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Referendum o rodine

Infolist

Vzhľadom na blížiace sa referendum
o rodine vyhlásené na 7.2.2015 sa v stredu
14.1.2015 Katolíckom kruhu uskutočnila
prednáška MUDr. Orlovského o ochrane
rodiny a jej podstate. Prednáška bola pútavo
prednesená a záujem kňazov i verejnosti
bol veľký. Očakávali sme sotva päťdesiat
záujemcov, ale počet vysoko prevyšoval

25. január 2015
Ježiš im povedal:
„Poďte za mnou...“ (Mk 1, 17)

tlač, kopírovanie, väzba

možnosti danej miestnosti. Nakoľko tematika je
pálčivá, svoju prednášku s názvom Prirodzený
zákon a referendum prednesie aj MUDr. Igor
Smelý, PhD. v priestoroch ACM Prešov na
Metodovej ulici č. 2, ktoré je kapacitne lepšie
vybavené, v stredu 28.1.2015 o 19:00 hod.
Pozývame zástupcov všetkých generácií,
nakoľko tematika rodiny podľa pôvodného
Božieho zámeru sa týka každého prirodzene
hodnotovo zmýšľajúceho katolíka.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Pozvánka na prednášku

4

2015

predaj a servis tlačiarní

„Deti v batolivom a predškolskom veku sa
často identifikujú so svojimi rodičmi, obvykle
rodičom rovnakého pohlavia. Napodobňujú
ich prejavy, preberajú ich postoje a hodnoty.
Osvojujú si vzorce správania a spôsoby riešenia
problémov, ktoré sú pre identifikačný model
charakteristické. Tendencie identifikácie súvisia
s potrebou malého dieťaťa nestratiť väzbu
s citovo významným človekom. Dieťa chce byť
ako on, aby si uchovalo jeho lásku, a tým pádom
aj pocit bezpečia.“ „Deti napodobňujú prejavy
takého správania, ktoré vidia u rodičov, resp.
starších súrodencov rovnakého pohlavia. Rodič
je pre nich ako model mužskej či ženskej role
veľmi významný.“ „Matka žije v tesnom spojení
s deťmi, je súčasťou ich každodenného života,
zabezpečuje ich bežné telesné i psychické
potreby. Dieťa je v ranom školskom veku na
ňu naviazané v rámci každodennej interakcie.
Táto závislosť je veľmi nápadná a môže sa
prejaviť aj viditeľným spôsobom v záťažovej
situácii. Matka je ochrankyňou detskej istoty
a bezpečia, reguluje mieru stresu, ktorému je
dieťa vystavené a zároveň je grantom plnenia
povinností, kontroluje, do akej miery sa deti
vychovali žiaducim spôsobom. Otec dopĺňa
pôsobenie matky a občas vyrovnáva prípadné
problémy vyplývajúce z tohto vzťahu. Je
alternatívnym modelom dospelej osoby,
v kontakte s ním môže dieťa získať iné skúsenosti
než v interakcii s matkou. „Prítomnosť oboch
rodičov je zdrojom mnohých užitočných
skúseností. Dieťa je nútené diferencovať vo
vzťahu k dvom dospelým, osobne významným
bytostiam. Nezostáva fixované na matku a to
mu v ďalšej vývinovej fáze uľahčuje odpútanie
od rodiny. Výlučnosť vzťahu iba s jedným
rodičom môže byť obmedzujúci. Interakcia
s matkou a otcom slúži deťom nielen ako model
vzájomného vzťahu mužskej a ženskej role, ale
reprezentantom všetkých vzťahov tohto druhu,
pretože žiadny iný tak dobre nepoznajú.

