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Zaiste poznáte rozprávku O siedmich niť, či k čomusi doviesť. Taktiež ma neprekozliatkach, ako ich mamka nechala doma, kvapuje, keď ktosi nosí tričko naruby, alebo
pretože išla kúpiť mlieko. Kozliatka sa za- sa uchyľuje k iným podobným praktikám.
mkli zvnútra a do vnútra nesmeli nikoho
Neprekvapuje ma to až tak, ako ma
vpustiť, iba svoju mamičku, keď im vonku prekvapuje to, keď poviem ľuďom, že toto
povie, že im doniesla mliečko. To si ale vy- všetko je dielom diabla – neveria mi. Vypočul aj vlk. Po mamičkinom odchode sa svetľujem im, že sa v týchto veciach trošku
snažil dostať do vnútra, ponavštevoval ko- vyznám a naviac, veď stačí poznať mamku
váča, aby mu podkul hlas, aby sa čo najviac a jej hlas a nikoho iného do svojho života nepodobal tomu mamkinmu. Kozliatka spo- pustím. Teda stačí poznať Boha, a to je tak
čiatku nechceli veriť, ale napokon - po veľ- postačujúce, že človek dokáže odhaliť, čo
kej snahe a prefíkanosti vlka - ho do vnútra je od Neho a čo nie. Veľmi sa medzi nami
vpustili a on ich všetkých zjedol. Ako každá rozmohol diabol v mnohých skrytých podorozprávka aj táto sa končí dobre. Mamka bách a nachytáva nás na našej nevedomosti,
s pomocníkom našli vlka a rohami mu roz- dobrej viere pomôcť sebe či druhým, no i na
párali brucho a kozliatka vyslobodili z bru- našom nepoznaní nášho nebeského Ocka.
cha zlého vlka.
Veriaci ľud sa tak chytá do týchto nástrah
Život už ale takou rozprávkou nebýva. a poľovníckych sietí satana.
Stretávame sa s rôznymi podobami a formaO pôsobení a účinnosti týchto vecí a obmi zlého. Zlý – teda diabol - koná podobne radov nerozhoduje môj úmysel, či viera,
ako vlk z rozprávky, snaží sa napodobniť tú s ktorou to robím, ani to, že to robím v dobdobrú a starostlivú mamku, v našom prípa- rej viere a hľadám pomoc. Je mojou pode sa diabol snaží napodobniť Boha. V tom vinnosťou oboznámiť vás s takýmito prakspočíva jeho veľká zloba, ukrutnosť, prefí- tikami a nebezpečenstvami, ktoré z nich
kanosť a nebezpečenstvo.
vyplývajú. Stačí, ak si napríklad kúpite kniPôsobím tu v Prešove druhý rok. Ako hu Povery, ktoré ničia rodiny od o. Jozefa
kňaz sa stretávam s rôznymi podobami Maretu (jeden článok v Infoliste je pramálo)
zlého. Vidím jeho maskovanie a prevleky. a tam sa dozviete omnoho viac, či knihy od
Z jednej strany ma neprekvapuje, že to dia- pátra Eliasa Vellu.
bol robí – nič iné totiž robiť nevie.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle
Tiež ma istým spôsobom neprekvapuje,
Viktor Baltes
keď vidím pokrstených veriacich, ako nosia červené šnúrky, navštevujú liečiteľov,
anjeličkárky, veštcov, čítajú horoskopy, navzájom si ,,odrábajú", čakrujú, predávajú si
medzi sebou recept na tzv. vatikánsky chlebík, používajú perleťové sviečky, narábajú
s energiami, dýchaním, robia z očí, uhlíkovú vodu, majú v byte rôzne predmety, napr.
sošky Budhu, lapače snov, zvonkohry a iné,
či majú na svojom tele tetovania, ktoré ich
majú nejakým spôsobom pred čímsi ochrá-
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Príhovor rektora Katolíckej
univerzity na Nedeľu Katolíckej
univerzity 31. januára 2016
Drahí bratia a sestry, ctení priatelia,
priaznivci, dobrodinci a podporovatelia
našej Katolíckej univerzity, na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) sa od roku 2010 posledná nedeľa
v januári každoročne slávi ako Nedeľa Katolíckej univerzity. Dovoľte mi, aby som sa
k vám prihovoril a všetkým poďakoval za
vaše modlitby, obety, každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.
Uplynulý rok 2015 bol pre Katolícku
univerzitu dôležitý predovšetkým v dvoch
oblastiach: KBS vykonala audit nezávislou
audítorskou spoločnosťou za obdobie rokov
2010-2013 a v polovici roka bolo zverejnené
hodnotenie komplexnej akreditácie slovenských vysokých škôl a univerzít za roky
2008-2013. Zistenia auditu aj akreditácie nastavili zrkadlo minulosti aj prítomnosti KU.
Milí bratia a sestry, chcem vás uistiť, že
na Katolíckej univerzite postupne uvádzame do praxe odporúčania, ktoré vzišli z auditu aj z komplexnej akreditácie. Pozitívne
skutočnosti chceme zachovať a rozvíjať. To
negatívne, čo spôsobilo škody alebo poškodilo dobré meno, chceme trpezlivo v intenciách pravdy a zodpovednosti odstraňovať.
Vedenie univerzity a jednotlivých fakúlt zároveň prijalo opatrenia, aby Katolícka univerzita zostala aj naďalej zaradená medzi
slovenské univerzity.
V závere uplynulého roka zverejnila Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) hodnotenie slovenských

