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Ako sme neboli na výlete

Vo štvrtok 7.8.2014 naša farnosť
organizovala exkurziu na Pieniny
a Červený kláštor pre všetkých mladých
telom aj duchom. Prihlásili sme sa, no
keď sme prišli do Pienin, vedeli sme, že
to nebude len taký „výlet“.
Tento deň sa začal svätou omšou
o 6.15, po nej sme s požehnaním p.
dekana vyrazili na cestu. V autobuse
sme najprv posilnili ducha modlitbou
korunky
Božieho
milosrdenstva
a niektorí neskôr posilňovali aj telo.
Cestou sa p.k. Viktor zoznamoval
s účastníkmi zájazdu, takže rozhovorov
bolo hojne.
Dorazili sme do Pienin a zistili
sme, že to nebude „iba“ výlet. Prečo?
Dozviete sa neskôr. Pri Dunajci nás
čakali plte. Rozdelili sme sa do dvoch
skupín a keďže plte potrebujú kapitánov,
tieto úlohy si ochotne rozdelili
p.k.Viktor a p.k.František. Nasledovalo
niekoľko
fotiek
(aj
tzv.
selfie)
a desaťkilometrový splav Dunajca sa
mohol začať. V minulosti sme už na
splave Dunajca boli, ale my osobne sme
zábavnejšiu cestu plnú vtipov a smiechu
nezažili. A práve tu sme si mohli
prvýkrát za tento deň uvedomiť, že to
nie je iba „výlet“. Videli sme akú krásu
sme dostali od Boha- nielen nádhernú
prírodu, ale aj smiech a priateľov.
Po splave nasledoval krátky oddych
v Pieninskom národnom parku, odkiaľ
sme pokračovali na Červený kláštor,
samozrejme autobusom.
V tomto kláštore sme už tiež predtým
boli, videli sme zrúcaniny domčekov pre
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pátrov, nádvoria, kostol, studne, ale po
slovách p.k. Františka to bolo iné. Pred
samotným historickým výkladom nás
upozornil na to, čo bolo naozaj dôležité.
Cisterciáni a kamalduli sem prišli nie
kvôli bylinkám a odpútaniu sa od sveta.
Prišli sem, aby žili so svojím Bohom, a to
bolo to podstatné pre toto miesto. Preto
sme sa tentoraz na celý kláštor dívali
inak. Nevideli sme iba nádvorie, ale
priestor na modlitbu so svojím Bohom.
Nežasli sme nad tým, že takmer vôbec
nerozprávali, ale zamysleli sme sa,
koľko zbytočných slov výjde z našich
úst. Práve vtedy sme si opäť uvedomili,
že to nie je iba „výlet“ do nejakého
múzea. Preto vždy, keď sa na Červený
kláštor budeme vracať, budeme na to
pamätať.
Prestávka,
oddych,
leňošenie
a odchod na obed. Spoločný obed
všetkým prospel, porozprávali sme sa,
posedeli a bolo nám dobre. Samozrejme,
nesmela
chýbať
spoločná
fotka
z „výletu“. A hor sa! Domov!
Boli sme na výlete? Nie, bolo to
niečo iné, niečo lepšie.
Šimon & Ivanka
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. august 2014
Bohom vyvolený národ
Aj v našej spoločnosti už vidíme rozličné
prejavy rasizmu a nacionalizmu. Ľudia
a skupiny s obmedzeným rozmerom svojho
rozumu a srdca bojujú proti menšinám
a ľuďom s inou farbou pleti. Neraz v tichosti
ich podporujú aj ľudia inteligentnejší, a to
aj kresťania. Je preto užitočné, aby sme sa
trocha zamysleli na týmito problémami aj
z pohľadu našej viery a nášho kresťanstva.
Biblické čítania nám to umožňujú
a dávajú svetlo do tejto problematiky.
Prvé čítanie z proroka Izaiáša nás
vracia do starozákonných časov. Na jednej
strane sú Židia, národ Bohom vyvolený, a na
druhej strane ostatní ľudia, pohania. Židia
sa usilovali separovať od nich a pokladali
ich za menejcenných. Predsa však prorok
Izaiáš oznamuje svojim súkmeňovcom, že
Boh má v obľube cudzincov, čo si ho ctia
a milujú, čo neznesväcujú sobotu a prinášajú
mu obety. Toto posolstvo má pomôcť
Židom, aby prijali aj cudzincov, ktorí veria
toho istého Boha. A napokon máme pred
sebou stretnutie Ježiša s pohanskou ženou
na jej území. Prosí ho, aby uzdravil jej
dcéru. Ježiš najprv odmieta, ale keď vidí
jej vieru a vytrvalosť, spĺňa jej prosbu.
V prvej fáze Ježiš najprv reaguje ostrejšie,
lebo najprv túžil, aby Židia prijali jeho
evanjelium. Oni ho mali potom odovzdať
pohanom. No v druhej fáze rozhovoru
je Ježiš nadšený vierou ženy a zázrakom
prekračuje židovské hranice a ponúka
seba so svojím posolstvom aj pohanom.
Evanjelium a Cirkev urobili v dejinách
veľa preto, aby všetci ľudia vnímali ako bratia
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a sestry, lebo všetkých vykúpil Ježiš a všetci
máme jedného Otca. Vidíme však, že ešte je
stále potrebné ohlasovať svetu toto krásne
posolstvo. A preto nás dnešná bohoslužba
slova vyzýva, aby sme mali chuť pomáhať
v tejto oblasti, aby sme to pokladali za dôležitý
prejav našej viery. Predovšetkým si musíme
uvedomiť, že je to práve naše náboženstvo
a naša Cirkev, ktoré najviac prispievajú
k zmierňovaniu rozličných napätí v tejto
oblasti. Máme byť na to hrdí, že Sv. Otec často
apeluje, aby žiaden človek netrpel a nebol
prenasledovaný kvôli svojej národnosti,
farbe pleti, náboženského presvedčenia
a názorom. Ak je pápež takýmto nadšencom,
my nemôžeme ísť proti nemu. My
nemôžeme povedať: nech vykapú; nech sa
odsťahujú; dobre, že ich niekto dobil. My im
musíme pomáhať v rámci našich možností.
Len tam, kde si ľudia dokážu uvedomiť,
čo sú, akú majú hodnotu, kam smerujú, len
tam sa dá niečo robiť. Nás Pán Boh neodmení
za to, že sme nenávideli, že sme sa schovávali,
že sme sa separovali, že sme dokonca
bojovali proti iným a menšinám. Matka
Tereza nebola blahorečená za to, že keď
videla Inda ležať na ulici, tak naň napľula…
Vidíte, čo všetko od nás žiada Božie
slovo. Možno ste si doposiaľ hovorili, že
sa to nás až tak netýka. Žiaľ, keďže si to na
celom svete hovorí veľa kresťanov, tak máme
teraz mnoho problémov. Týka sa to aj nás.
Aj od nás záleží, aká bude mienka v našom
okolí, keď sa stretneme s rozličnými druhmi
netolerancie a agresivity. A nie len mienka,
ale aj konkrétne činy. Či už dobré, alebo zlé.
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
www.homilie.sk
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Adam, Mária
Po
18.8.

