strana 4

Infolist

36
2019
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
1. SEPTEMBER 2019

PREJDI ÚZKOU BRÁNOU
Neviem ako vy, ale ja si v poslednom
čase uvedomujem, že prostredníctvom
komunikačných
prostriedkov
čoraz
častejšie vinšujem ľuďom k ich
narodeninám a meninám. Informačná
technika mi to „pripomína". Verím a
modlím sa, aby ľudia mali čas prežiť
vzácny čas oslavy a hostiny, kde by sa
stretli s Bohom, so sebou samým a s
ľuďmi.Dnes vás vítam na svätej omši,
ktorá je tiež oslavou a hostinou. Možno
nám dobre padne, keď si pripomenieme,
že je to hostina, ktorú náš Otec, Boh,
usporiadal pri príležitosti návratu mnohých
jeho stratených a znovu nájdených synov.
Tu možno uznanlivo pokývame súhlasne
hlavou, akože dobrý Boh. Čo sa však ozve
v našom srdci, keď poviem, že to JA, TY,
ON, ONA, MY sme tým márnotratným,
strateným synom, ktorý sa možno v
mnohom ešte stále len hľadá, alebo len by
sa chcel začať hľadať a už Boh pre MŇA,
TEBA, JEHO, JU, NÁS usporadúva túto
hostinu? Áno, aj dnešná svätá omša nám
tlmočí veľké Božie pozvanie, pozvanie
vstúpiť cez bránu dávneho tajomstva.
Odpovedať Bohu na toto jeho pozvanie
môže znamenať zistenie, že brána, cez
ktorú máme prejsť je pre nás priúzka a
my sme priširokí, priveľkí. Že sa ocitáme
v príbehu, o ktorom hovorí aj nehovorí
dnešné evanjelium. Sv. Lukáš v príbehu o
farizejovi, ktorý pozval Ježiša na hostinu
spomína príbeh človeka, chorého na
vodnatieľku. Tento príbeh je z repertoáru

ročník: XIX.
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dnešného Božieho slova vystrihnutý.
Predsa ho však chcem použiť. Pripomína
mi tú skutočnosť, keď sa človek zavodní,
telo mu napuchne, nedokáže sa zbaviť
prebytočnej vody v organizme. Stane
sa nadrozmerným, ťažko pohyblivým.
Rovnakou chorobou je v duchovnom svete
pýcha človeka. Pýcha nás nadúva. Stávame
sa duchovne nadrozmernými. Boh sa nám
usiluje pomôcť tým, že nás konfrontuje
s pozvaním vstupovať cez bránu, ktorá
vedie do života. Je ale úzka. Boh napriek
tomu chce, aby sme sa pokúsili vstúpiť.
Aby sme zistili, že kvôli našej duchovnej
nadrozmernosti nemôžeme prejsť. Že
potrebujeme Jeho pomoc, Jeho uzdravenie,
Jeho milosrdenstvo. Veľkým pokušením
pre nás býva to, že sa na seba pozeráme
cez optiku, ktorú sme si nastavili tak, aby
zmenšovala našu nadrozmernosť. Či je to
akákoľvek forma XXL duchovnosti alebo
jednoducho strach vykročiť a risknúť naše
zaseknutie sa či odreniny v úzkej bráne
života... Nedá mi tu nespomenúť pamätnú
výzvu pápeža Františka mladým na vigílii
SDM v Krakove: "...zanechajte gaučovú
kultúru, nezamieňajte si plnosť života s
pohodlnosťou života, vykročte, zariskujte,
dajte to najlepšie čo máte, aby ste vo svete
zanechali stopu..." (http://www.knazi.sk/

prejdi-uzkou-branou)

Naša farnosť organizuje autobusovú púť
do Bratislavy pri príležitosti Národného
pochodu za život. Autobus pôjde 22.9.2019
o 4.00 hod. ráno spred športovej haly na
Baštovej ulici. Záujemcovia sa hláste v
sakristii konkatedrály do 17.9.2019.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 22. týždňa v
Cezročnom období
Veni Sanctae 9:00

6:15 ZBP Ján a Eva - 50 r. manželstva
7:00 + Rozália - pohrebná
12:00 + Filoména - 1. výročie
18:00 ZBP Monika - 55 r. života

Ut
3.9.

