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Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý, rozpäl ruky na kríži, zomrel za nás,
a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie...
(pieseň vďaky druhej eucharistickej modlitby)

Odpustová slávnosť Povýšenia Svätého kríža
na Prešovskej kalvárii
8. - 14. september 2014

Pondelok - 8. september 2014
19:00 hod. - svätá omša - františkáni
(po svätej omši modlitba posvätného ruženca)

Utorok - 9. september 2014
19:00 hod. - svätá omša - saleziáni
(po svätej omši Loretánske litánie)

Streda - 10. september 2014
19:00 hod. - svätá omša - Oáza
(po svätej omši eucharistická adorácia s požehnaním)

Štvrtok - 11. september 2014
19:00 hod. - svätá omša - jezuiti
(po svätej omši Korunka k Božiemu milosrdenstvu)

Piatok - 12. september 2014
19:00 hod. - krížová cesta mladých (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca)
20:00 hod. - celoprešovská mládežnícka svätá omša

Sobota - 13. september 2014
19:15 hod. - krížová cesta (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca)
20:00 hod. - svätá omša (prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.)

Nedeľa - 14. september 2014

8:00 hod. - svätá omša (PhDr. Mgr. Jozef DRONZEK, PhD., dekan – farár)
9:00 hod. - večeradlo (Ružencové bratstvo) + sviatosť zmierenia
10:00 hod. - slávnostná odpustová svätá omša

Mons. Alojz TKÁČ, emeritný košický arcibiskup

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
7. september 2014

Napomínanie
Poznáme rozličné prejavy lásky. Dáte mi
asi za pravdu, že medzi najťažšie prejavy lásky
patrí napomínanie. V dnešnom kultúrnom
prostredí napomínanie pomaly stráca svoj
význam. Málokto chce napomínať. A ešte menej
sú ľudia spokojní, keď ich niekto napomína.
Čo si teda počať s učením Ježiša, ktorý
napomínanie pokladá za veľmi dôležitú formu
boja proti zlu, ale predovšetkým za veľmi
potrebný prejav lásky?
V svojej hĺbke napomínanie patrí medzi
prostriedky, ktoré majú obnovovať človeka,
spoločnosť a Cirkev. Je to zároveň uvedomenie
si, že žiaden človek na svete a ani žiadne
spoločenstvo nie sú dokonalé. Všetci však majú
v sebe možnosti byť lepšími. V tom je aj zmysel
Ježišovho evanjelia, či už v globále, alebo v tom
konkrétnom, čo sme počuli: viesť človeka
k vyšším cieľom a k novým možnostiam.
Pravidlá, ktoré dáva Ježiš predovšetkým
kresťanom a ich komunitám, sú zrozumiteľné
a dynamické. Na prvom mieste je láskyplné
napomínanie medzi štyrmi očami. Dnes by sme
mohli povedať, že ide o úprimný dialóg. Ak je
problém väčší, ak dôverný rozhovor nepomáha,
Ježiš dovoľuje, aby sme si zavolali svedkov.
V dnešnom duchu by sme mohli povedať, že je
to dôverný rozhovor v dôvernom spoločenstve,
so snahou človeku pomôcť. Ak skutok nejakého
človeka ohrozuje kresťanské spoločenstvo, ak
mu škodí, tak musí toho človeka zachraňovať
autorita Cirkvi. A ak nechce prijať pomoc
a záchranu, musí ho potrestať. V dnešnej dobe
je to napríklad odmietnutie nejakej sviatosti.
Zaiste, že to všetko je zložitejšie. Dá sa to
realizovať len tam, kde sa vážne berie Boh, Ježiš,
Cirkev a bratské spoločenstvo. Kde sa to vážne
neberie, tam si nikto nič nerobí z nejakého
napomínania. Tam sa ani napomínať nedá. Tam

