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(Pokračovanie zo strany 1)
sujete, ako sa priepasť nepokoja viac
a viac zväčšuje. Je to preto, lebo pokoj
a snaha o dobro sú jedine od Boha. Pokoj a dobro nachádzame len a len Božími cestami, nie vlastnými. Naše vlastné
cesty (bez Boha) vedú do zatratenia.
Nastal čas, aby sme sa prebudili zo
sna, nastal čas, aby sme sa prebudili
z toho zvláštneho oparu stádovitosti,
akoby sme mali klapky na očiach – ako
mi to tento týždeň poznamenala jedna pani.
Nastal čas čítať Božie slovo s otvoreným srdcom. Nastal čas počúvať Boha,
nielen samých seba. Nastal čas uskutočňovať Jeho sväté slovo, aby sme mohli
prežívať plnosť života a radosť z toho,
čo Boh koná pre každého z nás. Nastal
čas vyprázdniť svoje srdcia od každej
špiny, či špinky. Nastal čas vernosti
Bohu. Nastal čas milosrdenstva.
V liste sv. Jakuba čítame toto: Vedzte,
bratia moji milovaní: každý človek má byť
rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do
reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve

nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto
odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu
a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má
moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo
a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si
v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký
je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona
slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude
blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto
myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na
uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je
márna. (Jak 1, 19 - 26)
Bratia a sestry - nič viac, ale ani nič
menej vám nepredkladáme, iba čisté
a živé Božie slovo, ktoré je pre nás zrkadlom. Ono nás usvedčuje z toho, akí
sme, ale aj nabáda, akí sa s Bohom môžeme stať - pravda, ak chceme a reálne
vykročíme. Buďte požehnaní a požehnaním!
Viktor Baltes, kaplán

Predpísaná modlitba potrebná k získaniu plnomocných odpustkov na slávnosť
Krista Kráľa: Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu:
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred
tvojím oltárom: Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli s tebou ešte
vrúcnejšie spojiť, každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcujeme tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohŕdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu
svätému Srdcu. Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od
teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo; priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier. Daruj svojej Cirkvi slobodu
a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť
a chvála naveky. Amen.
predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - KRISTA KRÁĽA - B

Zatiahni na hlbinu
V tomto čísle sa chcem venovať jednej často sa opakujúcej chybe pri spovedaní sa. Ide o chybu, ktorá vyplýva
z nevšímavosti, uponáhľanosti a nedostatočného pochopenia, čo je sv. spoveď. Ako som už naznačil v predchádzajúcich vydaniach Infolistu, cieľom
takýchto článkov nie je naše odsúdenie,
ale naša starosť a zodpovednosť o stav
vašich duší, ktoré sú nám Bohom zverené. Každý kňaz sa raz bude zodpovedať pred Súdnou stolicou a samým
Bohom za to, ako viedol duše, ako im
vyjavoval celú Pravdu, ktorá nie vždy
je príjemná. Ženie nás teda Kristova láska. Je potrebné poukázať na isté chyby,
ktoré sú časté a prinajmenšom opakujúce sa. Sme tu, aby sme pomenovali veci
pravým menom.
Často opakujúcim sa javom počas
spovedaní je zatvrdnutosť srdca, ktorú
sám penitent nevidí. Jedná sa o zatvrdnutosť pracovať na vlastnej spáse a odstraňovaní vlastných hriechov. Niekedy
sa nám stáva, že sa penitent spovedá
stále z tých istých hriechov dookola, no
pri rozhovore s ním zisťujeme, že je to
preto, lebo s tým nič nerobí, necháva to
akosi plávať, nerieši seba, ale druhých.
Porovnáva sa s druhými a neustále nachádza nové výhovorky, aby nemusel
výjsť zo svojich zabehaných koľají.

Bratia a sestry! Takejto duši chýba
skutočné pokánie. Takáto duša neprežila bolesť z vlastných hriechov, neprežila
skutočné obrátenie. Takáto duša sa nikdy neobrátila k živému Bohu – ak áno,
tak len k akejsi vlastnej predstave Boha.
Takáto duša nemôže zažiť a pocítiť
veľkosť Božej odpúšťajúcej lásky, takáto duša nemôže prijať skutočný dar
obrátenia a pokoja, takáto duša nemôže
zakúšať reálnu a živú prítomnosť Ducha Svätého vo svojom živote, pretože
nežije v pravde pred Bohom. A to je najdôležitejšie – žiť v pravde pred Bohom.
Pre nás je merítkom Jeho slovo, nie
slová ľudí naokolo, či hlas väčšiny. Budeme súdení podľa Božieho slova - z ničoho iného -, ako sme počúvali a uskutočňovali Jeho slovo, ako sme počúvali
Jeho Syna Ježiša Krista.
Preto je potrebné pracovať na vyberaní vlastného brvna z oka. A to je bolestivé. Avšak bez bolesti z vyberania
vlastného brvna, nepríde ani útecha,
ani zahojenie, ale ani uzdravenie. Na
začiatok o to poproste Ježiša. Nečakajte, že sa veci začnú diať automaticky,
bez vášho pričinenia, nezačnú! Nečakajte, že sa veci pohnú akosi samospádom, nepohnú sa!
Mnohí mi hovoria, že sa neustále
snažia o to, len aby bolo dobre, len aby
už bol pokoj. Je to fajn, ale sami sku(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 Mária

Po
23.11.

