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Kalvária - odpust

Niekoľkých veriacich sme sa opýtali
na prežitý týždeň na Kalvárii.
Bola som na sv. omši v sobotu večer,
prof. Leščínského si nenechám ujsť. Vždy
ma osloví. Ďakujem, že má svoje miesto
na našom odpuste. Verím, že o rok príde
zas, ako to povedal dekan.
(veriaca Mária)
Skoro každý deň som sa snažil
prísť na Kalváriu. Pre mňa je každá sv.
omša tajomstvom, posilou a milosťou.
Veľmi ma teší, že sa počas celého týždňa
ponúka nám na Kalvárii takýto duchovný
program. Na druhej strane mám pocit, že
si to ani nevážime...
(veriaci Peter)
Áno, sme tu pravidelne aj
s manželkou. Nedeľa na Kríža je pre
nás tradíciou, ktorú, ak nám Pán Boh dá
zdravie, vždy budem dodržiavať. Sme
obohatení putovaním a výstupom na
vrch ku krížu a posilnení spoločenstvom
veriacich, ako aj duchom sv. omši.
(manželia Anton a Mária, V. Šariš)
Piatok mládežnícka, sobota prof.
Leščinský a v nedeľu 8:00 s dekanom.
To si vyberám. Ale v tomto roku aj 10:00
hod., hoci doma cez internet, kde bol
priamy prenos. Super myšlienka, vďaka
za ňu.
(veriaca Monika)
Na jednej strane radosť z putovania,
na druhej strane dojem, že pre mnohých
z našej farnosti akoby odpust ani nebol.
Prečo nezrušíte sv. omšu o 10:00 a o 11:30
hod? Možno aj tak by ste „prinútili“
putovať na Kalváriu. Keď som pozrel
okolo seba, mal som pocit, že na sv. omši
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o 10:00 bolo viac ľudí z iných farností ako
z našej.
(veriaci Milan)
Nech Pán odmení všetkým, za všetko.
Bol to krásny týždeň s vyvrcholením
v nedeľu. Som veľmi povzbudená
a potešená. Pán sa postaral aj o počasie.
Chcem poďakovať všetkým, čo tam boli,
čo kráčali v ďaždi v sobotu, veľmi ste ma
povzbudili.
(veriaca Anna)

Slovo na záver

Pán Boh zaplať všetkým za účasť,
organizáciu. Vďaka firme Martina
Michelčíka „FILMA“ sme mali ozvučenie
ako aj prenos cez internet. Vaše slová
a postrehy nás kňazov niekde usmerňujú.
Duchovný Jozef Heske povedal, že je
prekvapený, koľko ľudí bolo na sv. omši
o 11:30. Pridáva sa k postrehu veriaceho
Milana, že akoby Prešovčania ignorovali
Kalváriu, že je tiež za vynechanie sv. omše
v takomto čase v celej farnosti. Bratia
jezuiti to v tomto roku urobili. Možno ozaj
stojí za zváženie rozhodnúť, aby v čase od
10:00 - do 12:00 hod. sv. omše v kostoloch
neboli, teda ani v konkatedrále, ani
v rehoľných kostoloch. Akosi zabúdame
na to staré: Kde je biskup, tam je aj cirkev.
Zabúdame na to, že púť na Kalváriu je
spojená s možnosťou získať plnomocné
odpustky. Asi
sme spohodlneli...
Premodlime to, a uvidíme, čo nám Pán
povie. A vás všetkých prosím, aby ste
nad tým trocha porozjímali.
Všetkým, za všetko Pán Boh zaplať.
(dekan)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
21. september 2014
O robotníkoch vo vinici
V našich kresťanských spoločenstvách
sa často objavuje aj prejav, ktorý sa nazýva
pohoršenie. Asi každý z nás by vedel rozprávať,
v čom nás pohoršujú naši bratia a sestry. Snáď
niekedy aj máme dôvod sa pohoršovať, inokedy
to môže byť prejav našej duchovnej nízkosti.
Najhoršie by bolo však to, keby sa pohoršovali
aj nad správaním Boha a účinkovaním jeho
lásky v životoch mnohých ľudí.
Centrálnou myšlienkou dnešnej liturgie
sú slová Pána v proroctve Izaiáša: „Lebo
moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše
cesty nie sú mojimi cestami“. Tieto slová
potom vysvetľuje Ježiš v tzv. kontroverznom
podobenstve O robotníkoch vo vinici.
Podobenstvo
nerieši
problém
práce a zárobku, ale problém, ktorý je
vypovedaný poslednými slovami: „Tak budú
poslední prvými a prví poslednými“. Ježiš
podobenstvom vstupuje do myslí židovskej
náboženskej elity, ktorá bola presvedčená
o svojich Božích privilégiách. Preto sa
pohoršovala, keď Ježiš hovoril o spáse aj
pre hriešnikov a pohanov. V ktorej časti
podobenstva sa objavujú už spomínané
Božie myšlienky, ktoré sú iné, ako človeka?
Je to vo chvíli výplaty. Niektorí sú pohoršení
postupovaním majiteľa, ktorý všetkým
rovnako vyplatil. Ježiš povedal, že je to preto,
lebo majiteľ je dobrý. To znamená, že Boh
rozhodne, čo komu, kedy a koľko dá a nie
ľudské zásluhy. Nerozhodujú zásluhy, ale
Božia láska. Dĺžka vernosti k Bohu má vtedy
význam, keď toto dokáže pochopiť, prijať
a tešiť sa z toho.
A aké má podobenstvo posolstvo pre nás?
Odpoveď je jasná: prakticky prežívať to, že
Božie myšlienky sú iné, ako naše. Máme byť
v službe tejto pravdy. Sme v nej vtedy, keď sa