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

(pokračovanie zo strany 1)
zdravého rodinného života pred zvodnými
ponukami hmotného blahobytu a užívania,
ktoré sa nám ponúkajú za cenu obetovania
našich záväzkov voči rodine.
Pastiersky list vladyku Milan Chautura,
košického eparchiálneho biskupa k sviatkom
Narodenia Pána 2014:
(...) Ohrozenia rodiny a morálky mládeže
už nie sú iba fatamorgánou“, lebo v rámci
Európy sa už reálne schvaľujú zákony o tzv.
rodovej rovnosti, či o registrácii tzv. menšín –
pod čím sa rozumejú zákony o nadštandardnej
ochrane všetkých iných vzťahov, len nie
prirodzených a pro-rodinných. Tieto ohrozenia
už nie sú o pochybnostiach, ale ide o reálne
presadzovanie tzv. sexuálnej výchovy do škôl,
či mediálny vplyv na myslenie súčasného
človeka, napr. aj v rámci projektu s názvom
„Hrou proti AIDS“. Spôsob, akým sa tieto
inštrukcie o sexuálnej výchove zavádzajú do
vyučovania je až trestuhodný, lebo sú v ostrom
rozpore s právom rodičov vychovávať deti
v morálke, ktorú oni uznávajú za vhodnú. Veď
čo je to za demokracia, ktorá nám chce vnucovať
to, čo si „musíme myslieť“ a nie to, čo je naším
presvedčením? Preto je tu referendum, pod
ktoré sa v petícii podpísalo takmer pol milióna
ľudí na Slovensku! A my všetci sme volaní
k tomu, aby sme si uvedomili vážne ohrozenia
našich rodín i našich detí a reagovali tak, ako
sv. Jozef z dnešného evanjelia. Jozef neváhal, za
noci vstal, vzal dieťa a chránil ho útekom do
Egypta. Nik z nás nemá právo zaváhať, ak ide
o ochranu dieťaťa, či rodiny. V takej závažnej
otázke, ako je referendum o rodine, musíme
vyjadriť svoj jednoznačný postoj voči tým, ktorí
si myslia, že nám na tom nezáleží, a tak môžu
ťažiť z ľudskej pasivity.
Úryvky z knihy Marie Vágnerovej:
Vývojová psychologie - I. Dětství a dospívaní.
(Praha: Nakladateství Karolinium).

Boli ste už niekedy zaneprázdnení nejakou
inou prácou? Napríklad, že ste sa nachádzali na
stavbe, na poli, hrali ste sa s deťmi a tu zrazu
Vás niekto druhý odvolal od Vašej prvotnej
činnosti? Myslím, že sa to stalo už mnohým
z nás.
Presne takýto zážitok mali aj apoštoli
z dnešného evanjelia. Prichádza Ježiš a volá
ich slovami: „Poďte za mnou...“ Volá ich za
iných rybárov. Volá ich do niečoho neznámeho.
Odkiaľ mali takú istotu, že to v budúcnosti
neoľutujú? A pritom všetkom nezanechali len
svoje živobytie, ale aj rodiny, svojich najbližších.
Dôležité je to, že Ježiš prichádza a volá, že On
je tým iniciátorom. U židov to takto nebolo
zvykom, oni sami si vyberali svojich učiteľov
a vodcov. A u Krista je to práve naopak. On
učiteľ a vodca si vyberá svojich ľudí.

Úryvky z niektorých pastierskych
listov a príhovorov
S PASTIERMI PRI JASLIACH (Mons.
Stanislav Stolárik, Pre Prešovský večerník,
Vianoce, 2014):
(...) Rodina je ohrozená i dnes, ako zvonku,
tak aj zvnútra. Zdá sa, že úsilie rozložiť rodinu
zvnútra naberá na intenzite. Aktéri týchto
projektov zabúdajú, že každá jedna ríša, národ,
ale aj civilizácia, prestali existovať, keď sa
rozbila rodina. Vari toto je zámer?... Či už to tak
je, alebo nie je, existuje recept na nezrealizovanie
tohto neľudského plánu: návrat k osvedčeným
hodnotám, ktoré udržali rodinu, a tým
i spoločnosť, a brániť rodinu i verejne. Veriaci
môžeme neustále pridávať prosebnú modlitbu:
„Ježiš, Mária, Jozef, zachráňte naše rodiny!“
Pastiersky list ordinára Ozbrojených síl

ročník: XXV.