6:15 † Mária - 1. výr.

Féria

12:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
18:00 ZBP Helena

Ut
19.8.

Sv. Jána Eudes,
kňaza
ľubovoľná spomienka

5:45 † Michal, Žofia, Vojtech, Anna,
František
6:15 † Michal, Pavla
12:00 † Jozef, Anna, Stanislav, Jozef,
Valentín
18:00 † František, Alžbeta, Alžbeta,
Vladimír, Anna

St
20.8.

Št
21.8.

Sv. Bernarda,
opáta a učiteľa Cirkvi
spomienka

Sv. Pia X.,
pápeža
spomienka

5:45 † rod. Gorná
6:15 † Anton - pohrebná
12:00 † Ján, Anna, Imrich, Žofia
18:00 † Mária
5:45 † Mária - 3. výr.
6:15 † Magdaléna - pohrebná, († Ján)
12:00 † Dušan, Ján, Anna, Ján
18:00 † Peter, Pavol, Tibor, Cecília
5:45 za obrátenie Milana

Pi
22.8.

Panny Márie Kráľovnej,
spomienka

6:15 † Mária - pohrebná
12:00 † Jolana, Mikuláš, Pavol
18:00 ZBP Mária (76 r.)

So
23.8.

Ne
24.8.

Sv. Ruženy Limskej,
panny
ľubovoľná spomienka

5:45 † Peter, Pavol
6:15 ZBP Miroslav (50 r.)
18:00 † Andrej, Mária, Juraj, Mária
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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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Oznamy

Milodary:
Na konkatedrálu:
bohuznáma 80 €,
bohuznáma Etela 5 €
Na kostol v Cemjate:
bohuznáma 10 €
Na Kalváriu:
bohuznáma 20 €
Na budúcu nedeľu 24.8.2014
budeme mať zbierku na portál
v konkatedrále. Polovicu sumy sme
už vyzbierali. Potrebujeme ešte
cca 3 000 €. Pán Boh zaplať za vaše
milodary! Dekan
Združenie seniorov - Klub staré
mesto Prešov - organizuje púť do
Litmanovej a Ľutiny vo štvrtok
21.8.2014. Odchod autobusu od
Katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici
v Prešove je o 7:00 hod.
V sakristii konkatedrály vám
ponúkame na predaj novú knihu
príhovorov, kázní a zamyslení
nášho p. dekana Dronzeka.
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 6.9.2014 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.
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Výzva Konferencie biskupov
Slovenska k modlitbe za mier
a zmierenie
V posledných týždňoch sme
svedkami narastajúceho násilia vo
viacerých krajinách sveta, najmä na
Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi.
Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie
kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu,
zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje
domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame
s naliehavou žiadosťou na všetkých
veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme
sa modlili za mier vo svete a zmierenie
medzi národmi.
Z týchto dôvodov vyhlasujeme
osobitný týždeň modlitieb za mier
a zmierenie v dňoch 15. – 22. augusta
2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá
i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za
pokoj vo svete.
S rovnakou naliehavosťou sa
obraciame na ústavných predstaviteľov
Slovenskej republiky, aby nepoľavili
v úsilí zo všetkých síl napomáhať
mierové riešenie vážnych konfliktov
vo svete, a aby aktívne bránili základné
ľudské práva osobitne v prípade
kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde.
Prosme milosrdného Boha, aby na
príhovor našej patrónky, Sedembolestnej
Panny Márie, Kráľovnej pokoja, daroval
svetu zmierenie a pokoj.

Krsty 9.8. a 10.8.2014

Natália Macejková, Laura
Marcinčinová, Filip Ladislav Marcin

Sobáše 9.8.2014

Dráč - Minďašová, Fiala - Frigová,
Kubík - Kuliková
Úmysel ružencového desiatku na mesiac
august 2014:
Za nádej pre ľudí bez nádeje.