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 + z rod. Imrichovej a Kobulskej
6:15 + Anna
7:00 + Juliana, Alexander - 10. výročie
12:00

+ Mária, Gabriel, Ján, Anna

18:00 + Juraj - 1. výročie
5:45 ZBP Peter a Martina

Str
4.9.

Streda 22. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Jozef
7:00 + Jozef - pohrebná
12:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Jozefa
18:00 ZBP Rudolf s rodinou
5:45 + František

Št
5.9.

Štvrtok 22. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia cca 18.45 hod.

6:15 ZBP Peter
7:00 + František Mihalčin
12:00 + Eduard, Gabriela, Mária, Peter,
Mária
18:00 + Helena, Ondrej, Ladislav

Pi
6.9.

So
7.9.

Výročie
posviacky 5:45 + Mária
Katedrálneho chrámu sv. 6:15 + Veronika, Viera, Ondrej
Alžbety
7:00 + Ivo - 1. výročie
sviatok
12:00 + Helena, Jozef, Zuzana, Mária,
Michal
1. piatok mesiaca
18:00 + Pavol - 5. výročie
Cemjata 17:00
Sv. Marka Križina,
5:45 + Tomáš a Mária
Melichara Grodzieckeho a
6.15 ZBP ružencové bratstvo
Štefana Pongrácza, kňazov
18:00 + Jozef
a mučeníkov
spomienka
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Ne
8.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Václav - 1. výročie

Po
2.9.
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5.45 (za uzdravenie Eriky), 6.30 (+ Milan), 7.45, 10.00 (+ Filoména), 11.30 (+ z
bohuznámej rodiny), 15.00 (+ Mária, František, Mária, Štefan, Mária), 18.00
(ZBP František), Kalvária: 16.30 (+ Peter, Alžbeta, Pavol, Anton), Surdok
9.00 (za uzdravenie Adama), Cemjata 10.30

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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6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma Mária 50, rod. Durkáčová
50, bohuznáma 5€ Na organ: rod.
Mihalčinová 100, bohuznámy 70,
bohuznámy Milan 10€. Zbierka na
farské potreby: konkatedrála 1678,17;
Surdok 67,95; Kalvária 50€. Na kostol
na Cemjate: zo svadby Jána Škripka a
Moniky Smrekovej 400€.
Tento týždeň je prvopiatkový spovedáme ako obyčajne. 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. Sv. omša na Cemjate bude
na prvý piatok o 17.00 hod.
V sobotu 7.9.2019 vás pozývame na
slávnostnú sv. omšu do katedrály sv.
Alžbety v Košiciach o 10.00 hod. pri
príležitosti zavŕšenia 400. výročia
našich košických mučeníkov.
V pondelok 2.9.2019 bude slávnostné
Veni Sanctae pre cirkevné školy v
konkatedrále o 9.00 hod. Celebruje
Mons. Marek Forgáč, pomocný košický
biskup.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sv. manželstva v roku 2020, aby si prišli
rezervovať termín. Niektoré soboty sú
už obsadené.
Na nástenkách sú vyvesené nové
termíny kurzov predmanželskej
prípravy september - december
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.
V rámci Roka sv. Košických mučeníkov
si prvýkrát v košickej katedrále spoločne

8.
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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 ešte v
prvom septembrovom týždni. Prvá
spoločná sv. omša bude na Kalvárii
dňa 13.9.2019. Prosíme, aby ste si
všímali oznamy v Infoliste.

9.

Prežívame JUBILEUM KALVÁRIE,
na mesiac september vám ponúkame
túto aktivitu: Nočné
objavovanie
Kalvárie v dňoch 7.-8.9.2019. Pozrite
si plagát na výveske.
10. Pozývame členov, dobrovoľníkov a
sympatizantov združenia Apoštolov
Božieho milosrdenstva FAUSTÍNUM
na 1. celoslovenské stretnutie, ktoré
sa uskutoční v sobotu 21.9.2019 v
Bazilike navštívenia Panny Márie na
Starých Horách. Program sa začne o
9.30 hod. a vyvrcholí sv. omšou o 11.00
hod. Popoludňajší program vyplní
prezentácia jednotlivých formačných
skupín a spoločná modlitba v hodine
milosrdenstva.
11. Pivnica U Nikodéma (farský úrad)
privíta hviezdy filmu Loli paradička
Kamilu Mitrášovú a Michala Iľkanina.
Príďte sa dozvedieť viac o zákulisí
natáčania 4.9.2019 o 19.00 hod.
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