strana 4

Infolist

srdcom, spútaní rôznymi závislosťami,
alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst
môžeš obetovať za pastiera vo svojej
farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale
aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež
obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť
konkrétne rozhodnutie ako reakciu na
Božie povolanie.

15. SEPTEMBRA - 24. OKTÓBRA
2016

PRIDAJ SA K NÁM!

ZA ČO SA POSTIŤ A MODLIŤ?
Pôstne úmysly môžu byť rôzne.
Naše obety a modlitby potrebujú aj
kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným

AKO SA POSTIŤ?
Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú
stredu a Veľký piatok. To znamená, že
iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať
sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné
obmedzenia a nemôžeš sa týmto spôsobom postiť, môžeš si vybrať inú, tebe
primeranú, formu pôstu.

21. AUGUST 2016

XIII. svetové dní mládeže

tlač, kopírovanie, väzba

Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová
reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od
sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016. Ak sa
zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný
deň (prípadne aj viac) v tomto období
a obetovať ho za našich duchovných
otcov.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A
MODLITIEB ZA KŇAZOV

Ivana Krajčíková,
dobrovoľníčka SDSM.

34
2016

predaj a servis tlačiarní

li a prehĺbili, Bohu vďaka. Ja som už
dávno presvedčená o tom, že iba láska
má moc meniť svet a mladým sa jej na
týchto SDM rozhodne dostávalo. Ako
ich priamy účastník svedčím o tom
priamo. Aj prípadom mladého Kolumbijčana, dobrovoľníka, ktorému som
po SDM poslala fotografie, ako rozdáva nápoje pútnikom. V ďakovnej správe mi celý nadšený doslova napísal,
citujem: „SDM mi zmenili život, Manuel
Filipe, Kolumbia“. Bohu za všetko vďaka, za tieto SDM v Krakove, za tých,
ktorí ich pochopili v ich podstate a neostali na povrchu. Kiež by aj nám ony
alebo aj niečo iné, to naše, zmenilo raz
život, posunulo nás viac k Bohu.

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

(Pokračovanie zo strany 1)
niečo zapáli, rozum zdôvodní a vôľa
to vykoná. Vôľa sa chce prikláňať, teda
konať, lebo inak ani nemôže. Dotyk
srdca v symbióze s dotykom rozumu
ju priam prinúti a ona sa rada podvolí.
Už nič nerieši, nešpekuluje, nemá proti
dôvody, ani nie je ľahostajná, ale slobodne činná, ochotná a veľmi šťastná,
že našla pravý zmysel všetkého. Takto
nejako sa dá vyriešiť každá životná
kríza. Cit si niečo zamiluje, rozum zistí
a pochopí, že je to dobro a vôľa sa tomu
slastne podvolí, šťastne a s úľavou sa
hodí Bohu do náručia a už nikdy sa nebude snažiť z neho vytratiť. Lebo vie,
že našla, čo hľadala a vie to všetkými
mohutnosťami svojej osobnosti.
Ak v nás SDM tento proces hľadania začali, alebo nás vo viere upevni-

Milí priatelia,
v uplynulých dňoch všetci katolíci
sveta zažívali nevídanú skúsenosť entuziazmu a radosti.
V poľskom Krakove sa konali
v poradí XIII. svetové dní mládeže
a tí, čo boli ich priamymi účastníkmi,
i tí, čo sa nechali vtiahnuť do ich diania prostredníctvom TV či internetu, či
nášho farského Infolistu, nutne museli
ostať fascinovaní. Skvelé dojmy, očarujúce zážitky, citové vzplanutia, skrátka
niečo emočne veľmi pozitívne silné je
na ceste viery tým, čo upevňuje, potvrdzuje, stabilizuje, ba i zdôvodňuje
našu vieru, naše duchovné presvedčenie. Každý z nás by vedel vyrozprávať
tú svoju „zážitkovosť“ na ceste viery.
Ak sa viera skrz niečo dotkne srdca, nastáva zmena. Je to skutočnosť
oku neviditeľná, čím sa viera dá akoby
spochybniť, ale nie je neviditeľná vnútru toho človeka, ktorého sa dotkla. Ten
vie, že sa niečo stalo, že to skrátka je.
Nebolo a už je. Podobne je to s láskou,
aj tú telesnými očami nevidíme a nik ju
nespochybňuje, nik o nej nepovie, že je
to „blúznenie slabých“. Prečo to o viere tvrdíme?
Dotyk srdca kráča ruka v ruke
s dotykom rozumu. Ak rozum pochopí súvislosti (nakoľko sa to dá, pretože

ročník: XXVI.
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tajomstvo sa nikdy úplne neodhalí), človek je takmer v blaženom stave. To je
kresťanská mystika. Srdcom cítiť a rozumom chápať. Vôľa sa potom prirodzene, nie nútene pridá, nakloní sa ku
skutku.
V súvislosti so SDM, ak sme napríklad pozerali na gestá pápeža Františka, zažívali sme väčšmi dotyk srdca.
Dotyk rozumu má azda ešte len prísť.
Bude (a možno už aj bol), ak si na SDM
všimneme nie to fascinujúce - teda zážitky, dojmy, udalosti - ale ich posolstvo, teda príhovory: pápeža Františka, kard. Dziwisza, katechézy našich o.
biskupov i prejav poľského prezidenta
Dudu. To je akoby druhá, azda menej
vyhľadávaná a odkrývaná strana mince SDM. Totižto mnohí by vedeli skôr
rozprávať o tom, čo zažili, ako povedať
to, čo bolo obsahom príhovorov pri
jednotlivých udalostiach SDM.
Dotyk srdca nevyžaduje námahu,
dotyk rozumu si ju priam žiada, a to
je možno problém. Ale táto námaha
môže byť slastná. Rozum tu - pri SDM
- chce poznávať, to všetci cítime, lebo
srdce, ktoré niečo krásne zažilo, ho
núti prísť na korene tejto krásy, týchto skvelých dní. Teda, rozum siaha po
príhovoroch a spracuváva ich. A vôľa?
Vôľa je v tomto procese posledná, ale
nie menej dôležitá. Vôľa koná. Cit za
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
22.8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6.15 † Marián (1. výročie)
12.00 ZBP Ružena (75 r. života)

(spomienka)

18.00 ZBP Mária (40 r. života)
Ut
23.8.

Str
24.8.

