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Rozhýbme svet bez vynálezov
alebo 3. Farský eRko tábor

Bez papiera, bez internetu, bez
fotoaparátu, bez mobilu, bez elektriny...
takto by sa dal stručne charakterizovať náš
táborový týždeň, ktorý sme absolvovali
od 14. do 18. júla. Spoločne s deťmi sme
sa rozhodli rozhýbať svet dobrom, ale
bez vybraných vynálezov modernej
doby. Nie vždy to bolo také ľahké, ako sa
na prvý pohľad zdalo, ale úspešne sme
to spoločnými silami nakoniec zvládli.
Podarilo sa nám objaviť veľa skrytých
a krásnych miest, ktoré ukrýva naše
mesto.
Obdivovali sme zákutia Kolmanovej
záhrady, kde nás zaujali zvieratká
a pochopili sme, že na to, aby sme sa
zabavili, nepotrebujeme papier, ale stačí
nám lopta, šatka, radosť a chuť hrať sa.
Problém ale nastal v utorok, keď zistiť
odpovede na otázky o Prešove a našej
farnosti sme si nemohli jednoducho
„vygoogliť“, ale zistiť sme ich mali
pýtaním sa ochotných okoloidúcich.
Viete, ktoré miesto je najkrajšie v našom
meste? My to už vieme, lebo sme ho
objavili pomocou kvízových otázok zo
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Svätého písma a je to naša Kalvária.
Nechali sme prejaviť sa aj našej
kreativite pri tvorivých dielňach vyrábaní špeciálneho obetného daru
a nácviku pesničiek na sv. omšu. Pričom
práve na nácviku sme si dali obzvlášť
záležať, lebo stále platí, že bez Božieho
požehnania, márne sú naše namáhania.
Vo štvrtok sme nechali doma mobily
a vyskúšali sme si, aké bolo kedysi
fungovanie bez nich, veď v záhrade
umenia a Šarišskej galérii nám ich
napokon nebolo treba. Slniečko sa na nás
usmievalo počas celého týždňa a ako sme
si teda poradili v takom teple? Osviežili
sme sa pri vodnom volejbale.
V piatok sme sa vybrali zistiť, ktorá
surovina je nielen podľa rozprávky nad
zlato a priviedlo nás to až na sídlisko
Solivar. Tam sme sa dopátrali k správnej
odpovedi. Dozvedeli sme sa veľa o tom,
ako sa ešte donedávna ťažila naša soľ
a koľko zásob ešte máme.
Celý týždeň bol plný krásnych chvíľ
a plný radostí, čoho dôkazom bolo aj to,
že nie v jednom očku sa pri poďakovaní
zaleskla slzička. Áno, radosť naozaj
rozdávaním rastie...
Ďakujem Pánu Bohu za naozaj
požehnaný čas, pánovi dekanovi za
podporu, hnutiu eRko, všetkým našim
vzácnym hosťom za ich prítomnosť
a v neposlednom rade vám, všetkým naším
zúčastneným detičkám za prekrásne
chvíle a úžasné spomienky. Nelúčim sa
s vami, ale teším sa na skoré stretnutie pri
nejakej ďalšej spoločnej akcii.
Monika Balčáková
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
10. august 2014
Perspektíva
Slovo „perspektíva“ používame aj
vtedy, keď chceme povedať, že z akého
pohľadu - perspektívy sa pozeráme na
nejakú vec, alebo udalosť.
Aj na dnešnú evanjeliovú stať môžeme
pozerať z dvoch perspektív.
Prvou je z perspektívy rodiacej sa
Cirkvi. V čase, keď Matúš písal evanjelium,
Ježiš už nebol na zemi. Loďka Cirkvi na
čele s Petrom začala vplávať do dejín sveta
už bez jeho telesnej prítomnosti. Pokojná
plavba však dlho netrvala. Po niekoľkých
rokoch začalo prenasledovanie učeníkov
v Jeruzaleme. Ukameňovali Štefana.
Kresťania sa rozpŕchli po Palestíne a do
Rímskej ríše. Prišli ešte silnejšie búrky.
Cisár Nero začal krvavo prenasledovať
Ježišových učeníkov. Po ňom jeho
nasledovníci.
Preto, keď v takýchto časoch kresťania
čítali evanjelium, boli pre nich posilou
práve udalosti, akú zažil Peter a ostatní
apoštoli na rozbúrenom mori. Pri ich čítaní
pociťovali, že Majster je aj teraz pri nich,
treba na neho volať a on im pomôže. Verili,
že Ježiš vstal zmŕtvych a že je stále živý. On
je ten, kto im aj v časoch prenasledovania
hovorí: nebojte sa! On im dáva nádej, aby
neupadli na duchu uprostred ťažkostí, aby
sa neoslabila ich viera, aby sa nespoliehali
len na vlastné sily.
To bolo z pohľadu prvotnej Cirkvi.
A ako je to z nášho pohľadu, z našej
perspektívy? Čo hovorí evanjeliová udalosť
dnešným kresťanom? Môže sa nám zdať, že

