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Mládežnícky výlet - Jasov
Dňa 20.8.2014 sme zorganizovali ako
farnosť mládežnícky výlet do Jasova na čele
s p. kaplánom Martinom Šimkom. Keďže
je tam príroda naozaj rozmanitá, vybrali
sme si asi ten najväčší poklad – jaskyňu.
Konkrétne Jasovskú jaskyňu a neskôr
o niečo ďalej sme pokračovali do kláštora
premonštrátov, kde nás čakal nádherný
palác spojený s kostolom ich rádu. Začali
sme cestovať a vyrazili sme o 8:30 z fary
na dvoch autách, keďže sme boli siedmi.
Počas cesty sme si rozprávali vtipné
príhody a veruže sa nám na ceste tam aj
naspäť nejaké tie príhody aj stali. Keď
sme dorazili k Jasovskej jaskyni, prekvapil
nás tak trochu chlad, ale nenechali sme
sa ním odradiť a pokračovali sme tam,
kde sme si zaumienili. Jaskyňa ukrývala
a ukrýva nespočetné bohatstvo krásnych
vecí od vápencových múrov až po kosti
medveďa, ktorý má 20 000 rokov. Z tejto
jaskyne sme si odniesli dojmy, aké
nádherné veci dokáže vo svojej veľkosti
urobiť Boh a že toto všetko je mu naozaj na
chválu. Neskôr, po káve blízko jaskyne, po
ktorej sme boli ešte nabitejší energiou, sme
sa rozhodli navštíviť aj spomínaný kláštor
premonštrátov, ktorý tam pôsobili a dodnes

Znak kríža na pohrebe Leonida
Brežneva
Na pohrebe najvyššieho sovietskeho
komunistického straníckeho a štátneho
funkcionára
Leonida
Brežneva
sa
zúčastnil aj viceprezident USA George
Bush. Zostal hlboko pohnutý tichým
protestom uskutočneným Brežnevovou
manželkou Viktóriou, ako niekoľko
sekúnd nepohnute stála pri rakve svojho
manžela pred jej definitívnym zavretím.
Vtedy, práve keď vojaci uchopili veko

pôsobia. Prehliadka sa nám začala v Božom
chráme, ktorý je barokový a majestátny
a neskôr samotným kláštorom, ktorý bol
vybudovaný tak isto v podobnom štýle
a období. Od jedálne, kaplnky či knižnice,
ktorá nás najviac zaujala, a zároveň bola
asi najväčšia, akú sme kedy videli. Neskôr
sme pokračovali ďalej a nadišiel okamih
úžasu, kedy sme vošli do ich záhrad, ktoré
slúžili na duchovnú posilu či meditáciu.
V tento deň padlo mnoho fotografií či už
z jaskyne, kláštora, alebo iste spoločného
obeda, ktorý sme zakončili v Košiciach.
Na tomto výlete sme spoznali ďalší kúsok
nášho Slovenska a boli sme za to vďační.
No jednoznačná chvála patrí nášmu Bohu!

