakom slávení, alebo sa tam
aspoň primeraný čas venujú rozjímaniu,
ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním
viery a modlitbou k Nebeskej patrónke
s aspoň jedným desiatkom ruženca.
Zároveň sa dajú získať vo sviatky Panny

Márie a na slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie 15. septembra 2014. Jubilejný rok
práve v tento deň vyvrcholí zverením sa
pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne.
„Nábožní veriaci v Krista, ktorým
v tom bráni staroba alebo ťažká choroba,
môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa
rozhodnú odporovať každému hriechu
a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to
bude možné, tri zvyčajné podmienky pred
nejakým menším vyobrazením Bolestnej
Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému
sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby
a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu”,
píše sa ďalej v dekréte, ktorý je možné nájsť
aj na oficiálnej stránke Roka Sedembolestnej
Panny Márie (ave.kbs.sk - v časti „O Roku
– Odpustky”).
Úmysel ružencového desiatku na mesiac
január: Za rodičov a ich deti ohrozené
ťažkou chorobou.

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge
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Zlatá medaila

V jednom vtipe sa hovorí o parašutistovi,
ktorý zoskočil z vrtuľníka, ale po pristátí na
strome sa našiel v úplne neznámom kraji.
Práve vtedy išiel okolo nejaký človek, a tak
sa ho hneď spýtal, kde je. Ten človek mu
odpovedá: „Na strome.“ Parašutista sa ho
opýtal: „Počujte, nie ste vy náhodou farár?“
On odpovedá: „Áno, ako to viete?“ „Povedali
ste mi síce absolútnu pravdu, ale absolútne
zbytočne.“
V evanjeliu sme počuli, že Ježiš učil
zástupy. Povedal im reč na vrchu, ktorú
zvykneme označovať aj ako evanjelium
v skratke. Ja by som však chcel náš
zrak upriamiť na to, čo robil Ježiš tesne
predtým, ako začal hovoriť túto reč ľudu.
V predchádzajúcich riadkoch čítame, že Ježiš
chodil po celej Galilei, hlásal evanjelium
a uzdravoval každý neduh a každú chorobu
medzi ľudom. Povesť o ňom sa rozniesla
po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých
chorých, postihnutých rozličnými neduhmi
a trápením, posadnutých zlými duchmi,
námesačníkov a ochrnutých, a on ich
uzdravoval.
Teda nezačal len tak hovoriť a kázať.
Najprv sa pohyboval medzi ľuďmi, pomáhal
všetkým, ktorí o to stáli, uzdravoval chorých
atď. Vlastne bol veľmi sociálne cítiaci
a charitatívne činný. A zdá sa, že to naozaj
zabralo. V ďalšom verši sa totiž hovorí: „A šli
za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola,
z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.“ No a tu
sme sa dostali k situácii, opísanej v dnešnom
evanjeliu. Keď Ježiš videl všetkých tých, ktorí
prišli za ním, vystúpil na vrch a začal učiť.
Ježiš začína veľmi antropologicky, záujmom
o človeka.

ročník: XXIV.

TRETIA NEDEĽA V ROKU A
Zdá sa, akoby sme v dnešnej dobe
práve na toto trošku pozabudli, ako to
vystihuje aj ten vtip. Vieme povedať síce
pravdu, ale ľudí to nezaujíma, je to pre
nich nezaujímavé, zbytočné. Nevyhnutné je
teda pohybovať sa medzi ľuďmi, pozorovať
ich, všímať si ich potreby, prejavovať im
lásku, byť charitatívne činným. Takto sa dá
presvedčiť dnešný zmaterializovaný svet,
toto hýbe svetom aj dnes. Spomeňme len
Matku Terezu. Vieme, ako žila a čo robila
– pomáhala tým najchudobnejším. Dnes ju
majú v láske aj tí, čo nemajú radi cirkev – aj
hinduisti, moslimovia, budhisti. Presvedčilo
ich to, že Matka Tereza pomáhala každému
nezištne, z lásky, z charity.
Potvrdzuje to aj príbeh starého
neveriaceho muža, ktorý prišiel za kňazom
azda len preto, aby sa mal s kým porozprávať,
možno aj pohádať. Keď vošiel na faru,
v kancelárii bol už s kňazom niekto iný. Keď
ho však farár zazrel, ako stojí na chodbe,
hneď mu priniesol stoličku a požiadal ho
o chvíľku trpezlivosti. Keď ten druhý človek
odišiel, pozval kňaz starého pána dovnútra.
Spýtal sa ho, o čo sa jedná a potom dlho
a živo diskutovali. Starý pán zrazu prejavil
záujem vyspovedať sa. Kňaz mu samozrejme
vyhovel, ale neodpustil si otázku: „Povedzte
mi, prosím vás, ktorý argument vás v našom
dlhom rozhovore presvedčil, že Kristus
naozaj vstal z mŕtvych a že Boh jestvuje?“
„Presvedčilo ma to, že ste mi priniesli
stoličku, aby som nemusel čakať postojačky,“
odpovedal muž.
Nech nás teda príklad Krista povzbudí
robiť podobne. Začínať naozaj veľmi ľudsky,
so záujmom o iných. Toto nech je takým
základom, na ktorom sa dá začať stavať.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 za obrátenie Jána

Po
27.1.

