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Infolist

NOC KOSTOLOV

S podporou: Mesto Prešov,

Boh ako vrchol lásky

tlač, kopírovanie, väzba

OZ. Prešovská gotika a
farnosť sv. Mikuláša

19. MÁJ 2019

lacné tonery a cartridge

Sprievodné akcie:
Výstup na vežu
od 19.00 - 23.00
Služba ucha, možnosť
rozhovoru s kňazom
Posedenie U Nikodéma,
rozhovory, stretnutia.
Možnosť navštíviť kostol na
Kalvárii
od 20.00 hod - 22.00 hod.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

NOC KOSTOLOV
PIATOK 24.5.2019
PROGRAM:
18.00 hod. sv. omša s
orchestrom, celebruje dekan
Jozef DRONZEK
19.30 hod. Kresťan v politike,
rozhovor s Milanom Majerským,
predsedom PSK, moderuje
Zuzana Sláviková
21.00 hod. František Perger,
staviteľ kalvárií, prednáša P.
Branislav Dado, SJ.
22.00 hod. Pod gotickými
klembami, koncert duchovnej
hudby, Filip Demek a Miriam
Brandisová
23.00 hod. Moderovaná
adorácia spojená s osobným
eucharistickým požehnaním,
Martin Šimko, kaplán
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Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Miluj a buď zodpovedný. Peter to, ako vieme vo svojom živote dokázal.
A tu je posolstvo o dialógu medzi Kristom a Petrom aj pre nás. Láska
znamená zodpovednosť. Zodpovednosť manžela za manželku, priateľa
za priateľa, človeka za človeka. Mám ťa rád, lebo máš v sebe niečo čo ja
nemám, čo ma zdokonalí, ale zároveň s láskou cítim aj zodpovednosť,
za tvoju spásu, za tvoje šťastie za tvoj život. Ach, ako dlho nám treba
dospieť ku presvedčeniu, že Boh je vrchol erotiky. Ako sa dnešný svet
odklonil do tejto idey, od tohto chápania a Boha vyhodil z rozmeru lásky,
a mnohé zdevastoval, tak ako podstatu pojmu eros.
Ak vyhodil Boha, potom začína dominovať niečo iné. Využívanie tohto
druhého pre seba, bez zodpovednosti. Cez Boha a Krista poznáme pravú
hodnotu človeka a pravú hodnotu lásky. Boh je ozaj vrchol lásky, Boh je
sám eros.
Jozef Dronzek, dekan - farár

ročník: XIX.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

terminológia. Aj keď je pravda, že
grécky text používa slovo, ktoré je
blízke významu slova agape, nie
eros. A Peter odpovedá Kristovi, že
ho miluje láskou priateľa. Akoby mi
chýbalo to vyjadrenie: nie, Pane, ja
ťa milujem nielen láskou priateľa,
nielen láskou charity, ale láskou
erosu, lebo ty si dokonalosť a môžeš
aj mňa zdokonaliť, veď si Boh,
vrchol dokonalosti.
Problém chápania lásky je v
dnešnom svete viditeľný, preto
sa mi veľmi páči, že pridaný
akcident ku láske nazýva Ján
Pavol II. zodpovednosťou. Láska
a
zodpovednosť
sú
pojmy,
ktoré dominujú aj jeho dielu s
rovnomenným názvom ako aj
pojmy, ktoré dominujú v jeho
teológii tela. Áno, miluj ma, ale buď
v láske zodpovedný. Ako krásne to
znie pre dnešný svet. A možno aj to
by sme medzi riadkami mohli nájsť
v dialógu medzi Kristom a Petrom.
Keď Peter vyznáva svoju lásku ku
Kristovi, Ježiš mu dáva na starosť
veriaci ľud. Akoby mu hovoril:
Peter, buď zodpovedný, dobre že ma
máš rád, ale nech už je tvoja láska
zodpovedná, nech nezrádza, nech je
úprimná, nech je stála, nech ti dáva
silu aj v prenasledovaniach, aby si
viac nezradil.

Tak nejako sa udomácnilo, a
musíme povedať, že aj pod vplyvom
kresťanstva, že erotika je niečo zlé.
Keď totiž prekladatelia Nového
zákona hľadali preklad slova láska,
použili slovo agape, ešte tak filia,
ale už nie slovo eros. Grécky slovník
totiž na slovo láska má až štyri
pojmy: sorge, eros, agape (charitas)
a filia.
V Novom zákone a teda aj pod jeho
vplyvom, sa v dejinách kresťanstva
ujal pojem agape, a ešte ako tak
filia. A pojmu eros sa prisúdila úloha
zmyselnosti a sexuality. Pritom
pôvodne slovo eros znamená niečo
krásne a úžasné. Milujem ťa, lebo
vidím v tebe dokonalosť, ktorá mne
chýba, a to ma oslovuje. Milujem
ťa, lebo viem, že tvoja dokonalosť
môže v dokonalosti posunúť aj mňa.
Tvoja dokonalosť, ktorú máš v sebe
je niečo, čo mi môže pomôcť, aby
som bol šťastný. Sorge je totiž láska
vo význame príbuzenských vzťahov,
agape, od ktorej sa vyvinula charita,
je láska nezištná, obetavá a láska filie
je láska medzi priateľmi. Vychádza
mi z toho teda niečo viac. Láska v
chápaní starogréckeho eros je viac.
Budem špekulovať a poviem: Keď
sa Kristus trikrát pýta na lásku Petra,
akoby čakal, že mu Peter odpovie pokračovanie na str.4
presne tak, ako to chápala grécka

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
20.5.

