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Deň

Po.
26. 8.

Ut.
27. 8.

Str.
28. 8.

Št.
29. 8.

Pia.
30. 8.

So.
31. 8.

Infolist
Liturgický kalendár

Pondelok 21. týždňa v
Cezročnom období

Sv. Moniky
(spomienka)

Sv. Augustína, biskupa a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa (spomienka)
Štátny sviatok

Piatok 21. týždňa v Cezročnom
období

Sobota 21. týždňa v Cezročnom
období

Čas

5.45

+ Dušan, Ján, Peter

6.15

+ Štefan, Radko

12.00

+ Ľudovít - kňaz

18.00

+ Terézia, Jozef

5:45

ZBP Mária - 80 rokov

6:15

+ Helena - pohrebná

12:00

+ Ján, Františka

18:00

+ Jozef, Agnesa, Jozef, Helena

5:45

ZBP r. Husovskej, Jančušovej,
Fečovej

6:15

+ Tomáš - pohrebná

12:00

+ Andrej, Mária

18:00

+ Michal

5:45

ZBP Eva a Ľubo - za zmierenie

6:15

+ Ivan - 1. výročie

12:00

Nie je! Štátny sviatok!

18:00

+ Margita, Matej, Štefánia, Vincent,
Danka

5.45

+ Anton, Mária

6.15

+ Štefan

12.00

+ Jozef, František

18.00

+ Štefan

5.45

+ Anton, Mária

6.15

+ Mária - 1. výr.

18.00

ZBP Danky s rod.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
1. 9.

34 - 35

Úmysly sv. omší

5.45 (+ Anton), 6.30 (ZBP Klára a poďakovanie za dar života), 7.45, 10.00 (+
Anna), 11.30 (za kňazov a rehoľníkov farnosti), 15.00 (ZBP Peter - 50 r. života),
18.00 (ZBP Elena - poďakovanie za 80 rokov života); Cemjata 10.15; Kalvária
16.30 (+ Šimon Goga); Surdok 9.00

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: Dávid Sovák.
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

2019
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
18./25. AUGUST 2019

Nezanedbateľné dobro

ročník: XIX.

20./21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Viackrát som už počul kritiku, že my kňazi pri kázňach radi hromžíme, že ľudia nechodia do kostola, robíme to však nemúdro, lebo to hovoríme ľuďom, ktorí do kostola prišli. A tak sa môžeme tešiť z veľkej
aktuálnosti dnešného evanjelia. Veď ľudia z
podobenstva, ktorí prepadli pri tej záverečnej a najdôležitejšej skúške, odohrávajúcej
sa pred nebeskou bránou, uvádzajú na svoju
obranu argument: „Jedli sme s tebou a pili
a u nás si učil.“ My sa tiež zúčastňujeme
eucharistickej hostiny, jeme a pijeme s Pánom a u nás učí – každú nedeľu počúvame
jeho slová. A buďme úprimní, tiež sa spoliehame na to, že by nám to malo pri poslednom súde pomôcť. Ale… bude to v našom
konkrétnom prípade stačiť? Obhajobná reč
vylúčených je pekná, niečo podstatné v nej
však chýba. Ale vôbec nespomínajú skutky
lásky k blížnemu. Nábožnosť je dôležitá, je
však len prostriedkom na dosahovanie cieľa… Cieľom, o ktorý ide, je láska.Ľudia z
podobenstva počujú rozsudok: „Nepoznám
vás, odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť.“ A aj v tomto by sme mohli nájsť
falošnú útechu, ak sa vo svojom živote snažíme vyhýbať hriechom, hlavne tým „ťažkým“, „smrteľným“. Pozor však, robiť zlo
– hrešiť sa dá nielen myšlienkami, slovami
a skutkami, ale aj zanedbávaním dobrého.
A hlavne toto tak často a tak veľmi podceňujeme. Robíme málo dobra, alebo ho robíme, len keď na to máme náladu, alebo keď
z toho máme prospech (nech už je tým prospechom čokoľvek: výhoda, pochvala, dobrý pocit zo seba samého). Pozor, zanedbá-

vanie dobra nie je maličkosť! Nie je maličkosťou, ak cez nás nie je svet krajší a lepší.
Veď práve my, veriaci, máme byť tým chrámom Ducha Svätého, v ktorom Boh zvláštnym spôsobom prebýva a koná tu vo svete. On nás chce používať ako vlastný nástroj na svoje dielo lásky. A ak sme nepoužiteľní, svet trpí. A to ozaj nie je maličkosťou.Spomínam si na jednu spoveď, ktorú
som kedysi absolvoval. Ako skutok kajúcnosti mi ten zaujímavý kňaz určil, že sa jeden deň mám mimoriadne sústrediť a urobiť
v ten deň čím viac dobrých skutkov, zvlášť
sa mám zamerať na tie príležitosti na dobré
skutky, ktoré by som si bežne ani nevšimol.
Snažil som sa čím horlivejšie tento kajúci
skutok vykonať a na konci dňa som s veľkým prekvapením musel skonštatovať, ako
veľmi veľa príležitostí k dobru mi denne
unikne pomedzi prsty bez toho, že by som
si ich vôbec všimol. Uzavrel som to tým, že
takáto sústredenosť a zameranosť na dobro
by mala byť nielen ovocím pokánia jednej
spovede, ale serióznym programom na celý
život. A hoci je nám blízke robiť dobro len
vtedy, keď na to máme chuť, alebo keď z
toho niečo máme, a veľká väčšina ľudí okolo nás túto mentalitu má, je to tá široká brána, ktorou sa púšťajú všetci. Byť ale užitočným a účinným nástrojom v rukách milujúceho Boha je síce tá úzka, ale zato spoľahlivá brána. Kiež by sme raz mohli pri záverečnej skúške nášho života povedať: „Jedli sme s tebou a pili a u nás si učil. A toľko dobra si cez nás slabých a nehodných v
tomto svete dokázal urobiť.“ (http://www.kna-

zi.sk/nezanedbatelne-dobro/)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Po.
19. 8.

