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PASTIERSKÝ LIST REFERENDUM 2015
Konferencie biskupov Slovenska
k národnému referendu o ochrane
rodiny dňa 7. februára 2015
„Áno“ manželstvu ako zväzku
jedného muža a jednej ženy! Svätý
Otec na jar minulého roka vyhlásil:
„Manželský pár je Božím obrazom,
je to muž a žena, obaja spolu, nie
len muž a len žena; ale obaja. Toto je
obraz Boha, obraz lásky, tam je s nami
Božia zmluva, je tam zosobnená –
v tej zmluve medzi mužom a ženou“
(Príhovor na generálnej audiencii, 2.
apríla 2014).
Jasné „áno“ pre zákaz adopcie
detí osobám rovnakého pohlavia.
Pápež František varuje: „V hre je život
mnohých detí, ktoré budú dopredu
diskriminované a obraté o možnosť
ľudského dozrievania, ktoré sa
podľa Božej vôle má uskutočňovať
s jedným otcom a s jednou matkou.
V hre je úplné odmietnutie Božieho
zákona, vpísaného do našich sŕdc.
... Nebuďme naivní: toto nie je len
politický boj, ale aj pokus zničiť Boží
plán, ... je to popud otca lži, ktorý
sa snaží zmiasť a oklamať Božích
synov“ (List kardinála Bergoglia
štyrom karmelitánskym kláštorom
v Buenos Aires, 22. júna 2010).
Napokon tretie „áno“ pre právo
rodičov mať pod kontrolou sexuálnu
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výchovu svojich detí. Svätý Otec
povedal: „mnohí z tých, čo dvíhajú
zástavy sexuálnej výchovy, chápu
ju ako oddelenú od ľudskej osoby.
A teda namiesto toho, aby išlo o zákon
o sexuálnej výchove pre plnosť osoby,
pre lásku, padá sa do zákona pre
pohlavnosť. Toto je naša námietka.
Nechceme, aby sa degradovala
ľudská osoba. Nič viac.“ A pokiaľ
ide o eutanáziu, podľa Svätého Otca
„to je ako povedať Bohu: nie, život
ukončím ja, ako to chcem ja. To je
hriech proti Bohu Stvoriteľovi!“
(El Jesuita. Conversaciones con el
cardenal Jorge Bergoglio, s. 92-93;
Príhovor katolíckym lekárom, 15.
novembra 2014).
Drahí bratia a sestry! V sobotu
7.2.2015 dostávame príležitosť vstať
a konať; vykročiť k urnám a prispieť
k záchrane mladých životov i rodín.
Povedať, že ja na referendum
nejdem, lebo aj tak bude neplatné,
neobstojí. Veď by som k jeho
neplatnosti svojou neúčasťou prispel
aj ja. Nie každej generácii sa dostáva
možnosť rozhodovať o budúcnosti
svojej vlasti; my sa ocitáme pred
výzvou vyjadriť svoj postoj voči
najzákladnejším hodnotám života.
Neváhajte povzbudiť aj svojich
známych, priateľov či príbuzných,
aby išli na referendum pre dobro
a budúcnosť Slovenska.
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
1. FEBRUÁR 2015

