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obohacujem?
Aj po našom meste, tak ako aj po celom
Slovensku, kolujú debaty o tom, ako sa dajú
zachrániť čierne nezákonné peniaze?
Luxus a bohatstvo, ktoré sa takto vytvára,
sa stáva pre nich svojím spôsobom peklom
zatratenie. Celé spoločenstvá ľudí žijúce
v luxuse a blahobyte holdujú konzumnému
spôsobu života a pritom si ani neuvedomujú,
že ich blahobyt je často výsledkom hlbokej
nespravodlivosti pri rozdeľovaní zemských
dobier, že ich luxus je výsledkom veľmi
efektívnej metódy politickej moci, často aj
štátu, v ktorom sa žije. Či teda my všetci, ktorí
sme tu, žijúci ako-tak bez starosti o chlieb, sme
vo vzťahu k tým, ktorí žijú v totálnej chudobe
bez viny?
Takéto správanie nemá nič spoločné
s Kristovým posolstvom, ktoré dnes zaznieva
z betlehemských jasieľ. Výzva je jasná: Možno
nemôžem zmeniť univerzálny chod sveta,
ale môžem zmeniť seba, svoje zmýšľania,
názory a konanie. Zmeniť ho tak, aby bolo
v súlade so svedomím, Božími zákonmi. Ak
to budem robiť, potom budem bez viny! Boh
teda prichádza k nám v osobe Ježiša Krista
veľmi blízko, a predsa je človek od neho veľmi
vzdialený. Vzdialený preto, lebo si všetko
ospravedlňuje
slobodou,
humanizmom,
kultúrou a v poslednom čase aj vedou

a technikou. Vraj Boha mu netreba, vystačí si
sám. Utápa sa v sebe, v presvedčení , že nájde
viac seba. Pravda je však opačná. Čím viac ide
len a len do seba, tým viac stráca seba. Čím
viac je s Bohom, tým viac pozná seba, veď
človek vyšiel z Božej ruky. Emanuel je tu,
veľmi blízko, stojí vedľa nás. Čo s tým? Čím
sme bližšie pri Kristovi, tým sme bližšie aj pri
človekovi.
Istá rozprávka hovorí o troch rybách,
ktoré si žili vo svojej vode, vo svojej rieke
veľmi spokojne. Raz jedna povedala: Hovorí
sa, že pre náš život je najpotrebnejšia voda.
Druhá po chvíľke ticha povedala. A kde je tá
voda? Všetky tri rybky v tichosti rozmýšľali,
ale nenašli odpoveď. Tu sa ujala slova tretia
rybka a povedala: Vraj v mori žije jedna veľká
ryba a tá je veľmi múdra. Mali by sme ísť k nej
a opýtať sa jej, kde je tá voda, ktorá je pre náš
život najpotrebnejšia. Všetci jej dali za pravdu,
a tak sa vybrali do mora za najmúdrejšou
rybou. Keď ju po nejakom čase našli, položili
jej otázku: Kde je tá voda, ktorá je vraj pre náš
život najpotrebnejšia? Veľká a múdra ryba sa
usmiala a povedala: Ach, aké ste hlúpe, žijete
vo vode, a hľadáte ju niekde inde?!
Bratia a sestry, nehľadajme múdrosť, kde
nie je. Veď celá kresťanská viera je múdrosťou
samou. My v nej žijeme. To však nestačí.
Žijeme z nej a nehľadajme ju inde.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD., dekan - farár

