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Infolist

Rodičom, ktorí zdobia kočíky
svojich detí červenými mašľami
a ich zápästia červenými
šnúrkami
Je mi ľúto, že tieto „ozdôbky“ vnímate ako ochranu. Áno, viem, aké dôležité
je chrániť svoje deti a akú vrúcnu túžbu
po ich bezpečí cítite. Mám tri malé dcéry
a rovnako ako vám, aj mne záleží na tom,
aby sa im nič nestalo. Jeden rozdiel však
vnímam veľmi intenzívne – nespolieham
sa na žiadne amulety. Jednoducho neverím, že červená mašľa ochráni moje dieťa
viac než modlitba a zodpovedný výber
miest a ľudí, s ktorými sa stretávame.
Stretla som vás desiatky v nákupných
centrách či na iných miestach, kam malé
dieťa až tak veľmi nepatrí. Príliš veľa vnemov, svetlá, hudba, ľudia, ruch... Prídete
domov, dieťa je nepokojné, plače, nevie
sa upokojiť. Krivo pozeráte na červené
„mašlisko“ na novom kočíku. Mala predsa
dieťa ochrániť! Niekto ho uriekol, určite ho
niekto uriekol!
S rodičovskou panikou listujete na rodičovských fórach, až kým nenaďabíte na
radu starých mám – preplieskať dieťa po
tvári ocikanou plienkou. Prosím vás, v ktorom storočí to žijeme??? Niekto z vás môže
namietať, že viera v Boha tiež nie je extra
moderná. Neberiem vám váš názor, hoci
moja rodina je pevne zakorenená práve
Každú nedeľu od 9:50 hod. do začiatku sv. omše o 10:00 hod. čítame úryvky
z Denníčka sv. sestry Faustíny - apoštolky
Božieho milosrdenstva. Kto by sa chcel zapojiť do čítania, nech sa zapíše na zoznam
v sakristii. Čítanie z Denníčka má byť záležitosťou celého farského spoločenstva,
podobne ako keď sme v roku viery čítali
úryvky z KKC. Aj takýmto spôsobom môžeme vykonať skutok milosrdenstva a tiež

v tejto viere.
Môžem však použiť protiargument - ak
neveríte v Boha či neveríte Bohu, ako je
možné, že veríte v urieknutie, silu zlého?
Veď ak pripustíte existenciu duchovna, je
iba prirodzené pripustiť, že sú dva protipóly. A ak v Boha veríte, ste si istí, že používanie červených mašlí a náramkov je
v poriadku? Odporúčam zrekapitulovať si
Desatoro, najmä prvé prikázanie.
Priznám sa, pripadá mi až neúctivé,
keď na omši vidím toľko detských zápästí
ozdobených červenou šnúročkou. Sme veriaci, či nie sme? Spoliehame sa na Božiu
moc, či na smiešny povrázok? Nuž, smiešny ako smiešny.
Povery a pripisovanie reálnej moci
amuletom či „ochranným predmetom“
iba otvárajú dvere tomu, koho sme pôvodne nechceli vpustiť. Ak vaše deti trápia zlé sny či iné problémy, bez falošnej
múdrosti si dovolím tvrdiť, že za ne môže
aj spomínaná ozdôbka. Tento svet nie je
bezpečné miesto. Načo naše deti uvádzať
do ešte väčšieho nebezpečenstva?
Neverte amuletom, netrápte sa tak
urieknutím, nehľadajte pomoc tam, kde
nie je. Spoľahnite sa na svoj zdravý rozum,
vlastný úsudok, ale najmä na Boha, ktorý
vaše dieťa ochráni lepšie než tieto červené
hlúposti.
Zdroj: cestaplus.sk
Autor: Petra Babulíková
aktívne sa zapojiť do života našej farnosti.
Srdečne pozývame osamelých, slobodných, rozvedených a ovdovených
v sobotu 30. januára 2016 o 14:00 hod. na
pravidelné stretnutie - katechézu, svätá
omšu, adoráciu a pohostenie, ktoré bude
v priestoroch Gymnázia sv. Moniky na ul.
Tarasa Ševčenka 1. v Prešove.