ročník: XXIV.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA
je to zbytočné. Ak si ja ako kresťanský jedinec
uvedomujem, že mám byť živou ratolesťou
na kmeni Cirkvi, potom som otvorený aj
pre napomínanie. Ak chcem byť len suchou
ratolesťou, ktorá je spokojná so svojím stavom,
tak napomínanie ťažko prijmem. Svet je
zariadený tak, že o všetko sa treba starať, všetko
treba ošetrovať. Je to vo svete živej a neživej
prírody a je to aj v prípade človeka. A jeden
z prostriedkov je práve napomínanie. Treba
mať dostatok pokory napomenutie prijať, ale
zároveň aj dostatok pokory a odvahy napomínať
druhých. Keď sa napomínanie vytráca z našich
rodín a škôl, keď sa nevedia napomenúť
manželia, keď sa rodičia boja napomenúť deti,
keď rodičia atakujú učiteľov, ktorí napomenuli
ich dieťa, tak je to situácia, o ktorej by sme mohli
povedať, že vedie k výchovnému, morálnemu
a náboženskému chaosu. Tento signál by
sme my kresťania mali brať vážne a nedať sa
ovplyvniť
dnešným
sociálno – kultúrnymi
tlakmi, ktoré už z kojenca robia zodpovedného
a vyvinutého človeka.
Pre nás kresťanov zvláštnym priestorom
na formovanie je prijímanie sviatosti
zmierenia. Väčšinou majú spovedníci dostatok
psychologického vzdelania a postupne aj praxe,
aby vedeli ľudí správne usmerniť. Prijmime aj
to, keď nás kňaz láskavo napomenie. Nerobí to
len tak, ale z túžby pomôcť vám. Kedysi starí
ľudia boli dokonca nešťastní, keď ich kňaz
nenapomenul.
Múdrosť kresťanov a Cirkvi spočíva aj
v tom, že si stráži niektoré hodnoty, ktoré svet
odmieta. Nerobí to preto, aby konzervovala
starobylé metódy, ale preto, aby stále novým
spôsobom, vedená Duchom Božím, ukazovala
ich význam a potrebu. Tak si stráži aj
napomínanie.
Marián Šuráb
www.homilie.sk
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 za duše v očistci

Po
8.9.

Narodenie Panny Márie,
sviatok

6:15 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
7:00 † Oľga - 1. výročie
12:00 † Štefan, Aurélia, Václav
18:00 † Miloslav

Ut
9.9.

Svätého Petra Clavera,
kňaza
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Mária, Alžbeta, Helena a Ján
a ich rodiny
6:15 ZBP Mária, Agáta, Martina
7:00 † Štefan, Alžbeta
12:00 † Ondrej, Anna
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Elias Vella
6:15 † Vincent, Pavol, Anna, Karol

St
10.9.

7:00 † Elena - pohrebná

Féria

12:00 † Mária, Mária
18:00 ZBP Anna, Anton, Gabriela, Valéria,
Gabriel
5:45 † Jozef

Št
11.9.

6:15 † Margita

Féria

7:00 † Mária - pohrebná
12:00 ZBP a obrátenie Jaroslav
18:00 † Vlasta, Cyril
5:45 † Andrej, Anna

Pi
12.9.

Najsvätejšieho mena
Panny Márie,

6:15 † Milan
7:00 † Michal, Jozef a Pavlína
12:00 ZBP Mária

spomienka

18:00 ZBP Anna (70 r.), Marek, Martin s rod.

So
13.9.
Ne
14.9.

Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 † Anton
6:15 † Ján, Mária, Ernest, Otília
18:00 † Anna, Michal

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V ROKU A,
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA (sviatok)

Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00; Cemjata 10:15; Kalvária 8:00, 10:00

