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„Adopcia birmovanca“
Adoptuj si birmovanca, milý brat a sestra! Ako?
V duchovnom význame slova pôjde o duchovnú
adopcia. Na ľavej strane pri oltáriku sv. Jozefa
sú v krabici mená tých, ktorí sa pripravujú na
prijatie sv. birmovania v roku 2015. Vytiahni
si jedno meno a daj si záväzok: Budem ho
duchovne sprevádzať svojimi modlitbami,
obetami ... dobrými skutkami až do jeho prijatia
tejto sviatosti kresťanskej dokonalosti. V takom
význame si adoptuj birmovanca.
Farnosť je totiž jedna rodina. Máme sa jeden
za druhého modliť. Staň sa duchovným
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Pozvanie na hostinu

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

úlohu – ukázať svetu veľké poslanie Panny
Márie a poznať príčiny nelásky doby ( tvrdil,
že spočíva v kríze otcovstva, ktorú pocítil aj
na vlastnej koži). Zaslúži si, aby sme poznali
jeho život a dielo ( nájdeme ho v knihe „Říkají
mu otec“- E. Uriburu). Z úcty k tejto vzácnej
osobnosti vznikla aj „Krížová cesta s pátrom
Jozefom Kentenichom“, vydaná z príležitosti
100. výročia vzniku Schönstattského hnutia,
ktoré si pripomenieme 18. októbra a Roku
Sedembolestnej Panny Márie.
Dnes je Schönstatt medzinárodným milostivým
miestom – centrom hnutia. Sprievodcom na
apoštolskej ceste je milostivý obraz pomenovaný
ako Trikrát podivuhodná Matka, víťazná
Kráľovná schönstattská.
Na podnet členov Klubu kresťanských
pedagógov vzniklo toto spoločenstvo aj
v Prešove. Milostivé obrazy – kapličky začali
svoju púť do rodín po slávnostnej sv. omši 19.
novembra 2002. Otec biskup S. Stolárik (vtedajší
dekan) ich posvätil a povzbudil nás k apoštolskej
činnosti. Čo je ich úlohou?
• zjednocovať rodiny pri spoločnej modlitbe,
• vnášať lásku medzi členov rodiny
a susedmi,
• upevňovať úcta ku kňazom a učiteľom,
• uvedomiť si postavenia; otec hlava rodiny,
matka jej srdcom.
Pod vedením Dr. Márii Slivkovej, pani
zo Schönstattu, je dnes toto spoločenstvo
rozšírené i do okolia. Prosme Pannu Máriu,
aby jej návšteva i naďalej obmäkčovala srdcia,
vštepovala lásku, úctu, pokoj a vieru, ktorá
v našej dobe veľmi stagnuje. Vrúcne sa modlime
k Pánu Bohu o záchranu sveta, o zažehnanie zla
a skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie.
H. Motýľová