Sv. Jána Eudesa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Ut.
20. 8.

Str.
21. 8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa
Cirkvi (spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5.45

+ Anna

6.15

+ Zlatica - pohrebná

12.00

+ Bartolomej

18.00

+ Mária, Ján, Marián, Juraj

5.45

+ Margita a Štefan

6.15

+ Anna - 1. výročie

12.00

ZBP Marián, Marta, Zitka, Zita

18.00

+ Veronika

5:45 + Eva

Sv. Pia X., pápeža
(spomienka)

6:15 ZBP pre Janku
12:00 + Margita
18:00 + Jozef - 1. výr.

Št.
22. 8.

Pia.
23. 8.

5:45 + Jozef, Regina, Július

Panny Márie Kráľovnej

6:15 + Rozália - pohrebná

(spomienka)

12:00 + Filoména

Adorácia cca 18.45
Sv. Ruženy Limskej,
(ľubovoľná spomienka)

18:00 + Magdaléna, Jozef

panny

5:45 + Milan
6:15 + Elena - pohrebná
12:00 + Jozef, Anna
18:00 + Andrej, Mária, Andrej, Gizela

So.
24. 8.

Ne.
25. 8.

Sv. Bartolomeja, apoštola
(sviatok)

Infolist

Infolist

5:45 + Mária, Daniel, Jozef, Imrich
6:15 + Anna - 2. výročie smrti
18:00 + Ján, Helena, Ján, Andrej

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45 (ZBP rod. Sabolová), 6.30 (+ Ľudovít, Vincencia), 7.45, 10.00 (+ Filoména),
11.30 (+ Magdaléna), 15.00 (+ Alžbeta), 18.00 (+ Pavol, Ľudmila, Mária
Hudákoví); Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Filoména), Surdok 9.00

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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:
František Šoltis 30, z pohrebu
bohuznámej 75€; na Kalváriu:
bohuznáma Eva 200, bohuznáma
100€; na kancelárske potreby:
František Šoltis 20€; na okná
konkatedrály: bohuznáma Eva
200€; na organ: bohuznáma 50€.
2. V nedeľu 18.8.2019 máme pri sv.
omšiach zbierku na farské potreby.
Pán Boh zaplať za pochopenie!
3. Úprimné
Pán
Boh
zaplať
všetkým, ktorí akokoľvek prispeli
k dôstojnému priebehu odpustovej
slávnosti na Dúbrave ako aj na
Cemjate (dekan).
4. O. Z. Prešovská gotika vás pozýva na
Letný organový koncert do kostola
sv. Jozefa (františkáni) v utorok
20.8.2019 o 18.00 hod. Vstupné 5 €.
Výťažok z koncertu bude venovaný
na
obnovu
svätomikulášskeho
organu v Konkatedrále sv. Mikuláša.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
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2019. Snúbenci,ktorí majú záujem
absolvovať ich v našej farnosti,
nech sa osobne prihlásia vo farskej
kancelárii. Počet párov na kurz
je maximálne 10. Ďakujeme za
porozumenie.
11. Prosíme vás, aby ste nám cez e-mail
neposielali vaše osobné 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.
12. 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.

13. V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
katedrále spoločne pripomenieme
jubileum
manželov
z
celej
V mesiaci august nebude spovedná
arcidiecézy: 13. októbra 2019 o
služba od 10.00 do 12.00 hod.
15.00 hod. 50., 60. a 65. výročie
V mesiaci august nebudú sv. omše
manželstva s otcom arcibiskupom,
ráno o 7.00 v konkatedrále, funkcia
kde dostanú osobitné požehnanie.
týchto sv. omší (pohrebná a výročná)
Manželia, ktorí oslávia svoje
sa presúva na omše o 6.15 hod.
jubileum v roku 2019, nech sa
DVD a fotografie zo slávnosti
prihlásia u svojho farára,tlačivo na
prvého sv. prijímania i birmovky
zápis si môžete vyzdvihnúť aj na
si môžete vyzdvihnúť v kancelárii
ekonomickom oddelení farnosti:
farského úradu, Hlavná 81.
zlaté a ďalšie výročie – 50, 60 a 65
V kancelárii farského úradu môžete
rokov do 1. októbra 2019.
priebežne hlásiť úmysly sv. omší. 14. Prežívame JUBILEUM KALVÁZapisujeme termíny do konca roka
RIE, na mesiac september vám
2019.
ponúkame túto aktivitu: Nočné
objavovanie Kalvárie v dňoch
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
7.-8.9.2019. Pozrite si plagát na
prijať sv. manželstva v roku 2020,
výveske.
aby si prišli rezervovať termín.
15. Kto by mal priestory na prenájom
Niektoré soboty sú už obsadené.
pre dvoch študentov fyzioterapie Na nástenkách sú vyvesené nové
garsónku alebo 1 izbový byt, nech sa
termíny kurzov predmanželskej
ohlási na farskom úrade pre bližšie
prípravy september - december
informácie.

