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(Pokračovanie zo strany 1)

šancu? Ja však nie som skeptik. Boli
a sú to len roky očisty, roky tvrdej
konfrontácie s realitou zla, ale aj roky
novej nádeje. Tieto roky ukázali, že na
Slovensku síce máme 60 – 70% kresťanov, ale len 10% z nich sú ozajstnými
veriacimi. Veď v hlavnom meste, kde
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to pre Slovensko všetko začalo, chodí
pravidelne na sv. omše 5 – 7% ľudí.
Nádej, ktorá vtedy zažiarila na SNP
v Bratislave, mi ostáva v srdci.
Putujeme po púšti ako Židia
z Egypta, aby sme sa poučili a očistili,
aby sme každý sám za seba, v sebe aj
navonok, budovali rozmer kresťanskej
dokonalosti.
Dnes sa už vyhovárať nedá, sloboda nám totiž priniesla aj veľkú zodpovednosť pred Bohom a ľuďmi. Sloboda
ide ruka v ruke so zodpovednosťou.
Justica et libertas. Nezabúdajme, že na
našej ceste púšťou máme aj našich orodovníkov. J. Ch. Korec medzi nich už
určite patrí.
Jozef DRONZEK, dekan

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
11. Už túto nedeľu 15.11. v Prešove začína Festival Hanusove dni, ktorý
pripomenie udalosti Novembra
89. Slávnostnú svätú omšu o 10:00
hod. za obete totalitných režimov
v Konkatedrále sv. Mikuláša celebruje Mons. profesor Jozef Jarab,
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. V utorok 17. novembra podvečer (19:00) organizátori
pozývajú na benefičný organový
koncert do františkánskeho kostola, v stredu (18.11. – od 9:00 hod.)
na celodenné premietanie filmov

Ústavu pamäti národa v kine Scala, vo štvrtok (19.11. – 19:00 hod.)
na verejnú nahrávku Večera pod
lampou v PKO a v piatok (20.11. –
9:00 hod.) dopoludnia na konferenciu Nenápadní hrdinovia v PKO.
Vstupy na všetky podujatia sú
voľné. Záštitu nad festivalom Hanusove dni prevzala primátorka
mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová. Podrobný program festivalu
nájdete na výveske alebo na stránke www.forumprekulturu.org
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Sloboda a zodpovednosť
Novembrové a decembrové dni
z roku 1989 sú pre mňa pamätné. Som
si istý, že aj pre mnohých z vás. Ubehlo
veľa rokov, prišla nová generácia, ktorej už spomienky na minulý režim nič
nehovoria, dokonca nerozumejú ani
filmom s názvom Eštebák či Občiansky preukaz.
Hektickosť dní bola obrovská, ale
nádej a radosť v srdci ešte väčšia. Pre
mňa, študenta teológie, ktorý sa na jar
vrátil z dvojročnej vojenskej služby,
kde sme v marci 1989 „nafasovali do
sumky“ ostré náboje a mali hliadkovať
v uliciach, to bol zázrak. To hliadkovanie bolo nariadené, aby sa v Československu nezopakoval bratislavský Veľký piatok z roku 1988.
Chodili sme po uliciach, stáli na
križovatkách a nerozumeli sme, prečo sme v meste blízko Karlových Varov, v ktorom boli ľudia pokojní a nič
výnimočné sa v ňom nedialo. Možno
sme boli takí prekvapení ako vojaci
zo ZSSR v roku 1968, ktorí tu nenašli
žiadnych po zuby ozbrojených vojakov či armádu zo západu.
O to väčší rozruch bol na námestiach
v Bratislave a v Prahe v roku 1989. Bol
to však rozruch spojený s nádejou na
slobodu v jej všetkých podobách, aj tej

ročník: XXV.

33. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – B
náboženskej. Stalo sa, sloboda prišla,
radosť bola veľká a nadšenie bolo cítiť
na každom mieste. Na tribúne sa zjavil
Korec, Čarnogurský, Dubček. (Stáli tam
aj napriek neistote, či ich nanovo nezavrú.
Iní sa zjavili neskôr, boli schovaní a čakali,
ako to dopadne. Preto, aj napriek všetkým
kritikám, si budem tých, ktorí tam stáli ako
prví, vždy vážiť.)
Čarnogurského a Dubčeka som
videl vtedy prvýkrát. Korca, nášho
budúceho rektora, potom biskupa
a kardinála, som mal možnosť stretnúť
už skôr. Tajne, tak ako zopár ľudí
z podzemnej Cirkvi. Dnes je na pravde Božej, nedávno ho pochovali, ostal
v spomienkach. Nebojím sa o ňom
povedať, že je svätcom našej krajiny.
Prišiel k nám, jednoduchý, skromný,
aby prevzal rektorskú službu. Zostal
mi zapísaný ako nitriansky biskup, na
ktorého vymenovaní sme boli všetci zo
seminára.
Veľa vecí sme po revolúcii pokazili. Zlyhali sme aj my kresťania, zlyhala
Cirkev. Do radov kresťanov sa začali
vnášať negatívne prejavy, ktoré kričali viac ako u nekresťanov. Korupcia,
klientelizmus, rodinkárstvo...
Za tie roky sa v kňazských radoch
ukázali problémy, ako je pedofília či
homosexualita. Škoda! Prepásli sme
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby – Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Gabriela, Milan
6:15 † Matej, Jozef

Po
16.11.