predaj a servis tlačiarní

Jozef Heske, kňaz pre HSŽ.
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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O červených nitkách (2)
Kabala náramok
Na základe mnohých inzerátov,
ktoré takéto náramky ponúkali a zároveň uvádzali ich popis, som zistila, že
ich pôvod je z učenia, ktoré pochádza
z Izraela a volá sa kabbalah. Podľa neho
je „práve červený náramok symbolom
ochrany pred negatívnou energiou,
zlými pohľadmi – uhrančivými – tzv.
diablovými očami. V bode, kde sa náramok zväzuje, sa zachytáva negatívna energia prúdiaca do tela“. Toľko mi
prezradil internet. Vďaka nemu som
si urobila aspoň akú-takú predstavu
o červenej nitke, ktorá na prvý pohľad
vyzerá nevinne.
Svedectvo bývalej ľudovej liečiteľky
Knihy mi priniesli množstvo nových
informácií, ale aj tak mi chýbal niekto,
kto by mi to všetko jasne a komplexne
vysvetlil. Boh to zariadil tak, že počas
jedného gospelového festivalu som
dostala odpoveď na svoje otázky prostredníctvom svedectva Oľgy Staňovej,
bývalej ľudovej liečiteľky.
Vo svojom svedectve sa zmienila aj
o spomínaných červených šnúrkach:
„Ak sme dali dieťa Kristovi, tak vieme,
komu sme uverili. Nie červená šnúrka ma
ochráni pred diablom, ale Kristus!“ Oľga

ročník: XXVI.
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tiež spomenula ľudí, ktorým býva zle:
„Urieknutie funguje, ale my takýmito
spôsobmi vlastne vyháňame diabla diablom! To znamená, že sme sa previnili proti prvému prikázaniu.“ Tiež sa zmienila
o ľuďoch, ktorí sa domnievajú, že im
niekto ublížil pohľadom: „Kto mi povie,
že mu prišlo ,z očí‘, nech si najskôr skontroluje svoj vzťah k Bohu! Kým je Boh
v mojom srdci, nikto mi neublíži. Dôležitá je radikálnosť, nie prostredná cesta. Od
Krista ma môže odlúčiť len ťažký hriech.
A ako to vyplýva z Listu Efezanom – je
dôležité žiť duchovne, modliť sa a dôverovať Bohu.“
Na záver
Vieme, že neveriacim ľuďom je náročné vysvetľovať, že Boh dokáže ich
ťažkosti vyriešiť aj inak ako „hádzaním
uhlíkov“, nosením červených nitiek,
či rôznymi inými spôsobmi. Je však aj
veľa veriacich, ktorí sa týchto praktík
nechcú vzdať a nepovažujú ich za nič
zlé. Pamätajme však, že aj malé zlo je
zlo. A tak nám do života pribúda kvapka za kvapkou toho Zlého, až sa to nahromadí a dôsledky sú tragické.
Jedine pravda nás môže vyslobodiť.
Autor: Alžbeta Vargová
Upravil: Viktor Baltes
Zdroj: Katolícke noviny 37 / 2012
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 Za obrátenie Imricha

Po
25.1.

Obrátenie svätého Pavla,
apoštola
sviatok

6:15 † Marta, Ján
7:00 † Alžbeta (pohrebná)
12:00 † Peter (pohrebná)
18:00 † Michal, Anna, Michal
5:45 † Gabriel, Marta

Ut
26.1.

Svätých Timoteja a Títa,
biskupov
spomienka

6:15 ZBP Dominika (ž.), Peter, Danka
(ž.), Anna, Marta a uzdravenie
vzťahov
7:00 † Milan (pohrebná)
12:00 † Alžbeta, Emília, Anton, Júlia,
Melánia
18:00 ZBP Oľga (65 r. života)
5:45 † Jozef, František, Regina, Anna,
Štefan

Str.
27.1

Streda 3. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † Mária, Jozef, Blažena
7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Milan, Alžbeta, Pavol
18:00 † Jozef, Valéria, Štefan, Elena

Svätého Tomáša Akvinského,
Štv.
28.1.

kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

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

5:45 † Imrich
6:15 † Jarmila (pohrebná)
7:00 † Karol (1. výročie)
12:00 † Cecília
18:00 ZBP Eva s rod.
5:45 † Ján, Katarína a ZBP rod.
Kubičková
6:15 † Imrich
7:00 † Anna (1. výročie)
12:00 † Ján
18:00 † Peter, Dušan, Peter, Ján, Vincent

Pia.
29.1.

Piatok 3. týždňa
v Cezročnom období

So.
30.1

Panny Márie v sobotu

Ne.
31.1.