truhly, Brežnevova vdova vykonala gesto
veľkej odvahy a nádeje, ktoré treba zaradiť
medzi najsilnejšie úkony občianskej
neposlušnosti v dejinách: natiahla ruku,
aby spravila znak kríža na hrudi svojho
manžela. Tam, uprostred bašty dlhej
ateistickej moci, spochybnila, čo jej manžel
dlhodobo riadil. Ona dúfala aj v iný život,
a to v život ponúknutý Ježišom Kristom,
ktorý zomrel na kríži...
(Gary Thomas, in Christianity Today,
October 3, 1994, p. 26)
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Jeremiášove proroctvo
Neraz sa v živote pýtame: Má zmysel to,
čo robíme? A neraz sa pýta aj kňaz – kazateľ:
Aký má zmysel, že stále ľuďom kážem?
Pomáha im to? Alebo si to vypočujú a robia si
po svojom? Čo by vlastne chceli počúvať?
Kazateľskú krízu prežíval aj prorok
Jeremiáš.
Boh ho vyvolil za proroka a poslal ho
ohlasovať: „Násilie a útlak“, teda čas utrpenia
a skúšok. Mal hovoriť tieto prísne slová preto,
lebo ľudia radi počúvali len samozvaných
prorokov, ktorí im hovorili to, čo chceli
počuť. A preto sa z Jeremiáša posmievajú.
On sa v zúfalstve vyznáva: „Pánovo slovo
mi prináša len pohanu a posmech celý
deň“. Jeremiášova situácia učí kazateľov, že
ľudia neradi počúvajú o krížoch, bolestiach
a trestoch. Neradi počúvajú to, čo napísal
Pavol Rimanom: „Nepripodobňujte sa tomuto
svetu“. Aj apoštol Peter mal problémy, keď
Ježiš učeníkom povedal, že ho čaká utrpenie
a smrť. Aj ďalšie Ježišove vety sú kazateľsky
náročné: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž…“
Ľudia v v minulosti aj dnes by radšej
počúvali o sociálnom rozmere Ježišovho
učenia. O Ježišovi, ktorý nás vyzýva do boja
proti rozličným nespravodlivostiam vo svete,
ako o Ježišovi, ktorý nás vyzýva, aby sme sa
zapierali, aby sme niesli svoje kríže.
Preto aj my kazatelia máme niekedy
pokušenia ako Jeremiáš a chceli by sme
prestať hovoriť ľuďom slová, ktoré nechcú
počúvať a prijať. A predsa nemôžeme mlčať.
Ani Jeremiáš nedezertoval. Boh si ho získal.
Jeho slovo bolo v ňom ako oheň v kostiach.
Preto musel znova kázať. Sv. Pavol povedal:
„Beda mi, keď nebudem hlásať evanjelium.

ročník: XXIV.
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To isté platí aj pre nás kazateľov. Aj keď
máme niekedy pochybnosti, predsa ich
musíme premôcť a kázať ďalej. Kazateľ
nemá ohlasovať len ukrižovaného Krista,
ale ľuďom aj vysvetľovať, v čom je sila
a krása tohto posolstva. Veď my chápeme,
že ľudia chcú dnes žiť naplno a chcú sa
samorealizovať. Chcú víťaziť a nie prehrávať.
A predovšetkým nechcú strácať svoj život.
Avšak zriekanie sa, ktoré chce od nás Kristus,
nie je zamerané proti týmto túžbam. Práve
naopak. Chce, aby sme tieto túžby naplnili.
My musíme uveriť, že Ježiš vie lepšie, čo nás
robí šťastnými, ako my. Ľudia, ktorí verili len
sebe, často prehrali. Prehrali svoj boj o plný
život. Naozaj má pravdu Ježiš, ktorý nás učí,
že kto chce získať svoj život, stratí ho, ale kto
ho stratí z lásky k nemu, ten ho získa.
Známy
stredoveký
humanista
Erazmus Roterdamský dal do úst Ježiša
tieto slová: „Veľa ide za mnou skôr nohami,
ako skutočným nasledovaním“. Ísť za
Kristom len nohami znamená, že síce o ňom
vieme, že máme aj k nemu určitý vzťah,
ale nemá to podstatný vplyv na náš život.
Skutočné nasledovanie spočíva napríklad
v tom, čo napísal sv. Pavol: „Tí, čo patria
Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami
a žiadosťami“ (Gal 5, 25). Majme odvahu
k tomuto typu nasledovania Ježiša.
Chuť kázať ďalej vlievate kazateľovi
vy, milí bratia a sestry. Keď on vidí, že Božie
slovo vás pretvára, keď sa stávate lepšími
a svätejšími, keď si vzájomne odpúšťate
a pomáhate, keď toto vidí a cíti aspoň
u niektorých, tak to mu dáva chuť slúžiť
Božiemu slovu aj ďalej.
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
www.homilie.sk
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Anna
Po
1.9.

6:15 † Andrej

Féria

7:00 † Rudolf - pohrebná
12:00 štátny sviatok - sv. omša nie je
18:00 † Ondrej, Žofia
5:45 † Mária

Ut
2.9.

6:15 † Andrej, Zuzana, Pavlína, Štefan

Féria

7:00 † Alžbeta, Jozef, Margita
12:00 † Anna
18:00 † Marta, Anton

St
3.9.