ročník: XXIV.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA - ROK A
snažíme na „cestách“ dnešného sveta povolávať
ľudí k Ježišovi. Asi mi dáte za pravdu, že sme si
vytvorili rozličné bloky spoločenských skupín,
o ktorých si myslíme, že sú mimo dosahu Boha.
Alebo, že Božia milosť účinkuje len v nejakom
religióznom prostredí. Myslíme si, že niektorí
podnikatelia žijú vo svojom svete, v ktorom
nepotrebujú Boha. To isté si myslíme o väčšine
hercoch, spevákoch, športovcoch, politikoch,
novinároch atď. Áno, neraz sa oni správajú ako
bohovia, neraz bojujú proti Bohu, ale pomôžem
im tým, že ich odpíšeme? A pomôžem tým,
ktorí sú ľahostajní a nebojujú proti nám a len
„postávajú na námestiach“? Ak sa niekedy
rozprávame s ľuďmi z týchto sfér, tak sme
napr. prekvapení, akú majú úctu k pápežovi.
Neraz si ho vážia viac, ako my katolíci.
Vážia si jeho prínos pre vytváranie dobrej
ľudskej rodiny. Sme prekvapení, ako pozorne
sledujú správanie nás kresťanov v rozličných
situáciách, od prezentácie v televízii až po púte.
A neraz sú povzbudení, ale neraz aj nahnevaní.
Všetci, ktorí patríme do našej Cirkvi,
nesmieme nikoho nenávidieť. My sa musíme
často v tomto svete správať zásadovo, ale
nie nenávistne. Musíme stále prosiť Boha,
aby nám dal síl byť jeho spolupracovníkmi
v službe ľuďom, ktorí sú iní ako my. Keď už pre
nič iné, tak aspoň preto, aby sme my nedávali
im pohoršenie, že o láske hovoríme, ale lásku
nežijeme. A keď si naozaj Boh niekoho, kto sa
nám javí ako „posledný“, povolá k sebe, tak
sa máme z toho tešiť a keď môžeme, tak mu
máme pomáhať.
Asi
sa
nevyhneme
rozličným
pohoršeniam. Nepohoršujme sa však vtedy,
keď vidíme, ako Boh účinkuje v živote ľudí,
o ktorých sme si mysleli, že ako žijú, tak aj
zomrú.
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 ZBP Margita
Po
22.9.

6:15 † Ján, Margita
7:00 † Bartolomej - pohrebná

Féria

12:00 ZBP Cecília, Elena (obidve 70 r.)
18:00 ZBP Helena, Pavlína (80 r.)