(Pokračovanie zo strany 3)
vysielanie. Členkám, ktoré sa zúčastnili púte do
Šaštína, sme venovali 150 €. Ani v uplynulom
roku sme nezabudli na našich vdp. kaplánov
a kňazov vo farnosti, vo vysokoškolskom
pastoračnom centre UPC či fakultnej nemocnici.
Už tradične si na nich spomenieme pozornosťou
pri príležitosti ich menín, narodenín alebo pod
vianočný stromček. Vyjadrujeme im srdečné
poďakovanie za všetky ich obetavé služby
počas celého roka. Srdečne ďakujeme za
všetky milodary, ktoré ste počas roka darovali.
Nebola to malá suma, ale 4 168,20 €. 29. júna,
na sviatok sv. Petra a Pavla, sme si vykonali
Duchovnú obnovu pod vedením provinčného
promótora pre ruženec pátra Melichara
Matisa OP, ktorému je zverená moc zakladať
a koordinovať ružencový apoštolát. Túto svätú

omšu odslúžil spolu s bratom Filipom. V homílii
sa venovali cieľu a myšlienke Duchovnej
obnovy. To, že sa ružencové bratstvo stretáva
pravidelne, takmer celé, raz v mesiaci, svedčí
o živom záujme členov. Táto cesta utužuje
ružencové bratstvo. Po svätej omši bolo krátke
agapé v priestoroch Katolíckeho kruhu. Počas
podnetnej a radostnej diskusie sme pocítili ducha
spoločenstva. Svätý Otec František nás v roku
2015 vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii
gaudium vyzýva na nové, osobné stretnutie
s Ježišom Kristom, na každodenné jeho hľadanie
a chce, aby sme žili zasvätený život s Ním a jeho
matkou Pannou Máriou. Nech nás i naďalej
obdarúvajú svojimi milosťami a požehnaním.
V Prešove dňa 31.12.2014
Spracovali: Ján Harčár – hlavný horliteľ RB a Ing.
Štefánia Nemcová – pokladníčka RB
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2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA V ROKU B

Nasledovať Krista v múdrosti
Dnešná sv. omša nás všetkých pozýva
kľaknúť si pred chudobu v jasliach, kľaknúť
si pred dieťa v biede, ktoré prišlo na tento
svet pred dvetisíc rokmi. Podobne nás pozýva
vnímať Božiu múdrosť, o ktorej dnes tak
krásne hovorí Sirachovec v prvom čítaní,
keď hovorí: „Od počiatku, pred vekmi som
stvorená a budem trvať naveky.“
Pozývam nás, aby sme my ľudia 21.
storočia v konfrontácii s múdrosťou Boha,
ktorá sa rozhodla spasiť človeka cez svojho
Syna, konfrontovali svoju ľudskú múdrosť
a potom následne hľadali a našli odkaz
príchodu Božieho Syna pre náš osobný život.
A my to urobíme v takej krátkej analýze
dnešného svetového diania i nášho osobného
života práve pri pohľade na skutočnosť, že
Božia múdrosť prišla na svet v chudobe,
v pokore Syna Ježiša Krista. Na vovedenie do
témy vám ponúkam tieto fakty:
• Podľa štatistiky OSN žilo v roku 2005
viac ako miliarda ľudí, ktorí mali
na svoje živobytie 1. dolár na deň,
ďalšie dve miliardy zápasia o prežitie
s príjmom dva doláre za deň.
• Približne každé štyri sekundy zomiera
na svete človek z hladu. Ročne zomrie
z hladu na svete 11 miliónov ľudí, čo
je dvakrát viac ako je počet obyvateľov
Slovenska. Či ozaj sme všetci bez viny?
Bohaté krajiny poskytli na boj proti hladu
0.25 percent svojho národného produktu,
ale pritom na zbrojenie a armádu dajú
vlády štátov vrátane Slovenska od 2 – 3.5
percent z hrubého domáceho produktu.
Hľa, múdrosť človeka, ktorá nemá
s múdrosťou Boha nič spoločné.
• Ak budeme pokračovať ďalej pri

