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Je mi smutno

Modlitba posvätného ruženca s medzispevmi a vysluhovanie
sviatosti zmierenia; 10:15 hod. - slávnostná odpustová sv. omša
spojená s uctením relikvie sv. Donáta. Hlavný celebrant a kazateľ:
prof. Jozef Leščinský.

6.8.2015 - štvrtok:
16:15 hod.

Modlitba sv. ruženca; 17:00 hod. - sv. omša zo sviatku Premenenia
Pána - celebruje dp. Mgr. Viktor Baltes

7.8.2015 - piatok:
Modlitba sv. ruženca; 17:00 hod. - sv. omša zo sviatku sv. Donáta,
16:15 hod.
patróna kostola na Cemjate - celebruje dp. Mgr. František Telvák
Na túto slávnosť vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami, zvlášť v nedeľu 2.8.2015.

ročník: XXV.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK- B

Báseň života

tlač, kopírovanie, väzba

2.8.2015 - nedeľa:
9:30 hod.

2. AUGUST 2015

lacné tonery a cartridge

Program:

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

Odpust ku cti sv. Donáta na Cemjate

31
2015
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Niekto vám vošiel na váš pozemok.
Zničil vám lavičku, ktorú ste tam osadili len
pred nejakým časom. Keď ste sa prešli po
svojej záhrade, našli ste tam porozhadzované fľaše od alkoholu, papiere a vrecká od jedál. Našli ste tam striekačky, injekčné ihly,
ohorky a iné veci, ktoré ani nie sú vhodné
na to, aby sa tu o nich písalo. Poupratovali ste to, dali veci do poriadku, ale situácia
sa opakovala... Určite vám vojde smútok do
duše. Čo urobíte? Zavoláte políciu? Osadíte
kamery? Urobíte poriadny plot? Kúpite psa?
Umiestnite návštevný poriadok? Či budete
strážiť svoj majetok v noci s nejakou palicou
v ruke? Zrazu, keď len niečo z toho urobíte, objaví sa na vašu adresu neskutočná kritika. Ľudia sú pohoršení, urazení, dostane
sa vám nadávok, ktoré vôbec nie sú vhodné
na zverejnenie. Rozum sa vám zastaví, keď
si nanovo uvedomíte, že chránite svoj osobný majetok. A predsa to niektorých poburuje, udivuje a privádza k nenávisti. A to až
tak, že vás začnú osočovať, hanobiť, kritizovať... A tak vám druhýkrát do duše vchádza
smútok a bolesť.
Možno to niekomu pripadá ako vymyslená nereálna vec, ale ona sa skutočne deje
v prenesení na majetok, ktorý je vo vlastníctve našej farnosti a volá sa: Kalvária.
Vlnu nenávisti vyvolalo osadenie návštevného poriadku, v ktorom sa uvádzajú normálne veci, akými sú: zákaz pitia alkoholu, ničenia majetku.... Prečo to vyvoláva taký odpor? Veď návštevný poriadok má
kúpalisko, les, cintorín, park... Prečo by nemohol mať poriadok sakrálny priestor, kto-

rý je kultúrnou pamiatkou, sídlom cintorína a piety, priestorom oddychu? Kto mi
dá na takúto jednoduchú otázku odpoveď,
toho s radosťou pozvem na dobré chladené
pivo. Ten priestor má svojho vlastníka, ten
priestor je pýchou, ale aj bremenom, o ktoré sa staráme už tristo rokov. Ten priestor je
náš a my, naša farnosť, nesieme pred zákonom a budúcnosťou zaňho zodpovednosť.
Čo sa to deje s človekom, keď mu zo
srdca zmizla úcta k cintorínu, úcta k posvätnému priestoru kostola, úcta k historickým pamiatkam? Ako sa môže stať, že
niekto bez problémov vyhodí prázdnu fľašu
z priestranstva pred kostolom a rozbije keramickú krytinu na práve opravenej kaplnke? Ako sa môže stať, že niekto napíše: Ani
polícia, ani Boh, ani nikto mi tam nezakáže
chodiť?
Keď kultúrni a normálni ľudia budú ticho, tí druhí budú stále silnejší. Prečo sme ticho? Prečo je na sociálnych sieťach len plno
nenávisti, osočovania, ktoré hraničí s návrhom na trestné stíhanie? Kde ste, prirodzene
dobrí ľudia, kde ste, veriaci, kde ste, vzdelaní? Zlo rastie, lebo sme ticho. Ale prečo
sa čudujeme, keď mladíci napadnú v MHD
ľudí (dvakrát sme boli v médiách za posledný rok)? Máme strach ísť večer po ulici, lebo
stretneme tlupu opitých, ktorí do človeka
skáču ako divé psy.
Nie, osadenie návštevného poriadku
nie je nič nepochopiteľné. Naopak, pre každého normálneho človeka je to pochopiteľné. Smutné je však pre mňa to, že vôbec
o týchto veciach musím písať. A vôbec, je mi
smutno zo stavu človeka. (dekan)