Ut
21.5.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätého Bernardína
Sienského, kňaza,
(ľubovoľná spomienka)
Svätého Krištofa
Magallanesa, kňaza, a
spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Stanislav
6:15 ZBP Bernardína, Ladislav
7:00 † Eva - pohrebná
12:00 † Alžbeta, Ján, Alžbeta, Fridrich
18:00 † Pavol, Anna, Pavol
5:45 † Ján, Mária
6:15 ZBP Simona a poďakovanie
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Anna, František, Mária, Anton,
Alexander
18:00 † Simeon, Albert, Mária, Pavol
5:45 † Milan

Str
22.5.

Svätej Rity z Cascie,
rehoľníčky (ľubovoľná
spomienka)

6:15 † Irena, Ján, Anna
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † z rod. Vyhonská, Molnárová,
Kočišová, Kaminská
18:00 † Júlia
5:45 † Tomáš, Alžbeta

Št
23.5.

Štvrtok po 5.
veľkonočnej nedeli

Adorácia po večernej sv. omši

6:15 † Viola
7:00 † Peter - pohrebná
12:00 † Ján, Mária, Karol, Mária, Juraj,
Anna
18:00 ZBP Marek s rod. a priatelia
5:45 † Zuzana

Pi
24.5.

So
25.5.

Ne
26.5.

Piatok po 5.
veľkonočnej nedeli
Sobota po 5.
veľkonočnej nedeli

Infolist

Infolist

6:15 ZBP Jozef, Marta a celá rodina
7:00 † Ján Vojček - pohrebná
12:00 † Anton
18:00 † Emil, Jozef, Vilma
5:45 ZBP rod. Lenczová a deti
6.15 † Milan - pohrebná
18:00 za obrátenie Kamila

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
POZOR: NIE JE SV. OMŠA O 11:30

5:45 (-), 6:30 († Jozef, Helena, Alexej), 7:45, 10:00 (za prvoprijímajúcich/ †
Viliam, Elena), 15:00 († Mária), 18:00 († Jana), Kalvária 16:30 († Anna, Tomáš,
Jozef, Agnesa), Cemjata 10:15, Surdok 9:00 (za uzdravenie Adama)

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 konkatedrálu:
bohuznáma 50€, p. Mikluš 10€.
Zbierka na seminár: Cemjata
105€, Kalvária 13,15€, Surdok
68€, Saleziáni 457€, konkatedrála
2192,41€. Na organ: bohuznáma
rod. 100€, rod. Lenczová 100€,
bohuznáma 100€. Na rádio Lumen:
bohuznáma rod. 5€. Na TV Lux:
bohuznáma rod. 5€.
2. V sobotu 25.5.2019 od 8.30 hod.
bude prebiehať nácvik a prvá sv.
spoveď prvoprijímajúcich detí
(Československej Armády).
3. V NEDELE 19. 5., 26. 5. A 2.
6.2019 KVÔLI SLÁVNOSTI
PRVÉHO
SV. PRIJÍMANIA
NEBUDÚ SV. OMŠE O 11.30.
SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
BUDE 9. 6. 2019 O 11.00 HOD. V
TEN DEŇ NEBUDE SV. OMŠA o
10.00 a 11.30 HOD. Ďakujeme za
pochopenie.
4. Od 1. mája sa modlíme májovú
pobožnosť (loretánske litánie) o
17.55 hod. Vždy začíname s kňazom
alebo diakonom.
5. Združenie
kresťanských
seniorov, klub Staré mesto Prešov,
pozýva svojich členov na májové
stretnutie v nedeľu 19.5.2019 o
15.00 hod. do Katolíckeho kruhu
na Jarkovej ulici.
6. Dnes vás pozývame na spievané
vešpery do konkatedrály so
začiatkom cca 16.00 hod. za účasti
otcov kanonikov.
7. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva na pravidelné

8.

9.

10.

11.
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mesačné stretnutie, ktoré sa
uskutoční v utorok 21.5.2019 o
17.00 hod. v Katolíckom kruhu,
Jarkova 77 v Prešove. Téma:
Pascha v evanjeliu podľa sv. Jána.
Stretnutie povedie o.Daniel Galajda
- farár Gréckokatolíckej cirkvi,
farnosť Prešov.
V sobotu 25.5.2019 sa pri kostole
Kráľovnej pokoja na Sídl. III
v Prešove uskutoční stretnutie
miništrantov Košickej arcidiecézy
MIKE. Stretnutie sa začne sv.
omšou, po ktorej sa môžu miništranti
tešiť na rozhovor s o. biskupom
Mons. Markom Forgáčom, tombolu,
súťaže, guláš. Prihlasovanie skupín
je na www.premladez.sk.
Ak ste jubilujúci manželia (25.
výročie sobáša) a prihlásili ste sa
na spoločnú omšu do katedrály do
Košíc - táto sv. omša je 26.5.2019 o
15.00 hod. s obnovou manželských
sľubov a osobitným požehnaním od
niektorého z biskupov.
Pozývame vás na predstavenie
saleziánskej divadelnej skupiny
Nádenník s názvom V Betánii, z
košického saleziánskeho strediska, ktoré sa uskutoční v nedeľu
19.5.2019 o 18.00 hod. v priestoroch kina Scala v Prešove. Lístky si
môžete zakúpiť v sieti ticketportál.
Tešíme sa na vás!
Sestry CJ pozývajú na besedu Za
hranatým stolom 22.5.2019 o 19.00
hod. v kláštore Sancta Maria. Témou bude spiritualita púštnych otcov a jej význam pre dnešok na podklade knihy Štěpána Smolena.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: redakcia.
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