pohľade na štatistiky sveta, musíme
byť, ak ešte máme cit solidarity so
zomierajúcim, úplne zhrození.
• Máte predstavu, koľko peňazí sa dalo
na vojnu v Iraku? Ku 1.12. 2008 to
predstavuje 580 miliárd dolárov.
• Bohužiaľ, teraz to premeníme na fakty:
Tieto peniaze by stačili na 15 rokov pre
všetkých, ktorí hladujú tak, aby žili bez
starosti, či si budú môcť zajtra dať niečo
do úst.
A pôjdeme ešte ďalej, a to pri pohľade na
tieto štatistické údaje:
• Na drogy sa ročne minie na svete
400 miliárd dolárov, na alkohol len
v Európe 105, na cigarety 50, na voňavky
a parfumy v USA a Európe 12. miliárd,
na zmrzlinu v Európe 11 miliárd
dolárov. Či ozaj sme bez viny? Opäť:
Hľa, múdrosť človeka, ktorá nemá nič
spoločné s múdrosťou Boha.
Povieme si, čo my s tým? Pravdupovediac, možno osobne nemáme dosah, aby
sme niečo veľké urobili, ale predsa len by sme
na drobné mohli rozmeniť náš život do týchto
otázok:
• Viem sa uskromniť? Či musím mať za
každú cenu všetko, po čom moje srdce
túži?
• Keď niečo chcem, uvedomím si: Ozaj to
potrebujem? Nevyžijem aj bez toho?
A teraz vážne:
• Ak som lekár, úradník, pred-staviteľ
samosprávy, ako je to s transparentnosťou pri financovaní? Ako je to
s úplatkami?
• Uvedomujem si, že je to ťažký hriech, že
často môže ísť o podvod, o krádež?
• Do akej miery sa týmto spôsobom
(Pokračovanie na strane 4)
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár
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Úmysly sv. omší

5:45 † Veronika, Andrej, Ján, Anna, Michal

Po
5.1.

6:15 † Mikuláš

Pondelok vo
Vianočnom období

7:00 † Monika - pohrebná
12:00 † Pavlína
18:00 ZBP Ján a Andrea

Ut
6.1.

St
7.1.

ZJAVENIE PÁNA
prikázaný sviatok

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

Sv. Rajmunda
z Peñafortu,

kňaza
ľubovoľná spomienka

5:45 † Mária, Ondrej, Pavol
6:15 ZBP rod. Pniaková
7:00 † Františka (ž)
12:00 † Štefan, Alžbeta
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Alžbeta, Emil

Št
8.1.

Štvrtok po Zjavení
Pána

6:15 † Juraj, Alžbeta
7:00 † Dagmar - pohrebná
12:00 ZBP Ľubomír, Viera
18:00 ZBP Vincent, Alžbeta - poďakovanie za
60 rokov spoločného života
5:45 ZBP Anna, Mária

Pi
9.1.

Piatok po Zjavení Pána

6:15 ZBP rod. Koščová
7:00 † Alžbeta - pohrebná
12:00 † Andrej, Žofia, Peter, Matilda
18:00 ZBP Marián

So
10.1.

Ne
11.1.

Sobota po Zjavení
Pána

5:45 † Klára, Imrich, Helena
6:15 † Pavol - pohrebná
18:00 † Ružena

KRST KRISTA PÁNA - ROK "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Božena - 80 r.), 7:45, 10:00 - latinská, 11:30,
18:00 (ZBP rod. Baliková);
Cemjata 10:15