Ak niekto napíše báseň, dobre vie,
že je možno len pre sto ľudí. Čítať báseň je náročné a pochopiť ju, ešte náročnejšie. Jej hodnota je však nadpriemerná. Kto napíše ľahkú poviedku
vie, že si ju prečíta niekoľko tisíc ľudí.
Je ľahké ju čítať, ale pre mňa má menšiu hodnotu ako báseň. Ľudia dnes
nečítajú, nerozmýšľajú. Televízie sú
v dnešnej dobe plné telenoviel, sitkomov, lacných komédií, ktoré sú plné
dvojzmyselných dialógov. Ich nadmerné sledovanie svedčí o vycibrenom, či skôr nevycibrenom vkuse. My
ľudia si vyberáme možno viac podľa
toho, čo sa nám páči, ako podľa toho,
čo má hodnotu.
Tak je to aj v evanjeliu. Nájdeme
v ňom „ľahšie veci“, ale aj ťažšie. Je
na nás, či si vyberieme ťažšie a hodnotnejšie, alebo ľahšie a menej hodnotné. Určite k tým ťažším na pochopenie a prijatie patrí výrok: „Život človeka nezáleží od jeho majetku... Hlupák, ešte dnes požiadajú o tvoju dušu
a to, čo si si nahromadil, čie bude?“ Aj
evanjelium je jedna báseň. Niekedy jej
ani ja úplne nerozumiem, respektíve
ju nedokážem prežiť naplno. Možno aj
preto, lebo...
Ako často vnímame, že si ľudia
vytvárajú subjektívne chápanie vie-

ry, ako ľahko selektujú, vyberajú si len
to, čo sa im hodí. Chýba komplexnosť
a prijímanie viery do hĺbky. Je to ľahká cesta, ale nie hodnotná. Je to čítanie
povrchných telenoviel... nie čítanie náročnej básne. Kresťan má ísť do hĺbky
a báseň o Kristovi čítať.
Osobne si myslím, že každý priemerne inteligentný človek by mal počas svojho života napísať aspoň jednu báseň, do ktorej vloží seba a svoje
vnútro. Vnímal som to na svojom otcovi, keď som bol malý, ale aj na bratovi
či sestre. Všetci sme v určitom čase nejakú báseň zložili. Tak to bolo aj v mojom prípade a tak to stále je. No najkrajšia báseň je tá, ktorá je prepojená
s Pánom. Lebo On je zmysel všetkého,
a to aj pri náročnosti, aká je vložená do
básne s názvom Evanjelium života.
Vašu báseň možno prečíta niekoľko ľudí, možno ju nikto nepochopí, ale
stačí, ak ju pochopí Pán. On je najlepší
čitateľ básne nášho života.
Jozef Dronzek, dekan - farár

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † z rod. Dráčovej

Po
3.8.

Féria

6:15 † Terézia - pohrebná
12:00 † Imrich, Michal, Mária
18:00 ZBP Janka (ž)
5:45 ZBP Peter

Ut
4.8.

Sv. Jána Márie Vianneyho,
kňaza
spomienka

St
5.8.

Výročie posviacky Hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme,
ľubovoľná spomienka

6:15 † Oľga - pohrebná
12:00 † Jozef - 1. výročie
18:00 ZBP Ján, Marta, Peter, Anna - 40. výr.
sobáša
5:45 † Mária - 1. výročie
6:15 † Leonardo - pohrebná
12:00 ZBP Eva s rod.
18:00 † Matilda
5:45 † Helena, Ondrej, Anna

Št
6.8.

Premenenie Pána,
sviatok

6:15 † Mária - 1. výročie
12:00 † Peter, Pavol
18:00 †Alžbeta, Irena, Vojtech, Mária, Jozef

Pi
7.8.

So
8.8.

Ne
9.8.