ročník: XXIV.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA - ROK A
akoby sme plávali sami bez pomoci Ježiša.
V evanjeliovej udalosti prišiel Ježiš na
konci noci, keď už pomaly svitalo. Veriaci
človek musí tento fakt pochopiť a prijať.
Sú obdobia v našom živote, ale aj v živote
Cirkvi, v ktorých sa namáhame sami, ako
apoštoli na mori. Aj v ťažkých chvíľach
musíme dôverovať a prosiť o pomoc.
Ježiš nás necháva akoby opustených, aby
sme si uvedomili, ako ho potrebujeme.
Ak ostaneme verní, ako ho nezradíme,
ak nezačneme o ňom pochybovať, tak
napokon pocítime jeho prítomnosť, jeho
blízkosť a jeho pomoc, ako to prežili aj
apoštoli.
Skúsenosti, ktoré získame, nám dávajú
chuť a odvahu, aby sme aj dnešnému svetu
mohli povedať: Ježiš je naozaj Syn Boží. My
máme obavy z projektov dnešného sveta,
ktoré sú zamerané voči Kristovi a Cirkvi.
Niekedy cítime bezradnosť, ako dnešný
svet osloviť, ako naň pôsobiť. Nemali by
sme však nikdy zúfať. Všetko, čo sa javí
dnes silné, bude zajtra slabé a pozajtra
zanikne. Boh v tejto fáze dopúšťa aj na nás
skúšky určitej bezradnosti, v ktorých keď
obstojíme, ukážeme svetu, že len Ježiš je
Mesiáš a že len s ním a v ňom môže svet
existovať.
V
rozličných
pochybnostiach
a trápeniach si spomeňme na dnešné
evanjelium. Starí ľudia ho vysvetľovali
takto: Boh dopustí, ale neopustí.
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
www.homilie.sk
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Michal, Jozefína
Po
11.8.

Svätej Kláry, panny

6:15 † Jolana - pohrebná
12:00 † Andrej, Anna

spomienka

18:00 † Ľudovít, Anna, Marta
Ut
12.8.

St
13.8.

Št
14.8.

Svätej Jany Františky de
Chantal, rehoľníčky
ľubovoľná spomienka

5:45 † Michal, Mária, Ján, Jarmila, Pavol
6:15 † Gabriela, Margita
12:00 † František , Jozef
18:00 † Helena

Svätých Ponciána, pápeža,
a Hypolita, kňaza, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

5:45 † Milan
6:15 ZBP. Renáta , Martina s rod.
12:00 † Margita
18:00 † Ľudmila

Svätého Maximiliána
Márie Kolbeho,
kňaza a mučeníka
spomienka

5:45 †Ľudovít, Vincencia
6:15 † Margita, Andrej, Pavol, Dušan
12:00 ZBP. Mária, Mária
18:00 † Martin

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
Pi
15.8.