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:
Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup
500 €, bohuznámy 1000 €, z pohrebu
Ladislava Šefčíka 10 €, zo sobáša
Kandurových 200 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V utorok 5.1.2015 je večerná sv. omša zo
slávnosti Zjavenia Pána. V stredu 6.1.2015
je prikázaný sviatok Zjavenia Pána.
V našich krajoch sa pri sviatku Zjavenia
Pána požehnáva voda, ktorú si potom
veriaci berú do svojich príbytkov. Vodu
požehnáme večer pri sv. omši 5.1.2015 a pri
sv. omši 6.1.2015 o 7:45 hod. Účasť na sv.
omši v ten deň viaže kresťanov katolíkov
od siedmeho roku života ako v nedeľu.
V utorok 6.1.2015 pri sv. omši o 7:45 hod.
bude za účasti Mons. Bernarda Bobera,
košického arcibiskupa - metropolitu,
otvorený Jubilejný rok Konkatedrály sv.
Mikuláša, nakoľko si pripomíname 500
rokov od jej dokončenia.
Dňa 7.1.2015 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 7.1.2015.
Upozornenie na zmenu
V piatok 23.1.2015 sa v našej konkatedrále
v rámci Týždňa za zjednotenie kresťanov
uskutoční ekumenická bohoslužba so
začiatkom o 18:00 hod. Sv. omša sa
presúva na čas 17:00 hod.
Prosíme vás, aby ste nám prostredníctvom
farskej schránky, farského e-mailu alebo
osobne dali vedieť, ktoré aktivity či
podnety v našej farnosti v roku 2014
vás potešili alebo obohatili. Budeme ich
postupne zverejňovať v Infolistoch.
Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na
Trojkráľové
stretnutie,
ktoré
bude
vo štvrtok 8.1.2015 o 16:00 hod.
v Katolíckom kruhu.
V piatok 9.1.2015 o 18.00 v kostole Najsv.
Trojice na Solivare bude celoprešovská
mládežnícka sv. omša z cyklu: „Čistý
rok“ - duchovná príprava na Národné
stretnutie mládeže v Poprade P15. Téma:
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Čistota - Prameň radosti. Patrón témy: Božia
služobnica Anna Kolesárová. Prihovorí sa
nám o. Ján Kocurko, kaplán v Trebišove.
Všetci ste srdečne pozvaní.
9.

10.

11.

12.

13.

Oznamujeme birmovancom, že najbližšie
stretnutia budú v týždni od 12.1. 15.1.2015, kedy sa budú vykonávať
písomné previerky z tém 1 - 9. Prosíme,
aby ste sa náležite pripravili.
V stredu 14.1.2015 o 16:30 hod. bude mať
v Katolíckom kruhu prednášku MUDr.
Orlovský o Rodovej rovnosti a chystanom
referende. Srdečne ste pozvaní!
Redakcia Infolistu, ktorý pre vás vychádza
týždenne, ďakuje všetkým členom a spolupracovníkom za ich obetavú prácu,
všímavosť, dary a čas. Nech vám to dobrotivý
Boh hojnou mierou oplatí aj v Novom roku
2015. JCDr. Martin Šimko, kaplán
Ešte sú voľné úmysly na mesiace január
- marec 2015. Svoje úmysly môžete
nahlásiť v kancelárii farského úradu počas
kancelárskych hodín.
Cirkevná základná škola sv. Mikuláša
v Prešove realizuje v dňoch 19.1. - 23.1.2015
zápis žiakov do 1. ročníka.

Správa o činnosti a hospodárení
Bratstva živého ruženca pri Konkatedrále
sv. Mikuláša za rok 2014
Prežili sme rok zasvätený P. Márii Sedembolestnej.
Rok, v ktorom sme sa v modlitbách, meditáciách
i kontempláciách tajomstiev svätého ruženca
utiekali k siedmim bolestiam a prosili o pomoc
a útechu Pannu Máriu. Svoju činnosť a pozornosť
sme venovali aj zbierkam a dobrovoľnými
príspevkami aj skutkom milosrdenstva. Pravidelne mesačne sme prispievali na opravu
konkatedrály, farských schodov či dokončenie
fresky Árona (1 750 €), na Kalváriu (200 €)
a Kostol sv. Donáta na Cemjate (150 €), na sv.
omše, večeradlá, pobožnosti (372 €), časopisy
a kalendáre svätého ruženca (150 €). Prispeli sme
na médiá, na Rádio Lumen a TV Lux (1 100 €)
a zároveň poďakovali za ich poučné náboženské
(Pokračovanie na strane 4.)
Krsty 27.12.2014
Larisa Prusáková, Hanna Šandorová,
Radoslav Horvát, Šarlota Taragošová,
Alexander Maximilián Maras, Soňa Cinová
Sobáše 27.12.2014
Šimon Kandur - Ivana Komárová