7:00 † Helena (pohrebná)

Féria

12:00 † Andrej, Anna, Anna, Mária, Ján
18:00 † Stanislav, Michal, Anna,
František, Ján, Margita
5:45 ZBP Alžbeta a Ján s rodinami

Ut
17.11.

Svätej Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
(spomienka)

6:15 † Mikuláš, Anna
7:00 † Anton
12:00 Štátny sviatok – sv. omša nie je !
18:00 † František, Jozef

St
18.11.

Výročie posviacky
bazilík svätého Petra
a svätého Pavla,
apoštolov
(ľubovoľná spomienka)

5:45 Za dar viery pre Marcelu
6:15 ZBP Tatiana, Marek, Peter
s rodinami
7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Michal
18:00 ZBP Kamil
5:45 † Alžbeta, Tomáš, Alžbeta, Karol

Št
19.11.

Féria
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši

6:15 † František, Ján, Ján, Alžbeta,
Mária
7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Alžbeta, Kamil
18:00 † Štefan, Anna, Ján, Štefan,
Paulína, Štefan, Cecília
5:45 ---

Pi
20.11.

6:15 † Vincent, Agnesa, Jozef, Mária,
Anna, Paulína

Féria

7:00 † Imrich (pohrebná)
12:00 † Michal
18:00 † Mária (1. výročie)

So
21.11.

Ne
22.11.

Obetovanie Panny Márie
(spomienka)

5:45 † František
6:15 † MUDr. Peter Vojčík
18:00 ZBP rod. Šarišská

34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK –
KRISTA KRÁĽA – ,,B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Janka) + pobožnosť, 7:45 + pobožnosť,
10:00 († Viliam), 11:30 († Jozef),
18:00 (ZBP Tomáš s rod.) + pobožnosť, Cemjata 10:15

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/strechy:
• bohuznámi darcovia: 100 €,
50 €, 50 €, 20 €
• p. Hoger 100 €,
• p. Denisa z Levoče 50 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!

2.

V nedeľu 22. 11. sa po všetkých
sv. omšiach uskutoční zbierka na
opravu strechy konkatedrály. Za
Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

3.

4.

5.

Hnutie rozvedených kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční dňa 17. 11. 2015 v Katolíckom
kruhu na Jarkovej 77 v Prešove,
o 17:00 hod. Modlitbové stretnutie
povedie duchovný správca Centra pre rodinu Sigord, kňaz Jozef
Greško.
Centrum pre rodinu Sigord organizuje Duchovné cvičenia pre
rozvedených a nesviatostne sobášených v dňoch 18. – 20. 12. 2015
v Centre pre rodinu na Sigorde pri
Prešove. Duchovné cvičenie povedie kňaz Peter Komanický. Bližšie
informácie na výveske kostola alebo na stránke www.centrumsigord.
sk
Dňa 16. 11. 2015 o 15.00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho v Kláštore
Sancta Maria.
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6.

Gospelová spevácka skupina
G.O.D.´s pôsobiaca pri CZUŠ sv.
Mikuláša v Prešove pripravuje 21.
decembra o 18:00 hod. v Divadle
Alexandra Duchnoviča Vianočný koncert, na ktorý vás srdečne
pozývame. Predpredaj vstupeniek: MIC Prešov, Hlavná 67, tel.č.
051 / 3100 125 alebo 0911 500 499.
Cena vstupenky 6 € dospelý, 4 €
študent. Viac info na výveske kostola a na stránke www.gods.sk

7.

Výdaj podielov SSV bude od
19.10. 2015 do 30.11.2015 v čase od
10:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30
hod. do 14:30 hod. v mládežníckej
miestnosti na fare (vstup z Hlavnej
ul. – za presklenými dverami smerom
na dvor, dvere vpravo)

8.

Združenie kresťanských seniorov klub Staré mesto Prešov pozýva svojich členov na novembrovú
schôdzu do Katolíckeho kruhu
v nedeľu 15. 11. 2015 o 15:00 hod.

9.

O týždeň už máme nedeľu Krista
Kráľa, ktorá je spojená s pobožnosťou pri vyloženej Oltárnej
sviatosti. Pri recitovaní predpísanej modlitby môžeme získať plnomocné odpustky. Pobožnosť bude
po sv. omši o 6:30., 7:45 a 18:00
hod.

10. V kancelárii farského úradu môžete priebežne nahlasovať úmysly
sv. omší na mesiac január a február 2016.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)
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