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Krížové cesty - pôstne obdobie 2014
3. pôstna nedeľa

14:15 hod. Spoločenstvo ružencového bratstva

26. marec - streda

17:15 hod.

28. marec - piatok 17:15 hod.

deti
mládež (dp. František Petro, kaplán)

4. pôstna nedeľa

14:15 hod. Spoločenstvo kresťanských seniorov

2. apríl - streda

17:15 hod.

deti

4. apríl - piatok

17:15 hod.

mládež (dp. Štefan Kaňuk, školský kaplán)

5. pôstna nedeľa

14:15 hod

Spoločenstvo kresťanských pedagógov

9. apríl - streda

17:15 hod.

deti

11. apríl - piatok

17:15 hod.

mládež (dp. Ján Kulan, školský kaplán)

Kvetná nedeľa

14:15 hod. Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - život)

Pôstne kázne v Roku Sedembolestnej Panny Márie
3. pôstna nedeľa

prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.

4. pôstna nedeľa

prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.

5. pôstna nedeľa

Mgr. Marek ROJAK

Kvetná nedeľa

Mgr. Marek ROJAK

14:15 hod. - krížová cesta, 15:00 hod. - pôstna kázeň

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
23. marec 2014
Ideológia rodovej rovnosti
Čo je vlastne „rod“? Pojem „rod“
(po anglicky „gender“) sa dlho prekladal
do slovenčiny ako „pohlavie“. Často sa
jednoducho stotožňuje s „rovnoprávnosťou“
mužov a žien, niekedy s lepším „zosúladením
zamestnania a rodiny“ pre ženy. Táto
nejednoznačnosť je úmyselná, pretože
v modernej politike/ideológiách sa často
uprednostňujú výrazy, ktoré sa môžu
ľubovoľne meniť podľa mienky verejnosti,
ako napríklad „sociálna spravodlivosť“,
„udržateľnosť“, reprodukčné a sexuálne
práva a podobne. Sú to pojmy, ktoré môžu
znamenať všetko, alebo nič. To platí aj pri
rodovej rovnosti. Tu však ide o viac než len
o „zrovnoprávnenie“ (tento termín tiež môže
znamenať čokoľvek). Podľa europoslankyne
Anny Záborskej, ktorá vystúpila so
svojím príspevkom na konferencii KBS
s názvom Pohľad Katolíckej cirkvi na
rodovú rovnosť konanej v Bratislave,
“rozšírené chápanie termínu „gender“
nemá oporu ani v medzinárodnom práve.
Jeho jedinú definíciu nájdeme v Rímskom
štatúte
Medzinárodného
trestného
tribunálu v článku 7. Tá je plne v súlade
s dovtedajším chápaním medzinárodného
práva a definuje termín „gender“ ako
poukazujúci v spoločenskom kontexte
na obe pohlavia, mužov i ženy. Termín
„pohlavie“ nenaznačuje iný význam, ktorý
by sa líšil od už uvedeného významu“

ročník: XXIV.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA - ROK A
(Záborská, A.: Rodová rovnosť v európskej
legislatíve, Bratislava 26. 4. 2013). Náznak
zmeny vo význame sa objavil až počas
Štvrtej svetovej konferencie o ženách,
ktorá sa konala v roku 1995 v Pekingu.
V neformálnych diskusiách sa tam
objavilo iné, radikálne chápanie termínu
„gender“. Gender - rod „odkazuje na
vzťahy medzi mužmi a ženami, založené na
spoločensky definovaných úlohách, ktoré sa
prideľujú jednému či druhému pohlaviu“
(Konferencia v Pekingu, 1995). Rod (gender)
sa tu chápe ako produkt kultúry a preto
sa môže objaviť alebo zmeniť podľa vôle
spoločnosti alebo jedincov. Nech má človek
akékoľvek pohlavie, svoj rod si môže vybrať.
Ideológia rodovej rovnosti neznamená
teda rovnosť pohlaví, ale popieranie
sexuálne daných rozdielov, ktoré sa
považujú za umelo vytvorené. Čo sa
týka nášho biologického základu, ten má
podľa tejto teórie len sekundárnu úlohu,
nakoľko vraj neexistuje prirodzený muž
a prirodzená žena. Otcovstvo a materstvo
sú len „role“, nezávislé od pohlavia
a sexuality. Ideológia rodovej rovnosti
alebo tzv. gender mainstreaming (čítaj:
meinstriming) stavia na troch pilieroch:
1.
Zamieňanie
sexuálnej
identity
a spoločenskej role; 2. Zamieňanie
sexuálnej identity a sexuálnej orientácie; 3.
Pretrvávajúci stav skrytej bisexuality.
(Pokračovanie nabudúce)

Úmysel ružencového desiatku na mesiac marec 2014:
Za všetkých ľudí vyhnaných z domova, emigrantov, utečencov, prenasledovaných; za všetkých
„vnútorných emigrantov“ osamelých uprostred množstva ľudí.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Gabriel, Marta

Po
24.3.