TRETIA NEDEĽA V OBODBÍ CEZ ROK B
To, že Ježiš prichádza k nám, je veľká
zmena oproti Starému zákonu, kde všetci
chodili do jediného chrámu v Jeruzaleme, aby
splnili zákon. Boh sa vydal na cestu, vydal sa
na cestu k ľuďom, vydal sa na cestu k nám.
Tu platia slová Písma: „Priblížilo sa nebeské
kráľovstvo...“
Aj k nám prichádza Ježiš každodenne.
Odíďme aj my s Kristom od chytania rýb,
od povinností kvôli pozemskému blahobytu
v zmysle zotročovania a učme sa v škole
evanjelia vykonávať svoje povinnosti vo svetle
lásky. Napokon nie je potrebné, aby sme menili
svoju činnosť, no zmeňme cieľ a zmysel, pre
ktorý toto všetko robíme. Nebojme sa a dajme
nášmu životu ten pravý zmysel, ktorým je
jedine Ježiš. A tak budeme nielen slovom, ale
i skutkom príkladom pre ostatných.
Mgr. Radoslav Vargovčík
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša
a Ozbrojených síl SR Mons. Františka Rábeka
k Vianociam:
(...) Spochybňovanie vlastnej totožnosti
ako muža či ženy, nabádanie k vytváraniu
nestabilných, premenlivých alebo priamo
protiprirodzených vzťahov je podkopávaním
základov zdravej rodiny, a tým i budúcnosti
ľudskej spoločnosti.
(...) Ak sa chcela Svätá rodina zachrániť,
musela utiecť z dosahu Herodesovej moci.
Kam môže utiecť dnešná rodina pred týmito
ohrozeniami?
V
globalizovanom
svete
nejestvuje žiadne zahraničie, kde by nás tieto
vplyvy nezasiahli. Nepomôže asi nič iné, ako
vybudovanie si obranných mechanizmov
a vlastným sebaovládaním musíme dokázať
ignorovať zlé mediálne vplyvy, správnym
poradím hodnôt musíme uprednostniť hodnoty
(pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Po
26.1.

Sv. Timoteja a Títa,
biskupov
spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Bernardína, Zuzana, Štefan, Vasiľ,
Juraj, Ján, Michal
6:15 † Ján, Ján
7:00 † Marta
12:00 ZBP Klára
18:00 † Imrich, Helena
5:45 za správne rozhodnutie v referende

Ut
27.1.

Sv. Angely Merici,

panny
ľubovoľná spomienka

6:15 † Mária, Jozef, Blažena
7:00 † Ján - pohrebná
12:00 † Margita
18:00 ZBP sr. Agripina (aby bola svedok
Božej lásky)
5:45 † Miroslav - pohrebná

St
28.1.

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 † Zuzana, Ján, Štefan, Mária
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Ján, Apolónia, Anton
18:00 † Marián - 2. výr.
5:45 † sr. Dominika
6:15 ZBP Peter, Patrik, Helena, Anna

Št
29.1.

Féria

7:00 †Margita - pohrebná
12:00 † Terézia, František
18:00 ZBP sr. Rút (aby bola svedok Božej
lásky)
5:45 ZBP Vladimír

Pi
30.1.

Féria

6:15 ZBP Margita, Štefan, Peter, Michaela
7:00 † Jolana - pohrebná
12:00 † Anna, Jozef
18:00 † Miriam, Barnabáš, Silvia, Dorota

So
31.1.

Ne
1.2.

Sv. Jána Bosca,
kňaza
spomienka

5:45 † Milan
6:15 † Mária - pohrebná
18:00 † Pavol

ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Tatiana, Peter, Marek s rodinami), 7:45, 10:00 latinská (ZBP Marta, Jozef, Janka, Tonka a ich rodiny), 11:30, 18:00 († Juraj);
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

1.

Milodary
Na opravu konkatedrály:
p. Mária Husovská 100€, bohuznáma
10 €, bohuznámy na farské potreby 750 €,
bohuznáma sestra 100 €
Na opravu strechy:
bohuznáma 100 €, bohuznáma 300 €,
bohuznáma rodina 100 €
Na masmédiá: bohuznámy 100 €
Na charitu: bohuznámy 100 €
Na Dobrú novinu: bohuznáma 10 €
O týždeň v nedeľu 1.2.2015 bude pri
sv. omšiach zbierka na dokončenie
ACM a UPC v Prešove.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

