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Mládežnícka grilovačka - postreh

Keď som si v sobotu 6.9.2014 po
skončení večernej sv. omše so svojimi
dvoma synmi (miništrantom a tým
druhým nádejným :-) ) ako obvykle
krátila cestu k autu cez faru, postretlo
(nielen) nás príjemné prekvapenie. Na
farskom dvore to žilo.
Pán dekan so svojimi kaplánmi
pripravili pre miništrantov a mladých,
ktorí
majú
záujem
angažovať
sa v živote farnosti, grilovačku
s posedením v altánku.
Príjemná,
priam
rodinná
atmosféra, prestretý stôl, vôňa
opekaného mäska spod rúk grilmajstra
pána dekana, na táckach chutné
koláče, na ktoré nezabudli starostlivé
gazdinky. Pristavili sme sa na hodinku,
moji chlapci boli nadšení. Nálada
bola výborná a všetkým mladým
chutilo tak, že grilované dobroty mizli
z podnosu ešte horúce. Po dvore sa
rozliehala veselá vrava, smiech, dobrá
nálada.
Poznáte to, keď x–krát idete
tou istou cestou a nič zvláštne na
nej neočakávate. Idete popritom
pohrúžení do myšlienok, či odpovedáte
na všetečné otázky svojich detí.
A odrazu Vás niekto či niečo milo
prekvapí, zarazí v pozitívnom zmysle
slova. Toto stretlo nás v túto sobotu
otvorením dverí na farský dvor, kde
stál za grilom usmievavý pán dekan
a pozýval za prestretý stôl.
Vybavte si ten pocit, keď prídete
domov či niekam, kde cítite prijatie. Či
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pocit tepla. Takto som sa znedazdajky
cítila ( a verím, že nielen ) ja.
Spoza plného stola dobrôt, ktoré
som radšej prenechala mladým, som
sa sýtila týmto prežívaním. Príjemna
a prijatia. Sálalo z mladých ľudí, ktorí
sa tam zišli a cítili sa spolu dobre. Sálalo
z mojich detí, ktoré sa jednoducho
tešili.
I keď sme odchádzali ako prví
(keďže môj nádejný miništrant
už básnil o fľaške teplého mlieka)
a vydarený začiatok tejto akcie sľuboval
pokračovanie v skvelej atmosfére,
predsa v nás stihla zanechať príjemné
dojmy. Môj starší syn cestou domov
zhodnotil : „Mami, bolo úžasne!“ No
nie je to dostatočné uznanie?
V ovzduší prijatia a povzbudenia sa naše deti a naši mladí
hoja,
rozvíjajú,
napredujú
a uzdravujú. A funguje to jednoducho
– čím viac dobra dáme, tým viac aj my
sami získame.
Nebuďme teda, my starší,
skúpi na ľudskosť a ochotu znova
a znova riskovať, aby sme rástli.
Nebuďme skleslí, sterilní, falošní, nudní
a
príliš
vážni.
Ostaňme
pre
mladších
inšpiráciou
s
otvoreným
srdcom
hodnou
nasledovania.
Pán dekan a páni kapláni - vďaka
za Váš príklad, za skvelý nápad
a vydarenú realizáciu tejto akcie.
Katarína K.
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Všetko nie je na gombík…
Hovorí sa, že istý mladík, ktorý žil
zlým životom, sa chcel zmeniť a prišiel
prosiť o pomoc do kláštora, aby sa
zaň modlili. Po nejakom čase sa vrátil
nahnevaný, že ako sa to modlia, veď
v jeho živote sa nič nedeje, žiadna zmena
k lepšiemu. Sám sa však o nič nesnažil.
Vtedy ho jeden z mníchov poprosil, aby
mu pomohol preniesť vrece s obilím. On
ho chytil na jednej strane, páter na druhej
a šli cez dvor. No nedarilo sa im, pretože
mníchovi podchvíľou vypadlo z ruky.
Vtedy sa mladík nahneval a povedal mu:
– Keď to nebudete aj vy poriadne
niesť, nikdy to neprenesieme.
– Presne tak – odpovedal mu kňaz
– a keď sa aj vy nebudete snažiť zmeniť,
darmo sa za vás modlíme.
Tento príbeh nám hovorí o jednej
veľmi dôležitej pravde, že do neba máme
otvorené dvere, ale vkročiť do nich, to
musí byť aj naša snaha. Aj my to musíme
chcieť. Božia milosť je nekonečná a jeho
milosrdenstvo tak isto, ale my s ním
musíme spolupracovať. Pripomína nám
to dnešný sviatok a dnešné Božie slovo.
Keď totiž ľud začal chabnúť na
ceste a šomrať na Mojžiša, poslal Pán
na ľudí ohnivé hady. Ony hrýzli ľud
a mnoho ľudí z Izraela pomrelo. Vtedy sa
spamätali, prosili Mojžiša a Mojžiš prosil
Boha. A Pán mu prikázal urobiť ohnivého
hada ako znamenie. Ak sa naň pohryzený
pozrel, zostal nažive. To slovíčko ak je tu