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 opravu konkatedrály: zo žehnania
domu bohuznámi 30 €, bouznámy 20 €,
bohuznáma 50 €, bohuznáma rodina 20 €
Na Kalváriu: bohuznámy 20 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Budúci týždeň bude každý deň sv. omša
aj na Kalvárii, keďže je tam odpustová
slávnosť. Časy sv. omší nájdete na štvrtej
strane a na plagátoch na nástenke.
V pondelok 15.9.2014 bude sv. omša aj na
Kalvárii od 16:00 hod.
Latinský zbor s orchestrom a sólistami
pripravuje na Spišský Jeruzalem pásmo
B. Hersteka a G. Glovackého Via Mariae
k Roku Sedembolestnej. Predpremiéra
bude v piatok 12.9.2014 o 19:00 hod.
v konkatedrále, premiéra 14.9.2014 o 14:00
hod. v Katedrále sv. Martina na Spišskej
Kapitule.
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.
Si mladý, rád sa hráš a baví ťa pracovať
s deťmi? Túžiš byť animátor? Tak neváhaj
a príď na „Hranolkovicu“ 20.9.2014 (sobota)
o 18:00 hod. do priestorov Katolíckeho
kruhu (Jarková 77), kde sa budeš môcť
dozvedieť viac o animátorstve, eRku,
pochutiť si, zahrať sa a ... Tešíme sa na Teba.
Združenie kresťanských seniorov - klub
Staré mesto Prešov - usporiada púť do
Poľska vo štvrtok 18.9.2014 s programom
Nowy Targ - trhy a Ludzimierz - Ružencová
záhrada. Odchod autobusu bude od
Katolíckeho kruhu o 6:00 hod. Septembrové
stretnutie členov klubu bude 21.9.2014
(nedeľa) o 15:00 hod. v Katolíckom kruhu.
V pondelok 15.9.2014 organizujeme
púť do Šaštína na slávnostnú sv. omšu
spojenú s aktom zasvätenia slovenského
národa Sedembolestnej Panne Márii.
Odchod autobusu bude spred Katolíckeho
kruhu o 2:00 hod. Záujemci nech sa hlásia
v sakristii konkatedrály. Cena je 25 €.
Vo štvrtok 11.9.2014 sa uskutoční
stretnutie Klubu kresťanských pedagógov
v Katolíckom kruhu o 16:00 hod. Naším
hosťom bude pán kaplán JCDr. Martin
Šimko.
Pozývame
všetkých
členov
a sympatizantov.
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V piatok 12.9.2014 bude na Kalvárii
v Prešove o 20:00 hod. celoprešovská
mládežnícka sv. omša s témou: Čistý rok - od
R13 k P 15. Sv. omšu celebruje Mgr. Marek
Roják, moderátor ACM Prešov. Pozývame
všetkých mladých.
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.
Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
začne 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za
všetkých kňazov na Slovensku. Reťaz bude
v dňoch 15. septembra - 24. októbra 2014
a prebieha s požehnaním otcov biskupov.
Zastrešuje ju spoločenstvo Modlitby za
kňazov (viac na www.mzk.sk). Pôstna reťaz
bude zavŕšená púťou za kňazov v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa
25.10.2014.
Pozvánka na duchovno-formačný pobyt
v Taliansku. Pozývame chlapcov od 18
rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom
duchovnom živote, na polročný duchovný
a formačný pobyt do Desenzana del
Garda v Taliansku počas roka 2014 - 2015.
Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje
mladým mužom od 18 rokov, ktorí v sebe
cítia duchovné povolanie – kňazské či
rehoľné, no nie sú rozhodnutí. Náklady
na pobyt sú hradené zo strany otcov
rogacionistov. V prípade záujmu zašli svoj
životopis a kontakt. Adresa: Centrum pre
duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša,
Hlavná 81, 080 01 Prešov. Kontakt:
0911/487341, konkatedralapo@gmail.com.
Jozef Mihaľ
Mariánska kongregácia pozýva svoje členky
na slávenie sviatku Sedembolestnej Panny
Márie v pondelok 15.9.2014 o 14:30 hod. so
sv. omšou v Kláštore Sancta Maria.

Krsty 30. a 31.8. 2014

Marco Štec, Maxim Čuchran, Ondrej Milovčík,
Barbora Lakatošová, Mário Lakatoš,
Nikola Lakatošová, Tamara Ferková, Matej Paľa,
Sabína Onofrejová, Ela Marcinková

Sobáše 29. a 30.8.2014

Benko - Bujdošová, Horváth - Jurková, Hrabčák Vargová, Venclíček - Výrostková, Repeľ - Katuščáková,
Krak - Tkáčová, Lipka - Onofrejová, Jurkovský Lešková, Drobný - Malinovská, Fatula - Kalinová,
Baratka - Hulmanová, Kuba - Andraščíková, Kormoš
- Gáborová