Na webovej stránke našej farnosti www.
presov.rimkat.sk si všimnite sekciu
Referendum o rodine s aktuálnymi
informáciami.
V pondelok 2.2.2015 je Deň zasväteného
života. V rámci tejto príležitosti sa budú
sestry CJ spolu s kňazom pred večernou
sv. omšou o 17:30 hod. modliť vešpery.
Srdečne vás pozývame k účasti.
Prosíme birmovancov, aby sa na farskej
stránke presov.rimkat.sk zaregistrovali
na víkendovku - formačný kurz Filip.
Na farskej stránke nájdu aj podmienky
k prijatiu sviatosti birmovania.
Pozvánka pre mládež od 15 do 87
rokov. V sobotu 31.1.2015 Vás srdečne
pozývame na farskú diskotéku do
Čaviarne UPC na Jarkovej ul. č. 77.
Čaká na Vás večer plný zábavy a tanca,
tombola i zaujímavé súťaže. Vstupné
je za úsmev, konzumné a pitie: kto čo
prinesie. Tešíme sa na Vás.
Adorácia. Prichádzame k Vám s novou
duchovnou a modlitebnou službou
v rámci farských adorácií, ktoré sa konajú
každý štvrtok po večernej sv. omši,
okrem prvého štvrtka v mesiaci, kedy
vedie adoráciu hnutie Svetlo - Život. Ak
máte akýkoľvek problém alebo ťažkosť
(životnú či duchovnú) ponúkame Vám
službu ucha (duchovného rozhovoru),
stačí ak po ukončení adorácie prídete do
sakristie a poprosíte kňaza o rozhovor.
Srdečne Vás pozývame na divadelnú
hru Karola Wojtylu (Jána Pavla II.)
"Lúče otcovstva", ktorú Teatro Colorato

3.

4.

5.

6.

7.
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Bratislava uvádza v celoslovenskej
premiére. Predstavenie sa uskutoční
v nedeľu 15.2.2015 o 17:00 hod. na Malej
scéne Divadla Alexandra Duchnoviča.
Kvôli limitovanej kapacite a zvýšenému
záujmu je potrebné si vstupenky včas
zakúpiť, alebo rezervovať na www.
colorato.sk Hra sa zaoberá témami
otcovstva,
synovstva,
materstva,
samoty a otázkou prítomnosti - či skôr
neprítomnosti otca v dnešných rodinách.
Poetické zamyslenie v jednom obraze.
Vstupné 7€ ; rezervácie: teatro.colorato@
gmail.com alebo 0905 827 465.
8.

V piatok 30.1.2015 vás pozývame na
slávnostnú sv. omšu ku cti sv. Don Bosca
ku saleziánom - Bottova ul. o 18:00 hod.
za účasti Mons. Stanislava Stolárika,
košického pomocného biskupa.

DOBRÁ NOVINA – POĎAKOVANIE

„Teraz sa už odberáme, do Betlehema
utekáme, dobre sa tu mávajte, s Pánom Bohom
ostávajte...!“ takýmto veršíkom sme sa ako
koledníci Dobrej noviny lúčili s navštívenými
rodinami, kde sme ohlásili radostnú správu
o narodení Ježiška. Presne ako traja králi pred
dvetisíc rokmi, tak aj my, skupinka detí spolu
svojimi animátormi, sme neváhali a vydali
sme sa na dlhú, chladnú, ale radostnú cestu. Tá
naša cesta sa začala sv. omšou 11:30 a skončila
sa okolo pol siedmej záverečným koledovaním
na fare. Touto cestou sa chceme v prvom rade
poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí
neváhali otvoriť nám svoje príbytky, nahlásili
sa a potom nás s otvoreným srdcom prijali, ale
samozrejme, aj tým, ktorí nám svoje príspevky
na podporu projektov Dobrej noviny priniesli
na farský úrad, priniesli osobne... .Ďakujeme aj
za všetky vaše modlitby. Chcem sa poďakovať
aj našim koledníkom a animátorom, ktorí
obetovali svoj čas a energiu pre dobrú vec.
Na účet Dobrej noviny sme zaslali sumu
vo výške 475 eur. ĎAKUJEME! Na záver
ešte úsmevné výroky koledníkov: „Ani moja
mamka nerobí také dobré chlebíčky. Dáš mi
recept?“ „Panna Mária, stratila si Ježiška?“ „Ale
nie, má ho anjelik v pestúnskej starostlivosti.“
Monika Balčáková, ZO Dobrá novina- eRko

Krsty 17.1.2015 - Lukáš Valenčin
Sobáše 17.1.2015 - Trochan - Chovanová

