strana 4

tlač, kopírovanie, väzba

Arcidiecézne centrum pre rodinu v
Košiciach v spolupráci so spoločenstvom
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
v Prešove srdečne pozýva kňazov a ich veriacich, rodinných príslušníkov ľudí, ktorí
sa ocitli v neľahkej životnej situácii, na
prvú PÚŤ NÁDEJE, ktorá sa uskutoční dňa
25.8.2019 so začiatkom modlitby sv. ruženca
o 9.30 hod. v Mariánskej diecéznej svätyni
v Obišovciach. Na púť sú pozvaní muži a
ženy v náročných životných situáciách - v
manželskej kríze, po manželskej odluke
alebo civilnom rozvode, žijúcich sami alebo
v novom nesviatostnom zväzku, ... a všetci,
ktorí chcú týchto našich bratov a sestry
podporiť svojou účasťou a modlitbou.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Francúzsko má v rámci Európy - okrem
iných prvenstiev - aj jedno negatívne. V
rokoch 2008 - 2019 tam bolo a je najviac
protikresťanských útokov, predovšetkým
na kostoly, cintoríny, kláštory, kňazov,
rehoľníkov, ale aj veriacich laikov. Len v
tomto roku v prvých troch mesiacoch ich
bolo 228. Tieto informácie zverejnilo Ministerstvo vnútra Francúzskej republiky.
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predaj a servis tlačiarní

Naša farnosť bola požiadaná o spoluprácu
s Ministerstvom vnútra s oddelením prevencie a nahlasovania trestných činov.
Všimnite si 10 bodov ako varovanie pred
tým, aby ste sa nestali obeťou podvodníkov: 1. Cudzích ľudí do bytu, domu nikdy
nevpúšťajte! 2. Nič nepodpisujte medzi
dverami! 3. Svoju adresu, rodné číslo, číslo
občianskeho preukazu po telefóne a ani
cudzím ľuďom neposkytujte! 4. Nekupujte
nič od podomových predajcov! 5. Peniaze
cudzím ľuďom nerozmieňajte a nedávajte!
6. Nikdy nemajte PIN kód pri bankomatovej
karte, alebo v peňaženke! 7. Ak Vám ponúkajú tovar cez telefón, nekupujte ho a hovor
rýchlo ukončite! 8. Cudzím ľuďom do auta
zásadne nenastupujte! 9. Nevolajte cudzích
ľudí k sebe domov! 10. Peniaze cudzím na
ošetrenie pre príbuzných nikdy nedávajte.
Zdravotníctvo je bezplatné!

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

interpretovať ako obhajobu násilia „v
mene Boha“. Agresívne šírenie viery
sa protiví rozumu, pretože násilie je
nezlučiteľné s Božou prirodzenosťou, ani
s povahou ľudskej duše, ako poukázal
pápež Benedikt XVI. vo svojej slávnej
prednáške na univerzite v Regensburgu.
A jeho slová sa zďaleka nevzťahujú len
na militantný islam. Aj v kresťanských
radoch pozorujeme fanatizmus, ktorý pod
svojou hrubosťou skôr skrýva nedostatok tolerancie či do seba zahľadený
strach. Ježišove slová „posielam vás
ako ovce medzi vlkov“ (nie naopak!)
platia naďalej, a pre jeho vysvätených
služobníkov zvlášť.
Do tretice, odvaha je čosi viac než len
nebojácne konanie navonok. Slovami
Pápeža Františka, parresía (grécke slovo, ktorým Biblia vyjadruje odvahu) je
„pečaťou Ducha“, je to „šťastná istota“
a „neochvejná dôvera“ (GE 132). Teda
koreň odvahy spočíva vo vnútri, v nekompromisnej vernosti veriaceho uverenému,
v bytostnom prilipnutí na tom, v ktorého
veríme, v ktorého dúfame a ktorého milujeme. Odvážny je ten, kto aj po nejednom zlyhaní, pri množstve dôvodov na
znechutenie či v pokušeniach k rezignácii, predsa v sebe túži obnovovať vernosť.
Pre nás kresťanov to znamená nanovo
uveriť Ježišovi, aj keď nám vzťah s ním
profesionálne zovšednel; nanovo uveriť
evanjeliu, hoci sa nám niekedy javí
nepohodlné a dokonca na dnešnú dobu
neaplikovateľné; nanovo uveriť Cirkvi,
hoci už len jej škvrny sú dennodenne
pretriasané na rôznych fórach; a nanovo
uveriť v krásu kňazstva, hoci sa z neho
kvôli mnohým zlyhaniam našich spolubratov a spolusestier stalo v očiach sveta
povolanie nepríťažlivé, ba nežiaduce. Byť
dnes kresťanom – verným a oduševneným
– to je odvaha. (ThLic. Peter Fogaš)
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Odvaha viery