Ut
23.9.

Sv. Pia z Pietrelčiny,
kňaza
spomienka

5:45 † Juraj

6:15 ZBP Anna s rod.
7:00 † Marián - pohrebná
12:00 ZBP Mário, Erika, Jaroslav, Anna
18:00 ZBP Mária (60 r.)
5:45 † Mária, Ondrej

St
24.9.

6:15 † Mária, Michal, Zdeno

Féria

7:00 † Adam - pohrebná
12:00 † Ladislav
18:00 † Stanislav, František
5:45 † Jakub, Mária, Mária

Št
25.9.

6:15 † Vladislav - 5. výročie

Féria

7:00 † Štefan - pohrebná
12:00 † Johana, Jozef
18:00 † Gabriel - 15. výročie

Pi
26.9.

So
27.9.

Ne
28.9.

Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka

Sv. Vincenta de Paul,
kňaza
spomienka

5:45 † Jozef, Martina
6:15 † Marta, Ľuboš
7:00 † Vladimír - pohrebná
12:00 ZBP Stanislav (75 r.)
18:00 † Milan
5:45 † Jozef, Martina
6:15 † Pavol (Svat)
18:00 † Július

DVADSIATA ŠIESTA 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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Oznamy

Milodary:
Na konkatedrálu:
• bohuznámy 10 €
• bohuznámy kňaz 10 €
• bohuznáma Magdaléna 20 €
• bohuznámy veriaci 10 €
• bohuznáma na Kalváriu 10 €
Na opravu Kalvárie:
bohuznáma na 10 €
Zbierka z odpustu na Kalvárii:
vo výške 402 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Pozývame našich animátorov,
birmovancov a mládež na
„víkendovku - formovačku a
rozbíjačku“, ktorá sa uskutoční
v termíne od 26.9 (piatok) do
28.9.2014 (nedeľa). Prosíme
záujemcov, aby sa nahlásili
v sakristii, alebo u p. kaplána
Viktora. Vyrážame v piatok
26.9.2014 po mládežníckej sv. omši
z fary. Téma víkendovky: Boh,
ktorý mení. Srdečne pozývame.
V piatok 26.9.2014 pozývame
birmovancov a mládež na
mládežnícku sv. omšu, ktorú
začneme sláviť o 18:00 hod.
v
konkatedrále.
Zároveň
pozývame mládež - spevákov
i tých, ktorí hrajú na akýkoľvek
hudobný nástroj do nášho
zboru. Záujemcovia kontaktujte
p. kaplána Viktora.
V pondelok 22.9.2014 o 15:00 hod.
bude stretnutie členov Bratstva
Božského
Srdca
Ježišovho
v kláštore Sancta Maria.
V sakristii konkatedrály si môžete
zakúpiť magnetku s vyobrazením
prešovskej kalvárie, ale aj
konkatedrály. Aj tým podporíte
opravu dominanty mesta.

6.

7.
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Pozývame ťa na formačnovzdelávacie stretko pre ľudí
od 25 do 35 rokov inšpirované
ignaciánskou
spiritualitou.
Stretnutia
bude
sprevádzať
rehoľná sestra CJ a prvý termín
je vo štvrtok 2.10.2014 o 18:00
hod. v Centre Márie Wardovej na
Konštantínovej ulici v Prešove.
Konfederácia politických väzňov
Slovenska vás pozýva na pietnu
spomienku na nespravodlivo
väznených
komunistickým
režimom vo väznici v Prešove
pri
príležitosti
1.
výročia
odhalenia pamätnej tabule na
budove väznice na ul. Kpt.
Nálepku v stredu 1.10.2014
v Prešove. Súčasťou je aj sv. omša
v Konkatedrále sv. Mikuláša
o 14:00 hod. za účasti Mons.
Stanislava Stolárika, košického
pomocného biskupa.

Krsty 13.9.2014
Veronika Barabasová,
Nina Sedláková

Sobáše 13.9.2014
Tkáč - Štalmachová,
Ondrejka - Sabolová,
Boháč - Šimková,
Krivda - Lopuchovská,
Dolinský - Bednarčíková,
Ščavnický - Muchová