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

V každej dobe si Pán Boh povoláva veľkých
mužov, ženy i spoločenstvá a dáva im milosť,
aby boli príkladom a živou odpoveďou na
riešenie problémov a krízy, ku ktorej v dejinách
ľudstva opakovane dochádza.
Veľkou Božou milosťou bol obdarený aj páter
Jozef Kentenich, nemecký kňaz, zakladateľ
novodobého Apoštolského schönstattského
hnutia. Je to hnutie obnovy, miesto milosti,
výnimočnej spirituality v rámci Katolíckej
cirkvi. Celé jeho dielo spočíva v zasvätení sa
Bohu – v jeho hľadaní, odkrývaní a poznaní.
Čím priťahoval ľudí na pohľad jednoduchý kňaz
každého, s kým sa stretával? Bol výnimočný vo
výchove, vynikal veľkou múdrosťou. Študentov
pre kňazské povolanie pripravoval dôsledne a s
láskou – bol nielen učiteľom, vychovávateľom,
ale aj otcom (veľká zmena na tú dobu). Jeho
nespočetné kurzy a exercície boli známe po
celom svete. Dokázal jedinečne spojiť veci večné,
nadčasové, s konkrétnymi problémami svojej
doby. Nebolo udalosti, myšlienkového prúdu,
dôležitého objavu, ku ktorým by nezaujal
stanovisko, alebo nehľadal správnu odpoveď.
Predpovedal aj vojnu. Bol ochotný riskovať, lebo
chcel plniť Božiu vôľu. Z čias nástupu fašizmu
sú známe jeho slová: „Žijeme v dobe, kedy
nestojí ľudská sila proti ľudskej, nie, dnes sa
meria sila diabla so silou Božou.“ Aké výstižné
slová aj pre dnešnú dobu!
Jeho život bol veľmi ťažký, ale aj výnimočný.
Od detstva s Božou pomocou prekonával
boj o vieru, ťažkosti pri kňazskom svätení,
s osobným zdravím, utrpením v koncetračnom
tábore Dachau i vyhnanstvo v USA. Viac ako
50 rokov zápasil s nepochopením vlastných,
napriek tomu s nezlomnou vierou vytváral
veľké dielo. Pán Boh mu zveril zvláštnu
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adoptívnym rodičom jedného z birmovancov.
Mladý človek potrebuje tvoju modlitbu,
potrebuje duchovné tútorstvo. Urobíš to pre
neho? Možno po dvoch troch mesiacoch sa mu
môžeš predstaviť, ale nemusíš, to nechám na
teba. Ak sa mu predstavíš, pozvi ho na dobrú
kávu, či zákusok. Prehoď s ním slovko - dve,
predstav sa mu... Ale ak to tak necítiš, nemusíš
to urobiť, dôležitý je prvý krok... postav sa, zájdi
ku krabici, vytiahni meno a začni sa za neho
modliť. Aj to bude stačiť. Pozývam ťa k adopcii
birmovanca.
dekan

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Vštepujme lásku, úctu a vieru

Infolist

Všetci sme už v živote dostali nejakú
pozvánku. Môže to byť svadba, promócia,
alebo životné jubileum. Pozvanie väčšinou
rešpektuje slobodu človeka. On pozvanie
môže, ale aj nemusí prijať.
Aj kráľ z Ježišovho podobenstva pozýva ľudí
na svadbu svojho syna. Ponecháva im slobodu
v rozhodovaní, aj keď predpokladá, že
pozvanie prijmú. Stal sa však opak. Pozvaní
na svadbu neprišli. Podobenstvo rieši
dôležitý problém, ktorý sa nazýva: vôľa
Boha spasiť všetkých ľudí prostredníctvom
Ježiša Krista. Tak máme aj rozumieť
postavy z podobenstva. Kráľom je Boh.
Jeho syn je Ježiš Kristus. Pozvaní hostia
predstavujú ľudí a ich postoje voči spáse.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Boh
nechce spasiť všetkých ľudí. Akoby mal len
svojich obľúbencov, ktorých chce spasiť.
Až keď oni spásu slobodne a dobrovoľne
odmietnu, potom prídu na rad aj tí
z “ulice”. Odpovedať môžeme v tom duchu,
že Boh je plne slobodný v rozdávaní svojich
darov. Komu ich dá a v akej miere. Komu
je však ponúknuté viac Božej lásky, ten
ponesie aj väčšiu zodpovednosť za Božie
dary. Komu ponúkne menej darov, ten má
aj menšiu zodpovednosť. Ako sa to všetko
uskutočňuje v jednotlivých prípadoch,
to ostáva tajomstvom medzi Bohom
a človekom. Boh však vždy rešpektuje
slobodný postoj človeka. Niekto by mohol
namietať, že veľmi sa zdôrazňuje sloboda,
a pritom Boh vo svojej vševedúcnosti
vie, ktorí ľudia prijmú pozvanie a ktorí
nie. Človek teda nie je slobodný. Že to
Boh vie, to je pravda. Božia vedomosť ale
nemá vplyv na ľudskú slobodu. Ak budú