Mária „sa zarazila“ pri návšteve anjela,
ktorý ju upokojuje slovami „neboj sa“,
a predsa nikdy neuberie ani štipku zo
svojho radikálneho fiat. Apoštol Peter
sa preslávi svojím strachom počas
pašií svojho Majstra, no nakoniec
ho tiež nasleduje až na kríž. Apoštol
Pavol Korinťanom priznáva, že bol
medzi nimi „slabý, bojazlivý a veľmi
prestrašený“ (1 Kor 2, 3), no jeho
rétorický hendikep ho neparalyzuje,
ale necháva vyniknúť Božej moci
a múdrosti. Aj na samého Ježiša v
záhrade doľahne „hrôza a úzkosť“,
preto sa chvíľu modlí k Otcovi
„vezmi odo mňa tento kalich“, no aj
tak necúvne. Jeho posledné hodiny
sú bezprecedentnou koncentráciou
odvahy, ľudskej aj Božej, v ktorej
nachádzajú jeho učeníci i mučeníci
všetkých dôb posilu v najtemnejších
chvíľach. Vedomie vlastnej krehkosti
preto z kňaza automaticky nerobí
nehodného či neschopného, pretože
jeho vznešené povolanie nekorení v
jeho vlastných silách, ale v moci toho,
ktorý ho povolal. Na druhej strane,
odvahu treba odlíšiť od agresie. Ježiš
pokarhá Zebedejových synov, keď
chcú, aby „zostúpil oheň z neba a
zničil“ samarijských dedinčanov, ktorí
ho neprijali. Podobné napomenutie sa
ujde Petrovi, keď pri zatýkaní odtne
ucho veľkňazovmu sluhovi: „Schovaj
meč!“. Ježišov bič, prevracanie
stolov, rozhadzovanie peňazí a
vyháňanie zvierat z chrámu nemožno

Jednou z charakteristík svätosti
v súčasnosti je podľa pápeža Františka
aj odvaha. Svätý Otec v apoštolskej
exhortácii Gaudete et exsultate
uvádza: „Pohýna nás príklad mnohých
kňazov, rehoľníčok, rehoľníkov a
laikov, ktorí sa venujú ohlasovaniu
a službe s veľkou vernosťou, neraz
riskujúc vlastné životy a určite za cenu
vlastného pohodlia. Ich svedectvo
nám pripomína, že Cirkev nepotrebuje
veľa byrokratov a funkcionárov, ale
oduševnených misionárov, zapálených
entuziazmom komunikovať skutočný
život. Svätí prekvapujú, vyvádzajú z
miery, pretože ich životy nás pozývajú
vystúpiť z pokojnej a uspávajúcej
priemernosti“(138). Medzi takýchto
svätých zaiste patria aj košickí mučeníci
Marek, Melichar a Štefan, ako aj naša
nová blahoslavená Anka. Prekvapujú,
provokujú a inšpirujú k odvahe, bez
ktorej by sotva niekto autenticky hlásal
evanjelium a určite by bez nej nebolo
žiadneho mučeníka. To isté platí pre
kňazov – môžu byť vernými svedkami
Umučeného
a
Zmŕtvychvstalého
Pána v dnešnom svete, ak v ich
živote a službe chýba táto cnosť? Pri
zamýšľaní sa nad odvahou je potrebné
v prvom rade zdôrazniť, že ju nestačí
definovať ako absenciu strachu.
Pozorujúc biblické povolania sa skôr
zdá, akoby mal Boh zvláštnu záľubu v
bojazlivých ľuďoch a práve títo splnia
najnáročnejšie úlohy v dejinách spásy.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
22.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Márie Magdalény,
sviatok

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Milan
6:15 + Milan - 11. výr.
12:00 + Alojz, Imrich, Mária, Jakub, Anna
18:00 + Juraj, Mária

Ut
23.7.

Str
24.7.

Št
25. 7.

Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
sviatok
Sv. Šarbela Makhlufa,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Sv. Jakuba, apoštola
sviatok
Adorácia cca 18.45 hod.