ročník: XXVI.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
vysokých škôl za rok 2015. Pre Katolícku
univerzitu vyznelo mimoriadne priaznivo.
Filozofická fakulta obhájila vynikajúce 2.
miesto z minulého roka. Pedagogická fakulta dosiahla historicky najlepšie umiestnenie,
keď v skupine pedagogických fakúlt získala 3. miesto. Teologická fakulta si v skupine siedmich teologických fakúlt udržala 4.
miesto z predchádzajúceho roku. Fakulta
zdravotníctva celkovo obsadila 7. miesto,
čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom
zlepšenie o jednu priečku. Pre nás na Katolíckej univerzite sú tieto výsledky povzbudením do ďalšej práce a záväzkom zároveň.
Verím, že je to pozitívny signál aj pre tých,
ktorí uvažujú o štúdiu na našej univerzite.
Je našou radosťou, že tento kalendárny rok otvoríme zrekonštruovaný internát
a ponúkneme naším študentom zlepšené
podmienky pre ich štúdium a pobyt v prostredí Katolíckej univerzity.
Hovorí sa, že raz vidieť je viac ako stokrát
počuť. Pozývame preto všetkých záujemcov
o štúdium na „Deň otvorených dverí“, ktorý bude na Katolíckej univerzite v utorok 9.
februára 2016. Príďte sa zoznámiť so štúdiom a prostredím našej univerzity.
Drahí bratia a sestry, Katolícka univerzita sa naďalej úprimne uchádza o podporu vás všetkých s ubezpečením, že sa bude
snažiť naďalej priniesť slovenskej spoločnosti čo najviac úžitku vo forme dobrých
a vzdelaných absolventov. Nech i pre naše
modlitby a obete tomuto dielu Pán žehná
a rovnako aj nás všetkých.
Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 4. týždňa
v Cezročnom období

6:15 ZBP Tatiana, Peter, Marek
s rodinami
7:00 † Alfonz (1. výročie)
12:00 † Vladimír, Gerhard, Anton
18:00 † Valent
5:45 ZBP Erika (ž.) s rod.

Ut
2.2.

Obetovanie Pána
(sviatok)

Cemjata: 17:00 hod.