ročník: XXIV.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
veľmi dôležité. Je krátke, zanedbateľné,
ľahko sa preskočí, ale neslobodno. Je
tu podmienka: kto chce žiť, musí sa
pozrieť. Milosť prichádza, ale treba ju
prijať, slobodne s ňou spolupracovať.
Vernosť vyrastie zo zeme a spravodlivosť
zhliadne z neba. Inak sa nedá.
Potvrdzuje nám to aj Pán Ježiš,
keď Nikodémovi hovorí o nekonečnej
Božej láske, ktorý tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho uverí… A tu
je znovu podmienka. Boh dáva, skláňa
sa vo svojom nekonečnom milosrdenstve
a viera je Boží dar, ale aj slobodné
rozhodnutie človeka, ktorý chce tento
dar prijať.
Pán sa zľutuje, odpustí vinu, nezničí,
potlačí svoj hnev, pošle svojho Syna,
ktorý sa uponíži a stane sa poslušným
až na smrť, až na smrť na kríži, ale
musia sa zohnúť naše kolená, musíme
sa rozpamätať, že Boh je naša pomoc
a jediná záchrana.
Kríž je znakom spásy… Takto sa
spieva v jednej piesni o kríži. Áno,
skutočne je. Ale je aj otázkou: robíš
všetko, čo môžeš, aby Kristova krv nebola
zbytočne pre teba vyliata? V dnešných
časoch, keď všetko ide na gombík, keď
všetko funguje automaticky, je dobre si
klásť túto otázku čím častejšie, pretože
spása na gombík nefunguje a fungovať
nebude…
Marián Bublinec
www.knazi.sk/homilie
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA

Po
15.9.

slávnosť

Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 , 11:30, 18:00; Cemjata 10:15
Ut
16.9.

Sv. Kornélia, pápeža
a Cypriána, biskupa
spomienka

5:45 † Pavol, František
6:15 † ZBP Mária s rod. (65 r.)
7:00 † Anton - 1. výročie
12:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
18:00 † Mária, Ernest
5:45 † Jozef, Gizela

St
17.9.

Sv. Róberta Bellarmína,

biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 za duše v očistci
7:00 † Ladislav - pohrebná
12:00 † Štefan, Mária, Alžbeta
18:00 † Jozef, Mária
5:45 ZBP Helena (75 r.)

Št
18.9.

6:15 † Anna, Juraj, Milan

Féria

7:00 † Gerhard - pohrebná
12:00 † Helena
18:00 † Jozef, Berta
5:45 za obrátenie Lenka, Ľuboš, Tomáš

Pi
19.9.

Sv. Januára,

biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Michal, Žofia
7:00 † Anton - 1. výročie
12:00 † Štefan
18:00 † Štefánia, František, Anna, Tomáš

So
20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona,
kňaza a Pavla Chonga
Hasanga, a spoločníkov

5:45 † Štefan
6:15 ZBP Ján, Jana
18:00 † Katarína, Andrej

spomienka

Ne
21.9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - železničiari, 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 5 €, bohuznáma 5 €,
bohuznáma 200 €, Marcel Merčiak,
redaktor STV 100 €, Vilma Bobáková
100 €, zamestnanci Hostiárne 50 €.
Na kalváriu: bohuznámy 20 €
Na rádio Lumen: bohuznáma 10 €.
Ružencové bratstvo:
na odpustovú slávnosť na Kalvárii 200 €,
na rádio Lumen 45 €, na TV LUX 45 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V pondelok 15.9.2014 máme štátny
sviatok a slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska.
Kancelária bude zatvorená. Pohreby
a iné vážne udalosti hláste kňazom pri
sv. omšiach. Sv. omše budú v časoch
ako v nedeľu. V pondelok 15.9.2014
bude sv. omša aj na Kalvárii o 16:00
hod.
Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že modlitbové
stretnutie sa uskutoční v utorok
16.9.2014 v Katolíckom kruhu na
Jarkovej ulici o 17:00 hod. Stretnutie
povedie kňaz Mgr. František Telvák –
kaplán farnosti sv. Mikuláša.
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.
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o dôstojný priebeh odpustovej
slávnosti na Kalvárii (dekan).
Združenie kresťanských seniorov klub Staré mesto Prešov - usporiada
púť do Poľska vo štvrtok 18.9.2014
s programom Nowy Targ - trhy
a Ludimierz - Ružencová záhrada.
Odchod autobusu bude od Katolíckeho
kruhu o 6:00 hod. Septembrové
stretnutie členov klubu bude 21.9.2014
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(nedeľa) o 15:00 hod. v Katolíckom
kruhu.
7. OZNAM PRE BIRMOVANCOV.
Pozývame všetkých birmovancov
našej farnosti na prvé stretnutie,
ktoré sa uskutoční v stredu 17.9.2014
o 18:00 hod. v konkatedrále. Stretnutie
sa začína sv. omšou a po jej ukončení
bude pokračovať organizačná časť.
Účasť je povinná, nakoľko ide
o dôležité stretnutie.
8. Vo štvrtok 18.9.2014 Vás srdečne
pozývame na adoráciu spojenú
s
individuálnym
požehnaním.
Adorácia sa začne po sv. omši o 18:00
hod. Týmto vás srdečne pozývame na
naše pravidelné štvrtkové adorácie,
ktoré sa budú konať každý štvrtok
(okrem prvopiatkového týždňa) pod
vedením p. kaplána Viktora.
9. 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.
10. Pozývame vás na slávnostnú sv. omšu
za rušňovodičov a železničiarov
pri
príležitosti
piateho
výročia
Štandardy ZO Federácie strojvodcov
SR Prešov v Konkatedrále sv. Mikuláša
v nedeľu 21.9.2014 o 10:00 hod. Sv.
omše sa zúčastnia aj zástupcovia
železničiarskych spolkov z Poľska
a Slovenska.
11. V sakristii konkatedrály si môžete
zakúpiť magnetku Konkatedrály sv.
Mikuláša, aj tým podporíte opravu
dominanty mesta.

Krsty 6.9.2014

Adela Máteffyová,
Alžbeta Rázusová

Karin

Sobáše 5.9 a 6.9.2014

Máteffyová,

Tomáš Feč - Zuzana Turlíková, Kucirka Šarišská, Viliam Uličný - Anna Hlinková