Ježiš učí v Kafarnaume
a uzdravuje posadnutého
Mk 1, 21-28

V Kafarnaume sa Pán Ježiš
zdržiaval často. Iste nie preto, žeby
bolo bývalo príkladom pre okolité
mestečká a dediny, v Galilejsku
a v susedných krajinách malo asi
takú povesť ako Palermo, Marseille
alebo Neapol. Nečudo, veď išlo
o mesto na križovatke veľkých ciest.
V kafarnaumských uliciach bolo vidno
nomádov z púšte, kupcov z Fenície,
rímskych vojakov robiacich poriadky
a orientálcov každého druhu. Mravy,
prirodzene, zodpovedali tejto zmesi.
Ježiš pochádzajúci z tichého Nazaretu
istotne zacítil rozdiel, ale ide tam, kde je
potreba najväčšia. V synagóge sa Ježiš
ujal slova, prítomní sa na neho najprv
zvedavo pozerali. Potom sa zvedavosť
premenila na záujem, záujem na úžas
a úžas na bázeň. Dôvod? Mali pred
sebou muža, ktorý rozprával ako
nik predtým. Oprávnenosť svojich
výpovedí
potvrdil
uzdravením
posadnutého. A bol to možno zlý
duch sám, ktorý prítomných priviedol
na myšlienku, že majú pred sebou
viac ako proroka, že je to Boží Svätý.
Určite sa zľakli, ale Ježiš ich ubezpečil,
že nebezpečenstvo nehrozí im, ale
diablovi a moci zla. Pán Ježiš sa inak

ročník: XXV.

ŠTVRTÁ NEDEĽA V ROKU B

správa, keď ide o zlo fyzické alebo
psychické, a inak, keď stojí pred
zlom mravným, duchovným. Prvé
uzdravuje v okamihu a dokonale a bez
pomoci človeka. To je výlučne Božie
dielo. Premena hriešnika, mravného
slabocha alebo nemravníka v človeka
mravného, dokonalého, svätého, to
robí tiež On, ale iba za spolupráce
človeka, ba viac, vypätím všetkých
jeho síl. Pán Ježiš neprišiel preto, aby
znásilňoval ľudí, hoci by hneď dosiahli
mravnú bezúhonnosť, dokonalosť
a svätosť. To je jednoducho nemožné.
K tomu sa človek musí vedome
a slobodne prebojovať. A toto je
rozhodný moment, Ježiš mu prichádza
na pomoc. Najprv ho zbavuje hriechu
a jeho následkov, umožní mu návrat
k Bohu, riadi ho svojím slovom, sýti ho
duchovným pokrmom.
PaedDr. Ľudmila Pekáriková
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Mária
Po
2.2.

Obetovanie Pána,
sviatok
Cemjata: 17:00 hod.

6:15 ZBP Tatiana, Peter, Marek s rodinami
7:00 † Alžbeta - pohrebná
12:00 ZBP Erika, Dianka, Ivo
18:00 † Anna, Marcel, Ondrej, Margita
5:45 † z rod. Joščákovej

Ut
3.2.

Sv. Blažeja,

biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Jozef
7:00 † Štefan, Alžbeta
12:00 ZBP Anna, Jakub s rod.
18:00 † Vladimír, Gerhard
5:45 † Veronika, Andrej, Ján, Anna, Michal

St
4.2.

Féria

6:15 † z rodiny Harvanovej a Ľoncovej
7:00
12:00 † Pavol, Mária, Jozef
18:00 † Stanislav, Ľudmila

Sv. Agáty,
Št
5.2.

panny a mučenice
spomienka
adorácia spojená s modlitbami za
uzdravenie

Sv. Pavla Mikiho,
Pi
6.2.

So
7.2.

Ne
8.2.

a spoločníkov, mučeníkov
spomienka,

5:45 ZBP Patrícia (50 r.)
6:15 ZBP Vladimír (50 r.)
7:00 † Magdaléna - pohrebná
12:00 ZBP a poďakovanie Danka (50 r.)
18:00 † Juraj
5:45 † Magdaléna
6:15 ZBP kňaz Juraj (60 r.)
7:00 † Anna - pohrebná

prvý piatok v mesiaci

12:00 † Jozef, Lucia

Cemjata 17:00 hod.

18:00 † Dorota

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
(Fatimská sobota)

5:45 † Juraj, Mária, Pavol
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † Mikuláš

PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (+Jozef), 7:45, 10:00 - TV LUX (ZBP rod. Smelá),
11:30, 18:00 (+ Pavel), 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:
bohuznáma rodina 50 €, vdova Irena 100 €
Na Cemjatu: bohuznáma 50 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

Dnes je zbierka na dokončenie
Arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove a v Košiciach. Pán Boh zaplať za vaše
milodary!