6:15 † Milan, Jozef, Anna, Jozef,
Margita, Štefan
7:00 † Margita (pohrebná)
12:00 ZBP Jaroslav, Jozefa (ž.), ich deti
a vnúčatá
18:00 † Helena (1. výročie
5:45 † Marta

Str.
3.2.

Svätého Blažeja,

biskupa a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP Albert, Mária (55 r. spoloč.
života)
7:00 † Melánia (pohrebná)
12:00 † Andrej, Margita
18:00 ZBP Karol (80 r. života)

Štv.
4.2.

Pia.
5.2.

So.
6.2.

Štvrtok 4. týždňa
v Cezročnom období
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši.

Svätej Agaty,

panny a mučenice
(spomienka)

Svätého Pavla Mikiho

a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

5:45 † Magdaléna
6:15 † ZBP Janka (ž.)
7:00 † Ján (pohrebná)
12:00 † Emília, Veronika
18:00 † Juraj
5:45
6:15
7:00
12:00
18:00

† Juraj
† Blažej, Anna, Jozef
† Františka - ž. (pohrebná)
† Ján, Mária, Andrej
† Stanislav

5:45 † Peter, Paraska
6:15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:00 † Jozef, Lucia

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ ,,C“
Ne.
7.2.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Margita (75 r. života)

Po
1.2.
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5:45 († Mária), 6:30 (ZBP Tomáš s rod.), 7:45,
10:00 († Vladimír, Johana, Ján, František),
11:30 (ZBP Petra - ž. - poďakovanie za 18 r. života),
18:00 († Mária - 1. výročie)
Cemjata 10:15

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

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia:
700 €, 15 €, 20 €,
• rod. Bakošová 50 €,
• p. Mihaľová 10 €,
• zo svadby Namešpetra - Hercegová 50 €,
• z krstín dňa 17.1.2016: 50 €
Zo zbierky na UPC a ACM:
• FNsP 93 €,
• konkatedrála 1 034,39 €
Na rádio Lumen:
• bohuznámy darca 100 €,
Pre núdznych:
• bohuznámy darca 100 €
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.

Tento týždeň je prvopiatkový - večer
spovedáme od 17:00 hod. Ku chorým
domov pôjdeme v piatok od 8:00 hod.
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.

4.

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

5.

Pozývame Vás na ukončenie Roka
zasväteného života - 2. 2. 2016 o 18:00
hod. v konkatedrále. Jedná sa o púť rehoľníkov a prechod cez Jubilejnú bránu milosrdenstva.
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6.

Svätoblažejské požehnávanie hrdiel
v stredu 3.2.2015 bude pri každej sv.
omši buď individuálne alebo hromadné.

7.

V stredu 3.2. pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí a deti chystajúce
sa na prvé sv. prijímanie na stretnutie
do Katolíckeho kruhu so začiatkom
o 17:30 hod. Zároveň pripomíname deťom, aby sa pripravili na preskúšanie.

8.

Prosíme snúbencov, aby si na výveske
a na presov.rimkat.sk všimli vypísané termíny na predmanželské náuky.
V mesiacoch júl a august predmanželské náuky nie sú.

9.

Od pondelka 8.2. slávime Národný
týždeň manželstva. O jednotlivých
podujatiach sa dozviete viac na www.
ntm.sk alebo www.facebook.com/
ntmpresov. Srdečne Vás pozývame na
sv. omšu spojenú s obnovou manželských sľubov vo štvrtok 11.2. so
začiatkom o 18:00 hod., po nej Vás pozývame na adoráciu so spevmi Taize.
O 19:30 hod. Vás pozývame do farskej
pivnice U Nikodéma (Hlavná 81) na
moderovanú diskusiu pod vedením
Martina Michelčíka nesúcu názov: Pod
povrchom: Rozprávanie s trochou hudby,
v hĺbke zeme o hĺbke vecí.

10. 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 aktívne sa zapojiť do života našej farnosti.

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