5:45, 6:30 (ZBP Tomáš s rod.), 7:45, 10:00 († Emil), 11:30 (ZBP Emil - kostolník),
18:00 († Andrej, Anna, Ján, Mária, Juraj)
Cemjata 10:15

ľubovoľná spomienka

Infolist

Infolist

5:45 † Anton
6:15 † Belo (pohrebná)
18:00 † Anna, Jozef, Vilma, Štefan
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Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut, Str, Štv: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. 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: 15 €, 20 €,
• rod. Bakošová 50 €,
• zo svadby Namešpetra Hercegová 50 €,
• z krstín 17.1.2016 - 50 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

2.

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša otvára
prvý ročník štvorročného gymnázia.
Záujemcovia sa dozvedia viac na web
stránke školy zsgmik.sk

3.

4.

5.

Spoločenstvo Anonymní alkoholici
- AA sú spoločenstvom žien a mužov,
ktorí sa navzájom delia o svoje
skúsenosti, silu a nádej, aby mohli
riešiť svoj spoločný problém a pomáhať
ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.
Jedinou podmienkou členstva je túžba
prestať piť. Naším prvotným cieľom je
zostať triezvym a pomáhať k triezvosti
ostatným alkoholikom. Sme tu pre
teba! Každý piatok od 17:00 do 18:00
hod. na Jarkovej ul. č. 77 (Katolícky
kruh) Tel.: 0908 338 311
Iniciatíva Kresťania v Prešove pozýva
všetkých ľudí dobrej vôle k spoločným
modlitbám za mesto Prešov. Iniciátormi
sú kresťania z rôznych denominácií
zapálení pre jednu vec - pre Prešov.
Stretnutie sa uskutoční v stredu 27.
1. 2016 o 19:00 hod. v Konkatedrále.
Hosť: Lámačské chvály
Hospodárenie za rok 2015 – Bratstvo
sv. ruženca pri konkatedrále. Venovali
sme: strecha konkatedrály – 2 230 €, sv.
omše, večeradlá, pobožnosti – 372 €,
časopisy, kalendáre – 160 €, rádio
Lumen, TV Lux – 1 195 €. Srdečne
všetkým ďakujeme za milodary,
ktoré činili 4 318,99 €. V pobočke
SBERBANK má Bratstvo sv. ruženca
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na účte zostatok k 31.12.2015 sumu
1 420 €, v pokladni 9,92 €. Potešilo by
nás, keby medzi nás zavítali aj mladší
– mládenci i dievčatá, muži i ženy,
pretože naša generácia starne a boli by
sme radi, keby naše 19-ročné ružencové
bratstvo postupne nezaniklo. Spracovali:
J. Harčár – hlavný horliteľ, Š. Nemcová
– pokladníčka ružencového bratstva.
Ďakujeme všetkým členom za ich
hmotnú i duchovnú podporu.
6.

Hospodárenie za rok 2015 – Farská
charita. K 1.1.2015 bol stav pokladne
– 20,10 €. Príjmy: za topánky
a šatstvo: 95,88 €. Výdavky: strava pre
bezdomovcov – 102,73 €. Stav pokladne
k 31.12.2015 – 13,25 €. Ľudské zdroje:
trom bezdomovcom sme zabezpečili
prácu v Prahe. Za službu ďakujeme
dobrovoľníčkam A. Kovaľovej, M.
Kmiťovej, E. Burdelákovej.

7.

Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční dňa
26.1.2016 v Katolíckom kruhu na
Jarkovej 77 v Prešove o 17:00 hod..
Stretnutie povedie dekan farnosti sv.
Mikuláša Jozef Dronzek.

8.

Modlitby matiek z komunity Útecha
Vás pozýva na modlitbové trojdnie
Modlitby matiek, ktoré sa uskutoční
vo františkánskom kostole sv. Jozefa.
Stretnutia sa uskutočnia: 29.1.2016
(piatok) o 17:30 hod., 30.1.2016 (sobota)
o 17:30 hod. a 31.1.2016 (nedeľa) o 15:00
hod. Pozývame Vás na ukončenie
Roka zasväteného života - 2.2.2016
o 18:00 hod. v konkatedrále.

9.

Prosíme snúbencov, aby si na výveske
a na presov.rimkat.sk všimli vypísané
termíny na predmanželské náuky.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Viktor Baltes, 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