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 † Ľubica
6:15 ZBP rod. Kostelníková
7:00 † Magdaléna - pohrebná
12:00 † Vasil, Michal, Anna
18:00 † duše v očistci
5:45 † z rod. Dráčová

Št
4.9.

6:15 † Richard

Féria

7:00 † Antónia - 1. výročie
12:00 † Adrián, Juraj, Helena
18:00 † Oľga
5:45 ZBP František, Miroslav

Pi
5.9.

6:15 † Mária, Ján, Milan, Ladislav, Jozef

Féria

7:00 † Katarína - pohrebná
12:00 † Ján, Anna
18:00 † Ladislav, Milka, Vojtech

So
6.9.

Ne
7.9.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 † Anton
6:15 ZBP - Ružencové bratstvo
18:00 † Jeremiáš, Joachim
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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:
z pohrebu Bartolomeja Senderáka
120 €,
jubilujúci manželia 50 €.
Zbierka na konkatedrálu:
Konkatedrála 2 519 €, Kalvária 65 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V pondelok 1.9.2014 máme štátny
sviatok. Kancelária bude zatvorená.
Pohreby a iné vážne udalosti hláste
kňazom pri sv. omšiach. Sv. omša
o 12:00 hod. nebude!
Slávnostná sv. omša pri príležitosti
otvorenia školského roku 2014/15
bude pre naše cirkevné školy v utorok
2.9.2014 o 9:00 hod. Sv. omšu celebruje
Mons. Stanislav Stolárik, pomocný
košický biskup. Ste srdečne pozvaní.
V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, spovedáme a chorých
navštívime, ako je to zvykom.
Poklona ku vyloženej Sviatosti
oltárnej bude vo štvrtok a v piatok;
vo štvrtok od 12:30 hod. a v piatok od
12:30 do 15:50 hod., potom po sobáši
od 16:50 do 17:50 hod. Prosíme členov
RB o zabezpečenie adorantov.
Vo
štvrtok
4.9.2014
bude
v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18:00
hod. sv. omša spojená s modlitbami
za uzdravenie a s eucharistickou
pobožnosťou. Zabezpečuje hnutie
Svetlo-Život.
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
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života). Pre bližšie info kontaktujte
pána kaplána Viktora Baltesa.
Sobotu slávime ako fatimskú,
prosíme členov RB o prípravu
modlitby sv. ruženca. Nezabúdajme,
že v sobotu sv. omša o 7:00 hod. už
nie je.
V sobotu 6.9.2014 v Kostole sv. Jozefa
(františkáni) o 14:30 a 15:30 hod.
prednášajú o. Jozef Maretta a dp.
Maroš Kuffa úvahy s názvom „Hľa,
tvoja Matka“. O 16:30 hod. sv. omšu
celebruje dp. Maroš Kuffa a o 17:50
hod. bude beseda s oboma kňazmi.
Srdečne ste pozvaní.
V utorok 9.9.2014 na sv. omši o 18:00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý
úmysel, ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále - najneskôr do
poludnia 9.9.2014.
V
piatok
19.9.2014
budeme
v kancelárii farského úradu od 8:00
hod. brať úmysly sv. omší na mesiace
október, november a december,
okrem sv. omší, ktoré sú v nedeľu
a v prikázaný sviatok. Sv. omše o 7:00
hod. sú vyhradené na pohrebné sv.
omše a na 1. výročie úmrtia.
Upozorňujeme, že od septembra
začína v konkatedrále spovedná
služba v čase od 10:00 do 12:00 hod.
Mená kňazov budú na výveske.
V sakristii konkatedrály si môžete
zakúpiť magnetku Konkatedrály sv.
Mikuláša, aj tým podporíte opravu
dominanty mesta.

Krsty 23.8. a 24.8.2014

Adam Goč, Nikolas Petik, Erik Muľ, Filip
Lalka Jenifer Mária Hricková, Maxim
Žilka, Igor Hojsák

Sobáše 23.8.2014

Tobiaš - Magdová, Poľaček - Štrbíková,
Mihňák - Gerjaková