Sv. Angely Merici,
panny

ľubovoľná spomienka

6:15 † Mária, Blažena, Jozef
7:00 † Viera
12:00 † Mária, Michal
18:00 † Ondrej, Helena
5:45 † Vladimír, Milada, Anton

Ut
28.1.

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 † Štefan, Mária, Zuzana, Ján
7:00 † Marián - 1. výročie
12:00 poďakovanie za milosť povolania pre
Kláru
18:00 † Jozef, Michal, Alžbeta
5:45 ZBP rod. Karabinošová

St
29.1.

6:15 † Imrich

Féria

7:00
12:00 † Mária
18:00 ZBP Pavlína
5:45 † Dominika - reh. sestra

Št
30.1.

6:15 † Mária, Anna, Jozef

Féria

7:00
12:00 † Eva - 1. výročie
18:00 † Štefan - 1. výročie
5:45 † Alžbeta, Tomáš, Mária

Pi
31.1.

6:15 † Eva, Ladislav

Sv. Jána Bosca,

7:00 † Božena, Marcel, Anna

kňaza

spomienka

12:00 †František
18:00 † Mária

So
1.2.

Ne
2.2.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 † Ján, Mária
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 ZBP Tatiana, Peter, Marek s rod.

OBETOVANIE PÁNA
(ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A)
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15
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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.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

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
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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 20 €, rodina Novotná 50 €,
bohuznáma 10 €.
Na misie: bohuznáma osoba 50 €.
Na Kalváriu: bohuznáma 10 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
2. Dnes je zbierka na dokončenie
Arcidiecézneho centra pre mládež
v Prešove a v Košiciach. Pán Boh zaplať
za vaše milodary!
3. Na sviatok Obetovania Pána, t.j.
v nedeľu 2.2.2014 budeme pri každej
sv. omši požehnávať hromničné sviece.
Prosíme, aby ste si ich priniesli, opatrené
chránitkom, aby sme neznečistili
podlahu konkatedrály. Tieto sviece
budeme žehnať aj pri večernej sv. omši
o 18:00 hod. v sobotu 1.2.2014.
4. V nedeľu 26.1.2014 je posledné
stretnutie ekumenického spoločenstva
za účasti biskupov u bratov evanjelikov
o 17:00 hod. Ste srdečne pozvaní.
5. Lístky na predstavenie Quo vadis
(tí, ktorí ste si ich rezervovali), ktoré
bude 9.2.2014 o 16:00 hod. si môžete
vyzdvihnúť a vyplatiť v sakristii
konkatedrály.
6. Pre veľký záujem o divadelné
predstavenie Quo vadis je dohodnutý
ešte jeden termín, a to dňa 30.3. 2014
o 16.00 hod. Nahláste svoj záujem
v sakristii konkatedrály.
7. V
rámci
prežívania
Roku
Sedembolestnej
Panny
Márie
uvažujeme
nad
zorganizovaním
farskej púte do Šaštína niekedy v apríli
2014. Svoj prípadný záujem nahláste
v sakristii konkatedrály.
8. Prosíme členov RB, aby pripravili
slávenie Fatimskej soboty v sobotu
1.2.2014.
9. V pondelok 27.1.2014 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho v kláštore Sancta Maria.
10. Dovoľujeme
si
Vás
poprosiť
o poukázanie 2% z dane právnických
alebo fyzických osôb, teda aj ako
zamestnanec firmy pre občianske
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združenie MAGIS na podporu sociálne
odkázaných rodín. Tlačivá nájdete
pri východe z konkatedrály. Srdečná
vďaka! Sr. Maristella
11. Sestry
CJ
pozývajú
známych
a priateľov do novootvoreného
Centra Márie Wardovej do kláštora
Sancta Maria, Konštantínova ulica
cez „Týždeň otvorených dverí“ osláviť
ich zakladateľku cez prezentácie,
film a stretnutia. Záverečný deň
v priestoroch Centra je štvrtok 30.1.2014
v čase 16:00-20:00 hod.
12. Kurz rodičovstva – O výchove
detí sa začne 6.2.2014 o 19:00 hod.
v Komunitno-pastoračnom centre bl. Jána
Pavla II. vo veľkej čajovni. Prihlasovací
formulár môžete vyplniť a zaregistrovať
sa ONLINE, alebo je možnosť prísť
a prihlásiť sa aj osobne na vrátnici
KPC. Registrácia bude ukončená
2.2.2014. Kurz Manželské večery –
pre manželské páry o manželskej
jednote sa uskutoční v utorok 18.2.2014
o 19:00 hod. v KPC bl. Jána Pavla II. Viac
o kurze Manželské večery sa môžete
dozvedieť na www.manzelskevecery.sk.
Sestry františkánky a tím katolíckeho
spoločenstva Maranatha.

Pokora

Ján Sarossy

Vzdávaš to bo neprichádza to, po čom túžiš,
neveríš, že Ježiš ti dá silu,
tak zbav sa svojej pýchy ...
Skroť svoje vášne v dobro
a nezaháľaj nad vyznaním Boha,
v bázni sa sústreď na pokoj,
tak budeš mať požehnaný život.
Už nenariekaj, že je nedobre,
ale vykroč na správnu cestu,
lásku a šťastie tam stretneš,
keď pôjdeš s pokorou v srdci ...

Krsty 18.1.2014
Alexander Malcovský,
Timea Talpašová