So
16.8.

slávnosť(prikázaný sviatok)

Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00 (ZBP. Ján, Anna),
16:00, 18:00 (ZBP. Peter, Patrik, Helena);
Cemjata 17:00

Svätého Štefana
Uhorského alebo
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Ne
17.8.

5:45 † Milan, Jozef, Anna, Jozef,
Margita, Štefan
6:15 † Oľga - pohrebná
18:00 † Helena, Štefan, Stanislav,
František, Žofia, Bartolomej

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

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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2.

3.

4.

5.

Oznamy

Milodary:
Na konkatedrálu:
• Z pohrebu Viliama Slováka 50 €
• bohuznámy na konkatedrálu
1 600 €
Na Cemjatu:
• rodina Lešková 40 €,
• bohuznámy 100 €
Ružencové bratstvo obetovalo:
• na Cemjatu, Kostol sv. Donáta
150 €
• na konkatedrálu 100 €
• na rádio Lumen 45 €
• na televíziu Lux 45 €
Púť mužov do Gaboltova sa
uskutoční v nedeľu 24.8.2014
o 16:00 hod. - sv. omša
(Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita)
V sakristii konkatedrály vám
ponúkame na predaj novú knihu
príhovorov, kázní a zamyslení
nášho p. dekana Dronzeka.
V piatok máme prikázaný sviatok
Nanebovzatie Panny Márie. Pre
kresťana katolíka je povinnosť byť
v ten deň na sv. omši Sv. omše budú
v konkatedrále takto: 5:45., 6:15,
7:00, 8:00, 16:00 a 18:00 hod. Na
Cemjate sv. omša o 17:00 hod.
Oznam pre všetkých veriacich
našej farnosti. Každý prípad
pohrebu, krstu sobáša, sa vždy
najskôr ohlási na farskom úrade.
Rehoľné kostoly, ktoré sú na území
našej farnosti nemajú kompetenciu
ani delegáciu pochovávať, sobášiť,
a krstiť. Toto všetko vychádza
z cirkevného práva. To, že sa krstí,
sobáši... je len so súhlasom dekana
farnosti. Matriky, do ktorých sa
zapisuje prijatie sviatostí alebo
svätenín sa nachádzajú na farskom
úrade na Hlavnej ulici. Preto
prosíme, vždy najskôr kontaktujte
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farský úrad. Vyhnete sa problémom
s nezapísaním do matriky.
6.

7.

8.

Prípravu na prijatie sv. birmovania,
ako aj jej absolvovanie môžu v našej
farnosti absolvovať len tí, ktorí do
nej patria. Farnosti sú v našom
meste štyri: Prešov - mesto, PrešovSídlisko III., Prešov- Sekčov.,
a Prešov- Solivar.
Pozvánka pre mládež. My, vaši
kapláni (Viktor, František a Martin),
so súhlasom a požehnaním nášho
dekana,
pozývame
ochotných
mladých ľudí, ktorí chcú niečo robiť
v našej farnosti na oslavu Boha
(miništrovanie, slúžiť ako animátori,
hrať, spievať, čítať na sv. omšiach,
doprevádzať stretká...) na spoločnú
grilovačku, ktorá sa uskutoční
v sobotu 4.9.2014 o 19:00 hod. na
fare. Pozvaní sú všetci mladí dobrej
vôle (mládež - t.j. od 14 do 33 rokov
života). Pre bližšie info kontaktujte
pána kaplána Viktora Baltesa.
V sakristii konkatedrály si môžete
zakúpiť magnetku Konkatedrály sv.
Mikuláša, aj tým podporíte opravu
dominanty mesta.

Úmysel ružencového desiatku
na mesiac august 2014:
Za nádej pre ľudí bez nádeje.

Krsty 2.8. a 3.8.2014
Dominika Lešková, Michal Juhas,
Lukáš William Maruš, Jozef Migaš

Sobáše 2.8.2014
Tkáč - Michalčinová