Sv. Sixta II.,
pápeža a jeho spoločníkov,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka
Sv. Dominika,
kňaza
spomienka

5:45 Poďakovanie Anny za milosti a dar
60 r. života
6:15 † Žofia - pohrebná
12:00 † Mária, Jolana
18:00 ZBP Jana - poďakovanie za 50 r. života
5:45 † Pavlína, Jozef
6:15 †Eva - pohrebná
18:00 † František

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Milan, Ladislav), 7:45 († Marián - 5. výr.), 10:00 (za farnosť
- výročie vyhlásenia konkatedrály), 11:30 († Ján), 18:00 († Ján, Pavla (ž), Ladislav,
Magdaléna, Anton); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Krsty 25.7.2015

Sebastián Serinek, Adam Kaminský

Sobáše 25.7.2015

Vaško - Koščová,
Moreau - Kundračíková,
Holub - Kováčová,
Bartoš - Birknerová

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/strechy:
bohuznáma 20 €, bohuznáma (strecha)
100 €, bohuznámi Mária a Tomáš (strecha) 100 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, sviatosť zmierenia vysluhujeme ako je to zvykom. Ku chorým pôjdeme až v mesiaci september 2015. Vyloženie Sviatosti oltárnej bude v konkatedrále vo štvrtok a v piatok od
12:30 hod. Na Cemjate bude sv. omša
na prvý piatok o 17:00 hod. a predtým
spovedanie od 16:00 hod. Na slávnosť
Premenia Pána bude sv. omša na Cemjate o 17:00 hod.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k dôstojnému priebehu odpustovej slávnosti ku cti sv. Anny na
Dúbrave. Pozývame vás na odpustovú
slávnosť ku cti sv. Donáta na Cemjate v nedeľu 2.8.2015 o 10:15 hod. a následný program v týždni, ktorý nájdete
na 4. strane a na výveskách konkatedrály. (dekan)
Pravidelné adorácie spojené s modlitbami za duchovné oslobodenie
a uzdravenie v mesiacoch júl - august
2015 nebudú.
V mesiacoch júl - august 2015 bude farská kancelária otvorená takto: v pondelok dopoludnia i popoludní; utorok
- piatok iba popoludní. Ďakujeme za
porozumenie!

6.

V nedeľu 9.8.2015 slávime v našom
kostole výročie povýšenia farského
kostola sv. Mikuláša na konkatedrálu.
Slávnostná sv. omša bude o 10:00 hod.
Celebrantom je Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.

7.

Prvoprijímajúce deti a birmovanci si
môžu vyzdvihnúť fotografie a DVD zo
slávností v kancelárii farského úradu.
Milé deti! Pozývame vás na IV. farský prímestský tábor. Kedy? Od 10.8.
do 14.8.2015 pre deti od 7 do 12 rokov.

8.

9.
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Čaká ťa napr. lanová dráha, jazdenie
na koňoch, kúpalisko ...a mnoho iného. Prihlášky nájdeš v sakristii, ale aj
na www.presov.rimkat.sk. Tak nepremeškaj túto šancu;) Tešíme sa na teba.
Tvoji animatori
V utorok 11.8.2015 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 11.8.2015.

10. Upozorňujeme snúbencov, ktorí majú
plánované sobáše v mesiacoch júl september 2015, že predmanželské náuky skončili v mesiaci jún 2015. Ďalší
cyklus sa začne v septembri 2015.
11. V mesiacoch júl - august 2015 ranná
sv. omša o 7:00 hod. v pondelok - piatok nebude! Jej funkciu preberá sv.
omša o 6:15 hod. - teda úmysel v nej je
prioritne pohrebná sv. omša, alebo 1.
výročie úmrtia.
12. Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.
13. S Božou pomocou sa nám podarilo dokončil pastoračný a spoločenský
priestor na farskom úrade. Ide o upravenú starú pivnicu, do ktorej sa vchádza z chodby na fare. Pomenovali sme
ju U NIKODÉMA. Má svoj potenciál
a veríme, že bude slúžiť na neformálne
stretnutia veriacich našej farnosti, ale aj
pre iných. Príďte na kávu, posedenie...
Pivnica je pre vás k dispozícii cez pracovný týždeň po sv. omšiach. V nedeľu
po sv. omšiach 7:45, 10:00 a 18:00 hod.
Zodpovedný a obsluhujúci je Peter Holovič, ktorého poznáte z konkatedrály,
kde miništruje a pomáha ako kostolník. P. S. Nikodém chodil tajne za Kristom, v dialógu poznal pravdu. Poďte aj
vy do dialógu medzi sebou, aby ste sa
navzájom spoznali a chápali. Tešíme sa
na vás. (kňazi farnosti)