ročník: XXIV.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA - ROK A
jedni spasení a druhí zatratení, to nebude
preto, že Boh o tom vedel, ale preto, ako
sa oni slobodne rozhodli. Aj keď Boh
ich rozhodnutie od večnosti predvídal.
Žiaden človek na svete nebude umierať
s pocitom krivdy, že ja som chcel
a Boh nechcel. Prejdime z teologického
uvažovania k nášmu praktickému životu.
V ňom vidíme, ako ľudia reagujú na Božie
pozvanie. Jedni sú ľahostajní. Nie sú
zásadne proti Bohu, ale nemajú naňho čas.
To sú tí z podobenstva, ktorí išli na svoje
pole a za svojimi obchodmi. Iní sú povrchní.
Ich reprezentuje muž, ktorý na svadobnej
hostine nemal svadobné rúcho. Sú to
ľudia, ktorí sa na pohľad hlásia k Bohu, ale
nedbajú na to, ako žijú. Veľmi im nezáleží,
aká je ich duša a aké sú ich skutky. Existujú
aj agresívni nepriatelia Boha. Predstavujú
ich v podobenstve tí, ktorí pozabíjali
sluhov Pána, keď ich pozývali na svadbu.
Zmyslom ich života je bojovať proti Bohu,
Cirkvi, kresťanom, všetkými možnými
prostriedkami. Od krutých spôsobov až po
rafinované. Napokon sú tu ľudia, ktorí túžia
po spáse. Predstavujú ich v podobenstve tí,
ktorých pozvali z ulíc. Oni si uvedomujú
svoju nehodnosť, ale prijímajú s vďakou
Božie pozvanie. Sú obrazom všetkých
úprimných kresťanov, ktorí zodpovedne
spolupracujú na svojej spáse, aj keď si
uvedomujú svoju slabosť a hriešnosť.
Každú nedeľu nás Kristus volá na svoju
svadobnú hostinu do kostola. S radosťou
a zodpovedne prijímajme toto pozvanie.
Od oltára odchádzajme vždy s prosbou,
aby sme sa raz po smrti dostali na večnú
hostinu v nebi.
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
www.homilie.sk
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Erika, Dianka, Ivo

Po
13.10.

6:15 ZBP Milan s rod.

Féria

7:00 † Bartolomej - 1. výr.
12:00 † Ján - 2. výr.
18:00 † Margita

Ut
14.10.

Sv. Kalixta I.,
pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

5:45 † Andrej, Anna, Ladislav, Jozef,
Pavel
6:15 † Ján, Mária, Jozef, Anna, Belo, Irena
7:00 † Justína, Ján, Ján, Dorota, Madeleine
12:00 ZBP Anna, Eva
18:00 ZBP František

St
15.10.

Sv. Terézie od Ježisa,
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

5:45 ZBP Jozef, Vladimír, Tatiana, Jozef
s rodinami
6:15 † Ján, Helena
7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 † Ján, Mária, Oľga, Karolína, Andrej
18:00 ZBP Anna s rod.

Št
16.10.

Pi
17.10.

Sv. Margity Márie
Alacoque,
rehoľníčky
ľubovoľná spomienka

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
spomienka

5:45 † Štefan, Anna
6:15 za uzdravenie rod. vzťahov bohuznáma rodina
7:00 † Rudolf - pohrebná
12:00 † Ľubomír, Fedor
18:00 † Alžbeta, Štefan, Anna, Mária
5:45 ZBP Helena, Magdaléna, Marta,
Gabriel
6:15 ZBP Gabriela (ž)
7:00 † Ľubomír - pohrebná
12:00 † Žofia - 10. výr.
18:00 † Anna - 20. výr.

So
18.10.
Ne
19.10.