Pondelok po 3. pôstnej
nedeli

6:15 † Matej, Jozef, Anna, Bartolomej
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Ján - 1. výr.
18:00 † Gabriel
5:45 † Anna, Anna

Ut
25.3.

Zvestovanie Pána,
slávnosť

Cemjata 17:00 hod.

6:15 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
7:00
12:00 ZBP Mária - poďakovanie za 95 r.
18:00 † Anna, Bartolomej
5:45 ZBP Alžbeta s rod.

St
26.3.

Streda po 3. pôstnej
nedeli

6:15 za obrátenie Mária, Ingrid
7:00 † Viera - pohrebná
12:00 † Anton
18:00 † Helena, Anna
5:45 † Anna, Mária, Anna

Št
27.3.

Štvrtok po 3. pôstnej
nedeli

6:15 za uzdravenie pre Štefana
7:00 † Elena - 1. výr.
12:00 † Ján, Mária, Matej
18:00 ZBP Marek, Martina
5:45 ZBP Anna

Pi
28.3.

Piatok po 3. pôstnej
nedeli

6:15 †Andrej, Anna
7:00
12:00 † Mária, Lýdia, Miroslav, Jozef
18:00 † Ján

So
29.3.

Ne
30.3.

Sobota po 3. pôstnej
nedeli

5:45 † Rudolf
6:15 ZBP Miroslav - kaplán
18:00 † Lýdia-Lívia

ŠTVRTA PÔSTNA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
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

Infolist

1.
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.

Deň

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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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 30 €, bohuznáma Anna
100 €, bohuznáma 50 €, bohuznáma 5 €
Na rádio Lumen: bohuznáma 15 €.
Jarná zbierka na charitu:
Cemjata 29,50 €
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
Divadelné predstavenie Quo vadis
- termín 30.3.2014 o 16:00 hod. je už
VYPREDANÉ! Tí, ktorí sa záväzne
prihlásili, môžu si lístky vyzdvihnúť
v sakristii konkatedrály.
V rámci prežívania Roka
Sedembolestnej Panny Márie
uvažujeme nad zorganizovaním
farskej púte do Šaštína. Otec
arcibiskup nás poprosil, aby sme
sa pridali k arcidiecéznej púti. Na
nástenke máte plagát a info. Svoj
prípadný záujem nahláste v sakristii
konkatedrály. Cena je 75 €.
Dnes (nedeľa) 23.3.2014 bratia
františkáni oslavujú sv. Jozefa
slávnostou sv. omšou o 11:00 hod.,
za účasti Mons. Alojza Tkáča,
emeritného arcibiskupa. Ste srdečne
pozvaní.
V príprave na slávenie Veľkej noci ste
pozvaní na stretnutie s Božím slovom
v piatok 4.4.2014 o 19:00 hod.
do Centra Márie Wardovej na
Konštantínovej ulici v Prešove.
Prednášajúca: Iveta Fides Strenková
CJ.
V nedeľu 23.3.2014 o 17:00 hod. bude
uvedený v kine Scala v Prešove
muzikál inšpirovaný príbehom
Márie Magdalény s názvom Volajte
ma Meggi. Srdečne ste pozvaní.
Podpora pre Charitu. Aj v tomto
roku môžete pomôcť núdznym
v našej farnosti. V konkatedrále
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je pokladnička: Veľkonočný dar.
Tesne pred sviatkami rozdelíme
vaše dary. Podobne môžete prispieť
aj 2 % z daní pre Magis, o. z., ktoré sa
venuje pomoci núdznym. Tlačivá sú
v konkatedrále.
8.

Pri
príležitosti
26.
výročia
spomienky na Bratislavský veľký
piatok sa v utorok 25.3.2014
o 16:30 hod. uskutoční celomestské
večeradlo Mariánskeho kňazského
hnutia pri mariánskom súsoší
v Prešove.

9.

Tanečné divadlo ATak vás pozýva
na predstavenie krížovej cesty ECCE
HOMO - Hľa čLOVEk! v sobotu
5.4.2014 v Divadle Alexandra
Duchnoviča o 19:00 hod.

10. Fórum života vás pozýva na
podujatie Prešov za život! v sobotu
29.3.2014 v čase 17:00 - 18:00 hod.
pri Konkatedrále sv. Mikuláša.
Program na nástenke!
11. Ste pozvaní na modlitbové trojdnie
Modlitieb matiek do Kostola sv.
Jozefa (františkáni). Piatok 28.3.2014
o 17:15 hod., sobota 29.3.2014
o 17:15 hod., nedeľa 30.3.2014
o 14:45 hod.
12. V pondelok 24.3.2014 o 15:00
hod. bude stretnutie členov
Bratstva Božského Srdca Ježišovho
v kláštore Sancta Maria.

Svätá spoveď chorých (nie tých,
ktorí sa spovedajú na 1.piatok) pred
veľkonočnými sviatkami bude
v pondelok 7.4.2014 od 8:00 hod.
ráno.
Nahláste ich v kancelárii farského
úradu.

Krsty 15.3.2014

Dominika Kovalecová