3.

Na sviatok Obetovania Pána, t.j.
v pondelok 2.2.2015, budeme pri každej
sv. omši požehnávať hromničné sviece.
Prosíme, aby ste si ich priniesli opatrené
chránitkom, aby sme neznečistili podlahu
konkatedrály.

4.

Sv. omše na Cemjate v tomto týždni budú
v pondelok a piatok o 17:00 hod. V piatok
od 16:00 sviatosť zmierania.
5. Pokračujeme v modlitbe Novény za
rodinu od 29.1. do 6.2.2015, cca 17:45
hod. pred sv. omšou.
6. V rámci prežívania Roku Konkatedrály
sv. Mikuláša ako aj Roku zasväteného
života, vás pozývame na spoločnú
modlitbu vešpier v pondelok 2.2.2015
o 17:30 hod. v konkatedrále.
7. Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na sv. omšu z príležitosti sviatku
Obetovania Pána 2.2.2015 o 14:30 hod.
v ústave SANCTA MARIA.
8. Svätoblažejské požehnávanie hrdiel
v utorok 3.2.2015 bude pri každej sv. omši
- buď individuálne, alebo hromadné.
9. V stredu 4.2.2015 sa v Prešove
v Konkatedrále sv. Mikuláša uskutoční
podujatie „Podporme rodinu". Akcia sa
začína o 18:00 hod. sv. omšou s kázňou dp.
Mariána Kuffu k téme. Po omši vystúpia:
za Alianciu za rodinu - p. Anna Verešová,
primátorka mesta Prešov p. Andrea
Turčanová, františkánsky kňaz brat
Filip, gréckokatolícky kňaz a exorcista
o. Jozef Maretta a predstavený Inštitútu
Krista Veľkňaza rímskokatolícky kňaz
dp. Marián Kuffa. Po príhovoroch bude
nasledovať diskusia k referendu. Akciu
podporili Aliancia za rodinu a Misie
filmom. Všetci ste srdečne pozvaní.
10. Vo štvrtok 5.2.2015 po sv. omši
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o 18:00 hod. bude adorácia spojená
s modlitbami za duchovné oslobodenie
a uzdravenie, ktoré v našej farnosti
organizuje Hnutie SVETLO -ŽIVOT.
11. Nočná adorácia (ukončená rannou sv.
omšou). Z piatka na sobotu (6.2.-7.2.2015)
v čase od 19:30 hod. do 7:00 hod., bude
v kaplnke sestier na Konštantínovej ulici
(SANCTA MARIA) celonočná adorácia.
Môžete sa zapísať do rozpisu v sakristii
konkatedrály a všimnúť si aj plagát na
nástenke.
12. V tomto týždni máme prvý piatok
v
mesiaci,
sviatosť
zmierenia
vysluhujeme ako je to zvykom. V piatok
navštívime chorých v našej farnosti.
Nakoľko sa blíži Svetový deň chorých
(11.2.), pri tejto návšteve udelíme aj
sviatosť pomazania chorých. Vyloženie
Sviatosti oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12:30 hod. V piatok
6.2.2015 o 15:00 hod. vás pozývame
na modlitbu KORUNKY BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA.
13. Prosíme členov RB, aby pripravili
poklonu pred Oltárnou sviatosťou
a slávenie Fatimskej soboty v sobotu
7.2.2015.
14. Srdečne Vás pozývame na divadelnú
hru Karola Wojtylu (Jána Pavla II.)
„Lúče otcovstva", ktorú Teatro Colorato
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.
Krsty 24.1.2015
Karin Ferková, Martin Oľšavský,
Tomáš Tatarka, Timea Talpašová
Sobáš 24.1.2015
Onofrej - Semanová