Sv. Lukáša,
evanjelistu
sviatok

5:45 † Ladislav
6:15 ZBP Mária
18:00 † Juraj

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Viktor), 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00 († Ján, Veronika)
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: rod. Šoltésová 50 €
Na Kalváriu:
bohuznáma 20 €, bohuznáma 10 €
Ružencové bratstvo:
na konkatedrálu 200 €, na rádio Lumen 45 €,
na TV Lux 45 €
Na Cemjatu:
bohuznáma rod. 50 €, bohuznáma 10 €
Na Kaplnku sv. Ondreja na Vydumanci:
p. Bačová 100 €, bohuznáma rodina 50 €,
zbierka: 180 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Na budúcu nedeľu bude zbierka na
katolícke misie.
V sakristii konkatedrály si môžete
zakúpiť magnetku s vyobrazením
prešovskej kalvárie, ale aj konkatedrály,
ako aj knihu kázní nášho dekana. Aj tým
podporíte opravu dominanty mesta.
Mesiac október - mesiac sv. ruženca, ktorý
sa modlíme vždy pred sv. omšou o 17:30
hod. K modlitbe sv. ruženca sme pozvali
deti, birmovancov, spoločenstvá, aby sa
zapojila celá farnosť. Rozpis si všimnite
na nástenke alebo v sakristii. Modlíme sa
vždy s kňazom alebo diakonom.
V pondelok 13.10.2014 o 16.30 hod. sa na
Kalvárii v Prešove, uskutoční pravidelné
októbrové večeradlo, spojené so sv.
omšou a sprievodom.
V pondelok 13.10.2014 o 19:00 hod.
v Konkatedrále sv. Mikuláša bude
slávnostné Veni Sancte pre študentov
vysokých škôl, ktoré bude celebrovať
emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.
Všetci ste pozvaní.
Od pondelka 13.10.2014 v pracovných
dňoch od 10:00 - 11:30 a 16:00 - 17:30
hod. sa budú v kancelárii fary vydávať
podielové knihy členom SSV. Výška
členského príspevku je 5 €. Dôrazne
prosíme, nech to netrvá, ako po iné roky:
celý rok.
Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že tematické
stretnutie sa uskutoční dňa 14.10.2014
v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici
o 17:00 hod. Téma: Spolu s Pannou Máriou
ideme za Ježišom. Stretnutie povedie kňaz
Marek Kreheľ, správca farnosti Krista
Kráľa na sídlisku Sekčov.

8.
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Združenie kresťanských seniorov, klub
Staré mesto Prešov usporiada púť do
Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej
v stredu 15.10.2014. Odchod autobusu
SAD z autobusovej stanice z nástupišťa č.
18 - smer Podhradík. Cena pre seniorov
je 0,20€. Októbrové stretnutie klubu
bude v nedeľu 19.10.2014 o 15:00 hod.
v Katolíckom kruhu.
9. V stredu 15.10.2014 budú kňazské
rekolekcie dekanátu Prešov - mesto
v Záhradnom so sv. omšou o 9:00
hod. Farská kancelária bude v tento
deň zatvorená. Pohreby a iné vážne
udalosti hláste kňazom pri sv. omšiach
v konkatedrále.
10. Pozývame vás na pravidelné štvrtkové
adorácie
po
večernej
sv.
omši
v konkatedrále. Ide o moderovanú
adoráciu za sprievodu spevu našej
mládeže.
Adorácia
je
spojená
s individuálnym požehnaním. Adorácie
budú teda v našej konkatedrále každý
štvrtok s tým, že prvý štvrtok v mesiaci
je vyhradený adorácii pod vedením
spoločenstva Oáza.
11. Srdečne
pozývame
všetkých
na
mládežnícke sv. omše, ktoré sa
budú sláviť v piatok o 18:00 hod.
v konkatedrále (okrem druhého piatku
v mesiaci, kedy bude celoprešovská
mládežka). Na mládežníckych sv. omšiach
v rámci príhovoru kňaza budú zaznievať
pravidelné katechézy. Najbližšie vás
pozývame na sv. omšu v piatok 17.10.2014,
kedy zaznie katechéza na tému V čo
a koho verím.
12. Oznam pre birmovancov: Prosíme
birmovancov, aby sa po účasti
na
štvrtkovej
adorácii
zapisovali
v sakristii.
13. Od 15.9. - 24.10. 2014 prebieha reťaz
pôstu a modlitby za kňazov. Pridaj sa aj
ty. Vyber si aspoň jeden deň. Obetuj to za
kňazov našej farnosti.
Krsty 4.10. a 5.10.2014
Dorota Sedláková, Martin Maťufka, Barbora
Novacká, Eliška Cisková
Sobáše 4.10.2014
Škára - Považanová, Palenčár - Baluchová,
Jurčišin - Miškufová, Ľaš - Kolářová, Petrík Virbová, Hlavatý - Olejníková