Št
25. 8.

Sv. Ruženy Limskej,
panny
(ľubovoľná spomienka)

Sv. Bartolomeja,
apoštola
(sviatok)

5.45 ZBP Marta
6.15 † Marta (pohrebná)
12.00 † Cecília, Jozef
18.00 † Magda, Jozef, Marián
5.45 † Aurélia, Vojtech
6.15 † Anton (pohrebná)
12.00 ZBP Peter s rod.
18.00 † Andrej, Mária
5.45 † Ján, Mária, Jozef, Marián, Gabriel

Féria
Večer vo farskej pivnici
u Nikodéma od 19.00

6.15 † Mária (pohrebná)
12.00 † Anton, Jozef, Pavol
18.00 ZBP Marián s rod.
5.45 † Anna

Pi
26.8.

6.15 † Katarína (pohrebná)

Féria

12.00 ZBP Helena
18.00 † Katarína, Anna

So
27.8.

Ne
28.8.

Sv. Moniky
(spomienka)

5.45 ZBP a obrátenie Milana
6.15 † Matilda (pohrebná)
18.00 ZBP Janka (ž.)
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5.45, 6.30 († Anton), 7.45, 10.00, 11.30, 15.00 ( ZBP pre r. Kyčinovú),
18.00 (ZBP Elena a Peter - poďak. za 40 r. manželstva);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

Hľadáme spolupracovníkov pri tvorbe tohto farského listu, jedná sa o grafickú
a jazykovú úpravu. Ohľadne grafickej úpravy ide o prácu v programe Adobe
InDesign, v ktorom pripravujeme tento list. Prosíme, aby ste nás v danej veci
oslovili, či už mailom alebo osobne.
Ďakujem. Viktor Baltes

1.

Úmysly sv. omší

5.45 † Milan, Jozef, Anna, Jozef,
Margita, Štefan

Panny Márie
Kráľovnej

Infolist

Infolist

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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2.

3.

4.

Oznamy

Milodary:
• z pohrebu Jakuba 100 €,
• zo sobáša novomanželov Sabolových 50 €,
• bohuznámi darcovia:
500 €, 50 €, 43 €.
Avízované VYSTÚPENIE DETÍ
Z UKRAJINY (víťazi medzinárodných
festivalov) v rámci projektu „PRIATEĽSTVO A POMOC BEZ HRANÍC“
sa presúva. Vystúpenie, ktoré malo
byť v piatok a v nedeľu sa z technických príčin presúva na neurčito. Budeme vás včas informovať.
Štvrtkový večer u "Nikodéma."
Vo štvrtok večer od 19.00 hod. začíname naše stretnutie s pozvaným
hosťom, ktorým budú sestry Krajčíkové - Ivana a s. Blanka. Témou
stretnutia budú Svetové dni mládeže,
Krakow 2016 a stretnutie zo Svätým otcom. Kapacita pivnice je limitovaná,
preto prosíme o zapísanie sa v sakristii konkatedrály. Počet je 25 ľudí.
Novootvorená farská pivnica je
sprístupnená verejnosti, preto Vás
srdečne pozývame
v po. - so. od 16.00 do 21.00,
v nedeľu od 10.00 do 12.00.
Nachádzame sa na Hlavnej 81 v chodbe,
oproti farskej kancelárii.

5.

V mesiaci august nie sú sv. omše
ráno o 7.00 v konkatedrále, funkcia
týchto sv. omší (pohrebná a výročná) sa
presúva na omše o 6.15 hod.

6.

V mesiaci august spovedná služba,
ktorú zabezpečujú kňazi troch dekanátov v čase od 10.00 - 12.00, nebude.

7.
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V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka
2016.

8.

Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sviatosť manželstva v roku
2017, aby si prišli rezervovať termín.
Niektoré soboty sú už obsadené.
9. Oznamujeme birmovancom, že DVD
a foto z birmovky sú už hotové,
môžete si ich vyzdvihnúť v kancelárii
farského úradu.
10. Milí veriaci, leto vrcholí, zdraví sú na
zaslúženej dovolenke, ale nemocnice
sú plné tých, ktorí na dovolenku ísť
nevládzu a potrebujú pomoc vo forme životodarnej kvapky krvi. Prosíme všetkých tých, ktorí sú zdraví,
majú vek od 18 do 60, darcovia do 65
rokov, nech v tomto letnom období
navštívia Transfúzne oddelenie vo
svojom najbližšom okolí s cieľom
darovať krv. Každá kvapka krvi je
vzácna!
11. Oznam pre birmovancov:
1. stretnutie všetkých prihlásených
birmovancov sa uskutoční v nedeľu
4. 9. po večernej sv. omši v konkatedrále. Účasť je povinná!
12. Ponúkame víkendový Kurz prípravy
na manželstvo pre snúbencov, ktorí
nemôžu absolvovať prípravu vo farnosti kvôli študijnému či pracovnému pobytu, alebo z iných dôvodov.
Kurz bude prebiehať v Bardejovských kúpeľoch v termíne od 1.9. do
4.9.2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez internetovú stránku www.
domanzelstva.sk, kde nájdu aj podrobné informácie.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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