6:15 † Jarmila, Jozef, Štefan

Féria

7:00 † Koloman (pohrebná)
12:00 ZBP Katarína, Ján
18:00 † Imrich, Helena, Anton, Anton

Ut
24.11.

Svätého Ondreja
Dung-Laka, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

St
25.11.

Svätej Kataríny
Alexandrijskej,

panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

5:45 † Ján, Mária, s. Dominika
6:15 ZBP Mária (80 r. života)
7:00 † Vladimír (pohrebná)
12:00 † Jozef, Paulína
18:00 † Petra (ž)
5:45 ZBP Gabriel, Milan
6:15 ZBP Katarína - poďakovanie za
uzdravenie a milosrdenstvo
7:00 † Marta (pohrebná)
12:00 ZBP Katarína - poďakovanie za život
18:00 ZBP Katarína

Št
26.11.

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

5:45 ZBP Bohuznámy pár - 40 r. spoloč.
manž. života
6:15 † Margita, Milan, Antónia, Ján,
Anna
7:00 † Jozef (pohrebná)
12:00 † Ladislav
18:00 ZBP Magdaléna, Vladimír, Mária
5:45 † Milan, Emil

Pi
27.11.

Féria

6:15 ZBP Milan - za jeho obrátenie
7:00 † Radoslav (pohrebná)
12:00 † Iveta, Ladislav
18:00 † z rod. Hardoňovej a Tomčákovej

So
28.11.

Ne
29.11.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Cemjata 17:00 (nedeľná +
požehnanie adventných vencov)

5:45 † novorodeniatko Lea (1. výročie)
6:15 † Mária, Tomáš, Mária
Hromadíková
18:00 ZBP Janka (ž)

1. ADVENTNÁ NEDEĽA - C, CYKLUS II.

Sv. omše: 5:45 (ZBP pre Dezidera a pre všetkých chorých),
6:30 († Paulína, Ondrej, Rudolf, František), 7:45 (ZBP Emil, Michal, Martin),
10:00 (ZBP Erika - 50 r. života), 11:30 (ZBP Beáta, Martin), 18:00 († Eva, Jozef),
Cemjata - Kaplnka sv. Ondreja - Vydumanec - 10:30

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.

strana 2

Infolist

Oznamy

1.

Na 1. adventnú nedeľu (29.11.) sa
uskutoční zbierka na charitu.

2.

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia: 43 €, 50 €,
100 €
• bohuznáma Anna na strechu
100 €
• z krstín Tea na strechu 50 €
• Za Vaše milodary úprimné Pán
Boh zaplať!
V nedeľu 22. 11. 2015 sa po všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka
na opravu strechy konkatedrály. Za
Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Upozornenie pre snúbencov, ktorí
plánujú sobáše v mesiacoch január február 2016: predmanželské náuky
v mesiacoch december 2015 a január
2016 nebudú.
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
V sobotu 28.11.2015 bude sv. omša
na Cemjate s platnosťou za nedeľu
o 17:00 hod., pri ktorej požehnáme
adventné vence a v nedeľu 29.11.
2015 na odpust sv. Ondreja na Cemjate omša nebude, ale bude v kaplnke na Vydumanci o 10:30 hod.
Gospelová
spevácka
skupina
G.O.D.´s, pôsobiaca pri CZUŠ sv.
Mikuláša v Prešove, pripravuje 21.
decembra o 18:00 hod. v Divadle

3.

4.

5.

6.

7.
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Alexandra Duchnoviča Vianočný
koncert, na ktorý vás srdečne pozývame. Predpredaj vstupeniek: MIC
Prešov, Hlavná 67 , tel.č. 051 / 3100125
alebo 0911 500 499. Cena vstupenky
6 € dospelý, 4 € študent. Viac info na
výveske kostola a na stránke www.
gods.sk
8.

Výdaj podielov SSV trvá 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)

9.

V nedeľu 22. 11. 2015 slávime NEDEĽU KRISTA KRÁĽA, ktorá je
spojená s pobožnosťou pri vyloženej Oltárnej sviatosti. Pri recitovaní
predpísanej modlitby (viď strana 4)
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.
11. Na 1. adventnú nedeľu pri všetkých
sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prosíme, aby ste ich
pred začiatkom sv. omše uložili na
miesto pod oltárom. Farský veniec
budeme žehnať pri večernej sv. omši
28.11.2015 o 18:00 hod.
12. Ďakujeme riaditeľovi cirkevného
Gymnázia sv. Moniky Pavlovi Petrovskemu a žiakom, že sa aktívne
zapojili svojou službou do života našej farnosti.
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