5:45 + P. Gracián, P. Bruno
6:15 + Anna - pohrebná
12:00

+ Zuzana

18:00 + Oľga
5:45 + Arpád
6:15 + Božena - pohrebná
12:00 ZBP Anna - poďakovanie za 75 rokov
18:00 + Jozef, Anna, Konštantín, Valent
5:45 + Gizela, Helena, Mária, Anna,
Mária, Margita
6:15 + Karol, Anna, Rudolf
12:00 + Slávka - 3. výr. smrti
18:00 ZBP František, Kotilda poďakovanie za 65 r. manželstva
5:45 + Štefan, Štefan

Pi
26.7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov
6:15 za uzdravenie Eriky
Panny Márie
12:00 ZBP Anna, Margita
spomienka
18:00 + Anna

So
27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov,
spomienka

5:45 + Anton, František, Jozef, Monika,
Mária
6.15 + Anna, František
18:00 + Anna
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Ne
28.7.
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Infolist

5.45 (+ Jozef, Dušan), 6.30 (ZBP a duch. uzdravenie - Jozef), 7.45,
10.00 (+ Jozef, Marta, Ján, Štefan), 11.30 (ZBP Vincent, Mária),
15.00 (+ z rod. Baníkovej, Novickej, Krajňákovej, Sirotňákovej), 18.00 (+
Margita, Jozef, Anna, Ján, Ján)
Kalvária: 16.30 (+ Ján, Mária, Anton, Marta, Karol, Erik), 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 osoba 10, rod.
Čižmárová 10 €. Na organ:
bohuznáma osoba 1000 €. Na
rádio Lumen pre nepočujúcich: p.
Mizeráková 20 €.
2. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Donáta na Cemjate bude 4.8.
2019 o 10.30 hod. Odpustová
slávnosť ku cti sv. Anny na
Dúbrave bude 28.7.2019 o 10.00
hod.
3. V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do
12.00 hod.
4. V mesiacoch júl a august
nebudú sv. omše ráno o 7.00 v
konkatedrále, funkcia týchto sv.
omší (pohrebná a výročná) sa
presúva na omše o 6.15 hod.
5. Z dôvodu čerpania dovoleniek
budú štvrtkové adorácie v
letných mesiacoch každý druhý
týždeň, (najbližšie 25.7.2019).
6. DVD a fotografie zo slávnosti
prvého sv. prijímania i birmovky
si môžete vyzdvihnúť v kancelárii
farského úradu, Hlavná 81.
7. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Zapisujeme termíny do konca roka
2019.
8. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sviatosť manželstva v roku
2020, aby si prišli rezervovať
termín. Niektoré soboty sú už
obsadené.
9. Prosíme vás, aby ste nám cez
e-mail neposielali vaše osobné

10.
11.

12.

13.

14.
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údaje pri žiadostiach o rôzne
administratívne úkony z našej
kancelárie, nakoľko od 25.5.2018
platí ochrana údajov EÚ GDPR.
Žiadosti
posielajte
poštou.
Ďakujeme za porozumenie.
Dnes 21.7.2019 máme pri sv.
omšiach zbierka na farské potreby.
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
katedrále spoločne pripomenieme
jubileum manželov z celej
arcidiecézy: 13. októbra 2019 o
15.00 hod. 50., 60. a 65. výročie
manželstva s otcom arcibiskupom,
kde dostanú osobitné požehnanie.
Manželia, ktorí oslávia svoje
jubileum v roku 2019, nech sa
prihlásia u svojho farára,tlačivo na
zápis si môžete vyzdvihnúť aj na
ekonomickom oddelení farnosti:
zlaté a ďalšie výročie – 50, 60 a 65
rokov do 1. októbra 2019.
Oznam pre tých, ktorí majú záujem
o prijatie sv. birmovania v roku
2020. Prihlášky sa budú odovzdávať
v poslednom augustovom a prvom
septembrovom
týždni.
Prvá
spoločná sv. omša bude na Kalvárii
dňa 13.9.2019. Prosíme, aby ste si
všímali oznamy v Infoliste.
Prežívame JUBILEUM KALVÁRIE, na mesiac september vám
ponúkame túto aktivitu: Nočné
objavovanie Kalvárie v dňoch
7.-8.9.2019. Pozrite si plagát na
výveske.
Projekt 250 rokov Prešovskej
kalvárie je podporený z rozpočtu
PSK vo výške 2000,- €.
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