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každého človeka. Vytvoríme solidárne
spoločenstvo ľudí dobrej vôle, pripravených vydať svedectvo o zmysle
ľudského života.
Vykročme teda do ulíc Bratislavy –
ako ľudia vďační za život – svoj i tých
druhých. Poďme spolu – ako ľudia
dotknutí Ježišom, ktorého svetlo je ponukou pre všetkých, vrátane ľudí znechutených, unavených, vzdialených.
Dovidenia na Národnom pochode za
život v Bratislave!
Všetkým vám žehnajú biskupi Slovenska.
Cesta na sv. omšu môže byť najlepšou
cestou z problémov.

Arcibiskup Fulton Sheen povedal, že
„najväčší milostný príbeh všetkých čias je
obsiahnutý v malej, bielej Hostii.“ Prečo
stojí za to zúčastniť sa svätej omše nielen v nedeľu? Zjednotenie sa s Bohom vo
sviatosti Eucharistie by nemalo vyplývať z
povinnosti, ale z túžby srdca. Každodenná
účasť na svätej omši nám dáva silu
prekonať ťažkosti a zveriť Pánovi problémy
každodenného života, pretože „nepotrebujú
lekára zdraví, ale chorí.“
Svätá omša: sviatok pre dušu
Stáva sa, že zaobchádzame s nedeľnou
omšou ako s nepríjemnou povinnosťou.
Len ťažké životné okolnosti spôsobujú, že
spôsob, akým vnímame našu účasť, sa dramaticky mení. Začneme chápať podstatu
tohto daru, ktorý nám Kristus zanechal a
ktorý je stále prítomný na oltári.
„Prečo stojí za to chodiť na omšu častejšie
ako len v nedeľu?“ Druhý vatikánsky koncil označil Eucharistiu za “ vrchol a zdroj
kresťanského života „. Účasť na svätej omši
je spôsob osobitnej komunikácie s Bohom
v cirkevnom spoločenstve, inšpiráciou pre
každodenný život, ktorý je našou súčasťou,
priestorom, v ktorom si uvedomujeme sami
seba.

Infolist

Eucharistia, stretnutie s priateľom
„Zažil som, ako málo môžem urobiť, ako
som slabý,“ hovorí Martin. Pre neho je
denná Eucharistia otvorením dverí srdca
pre Ježiša, stretnutie s priateľom, ktorého
má rád. Túžiac po ňom, chce ho navštíviť
a pozvať ho k sebe. „Musíte bojovať za
takúto lásku každý deň, pretože Boh chce
pozdvihnúť človeka z otroctva hriechu a
stretnúť sa s ním. Arcibiskup Fulton Sheen
povedal, že “Najväčší milostný príbeh
všetkých čias je obsiahnutý v malej, bielej
Hostii.“ Obavy učeníkov vyjadrené na ceste
do Emauz tiež ilustrujú našu fázu ľudskej
migrácie k Bohu. Prostredníctvom našej
účasti na Eucharistii sme svedkami toho,
že patríme Ježišovi, ako Jeho učeníci. Svätá
omša je láskou, ktorá sa realizuje v prítomnosti. Nie je odmenou za každodennú
svätosť, ale stáva sa pokrmom a pomáha
bojovať proti nepriateľovi duše. Vychováva
človeka, ktorý sa neustále obnovuje, formuje svoju identitu do celistvosti. Účasť na
omši, najlepší spôsob ako sa dostať z problémov.
Pre Krištofa má častá účasť na Eucharistii
osobný, dokonca hlboko mystický význam.
Keď manželka chcela rozvod, muž našiel
úľavu v kostole. „Raz som prišiel, keď svätá omša už začala. Evanjelium však prišlo
ku mne. Rozhodol som sa ísť aj ďalší deň a
tak to zostalo“ hovorí Krištof. Čas stretnutia
s Ježišom denne na sv. omši mu dáva pokoj
a prináša duchovnú rovnováhu. Nie je to
povinnosť, ale výsada. „Ja idem k Ježišovi
ako k lekárovi, uzdravujem sa, bojujem so
slabosťami a vraciam sa do každodenného
života, aby som si v ňom udržal rovnováhu“
– dodáva.
„Poďte ku mne všetci“
Umiestnenie nášho každodenného života
na eucharistický oltár znamená, že sa stáva priestorom, v ktorom sa obeta a láska
udomácňujú. Láska vyžaduje prítomnosť.
(zdroj Aleteia.pl)
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PASTIERSKY LIST (pokračovanie)

Najhoršia forma korupcie je zaplatiť
likvidáciu ľudskej osoby – dať peniaze človeku, aby zabil iného človeka.
Ak niet Boha, všetko je dovolené: aj
siahnuť na bezbranného a nedovoliť
mu narodiť sa. „Stačia dve vety, dve
otázky, aby sme to dobre pochopili“ –
povedal pápež a pokračoval: „Je dovolené vyhasiť ľudský život na vyriešenie
nejakého problému? Druhá otázka: či
je dovolené najať vraha na vyriešenie
problému... Nie je to dovolené. Nikdy,
nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život
ani najať vraha, aby sa vyriešil určitý
problém. Potrat nikdy nie je odpoveďou,
ktorú ženy a rodiny hľadajú.“
O tom, ako bytostne je človek a jeho
vzťahy závislý od Boha, hovoria aj
čítania tejto nedele. „Vráťte sa synovia
človeka“, volá Boh prostredníctvom
autora žalmu. V žalme prosí Boha „aby
sme našli múdrosť srdca“. Aby sám
Boh „upevňoval dielo našich rúk“ (Ž
90, 3.12.17).
Diela našich rúk sú ako dom na piesku,
ak sa do nich púšťame bez tej „múdrosti srdca“ napojenej na Boha – Boha
jedinečného a živého; Boha prítomného a účinného. Pán Ježiš to ilustruje
obrazom staviteľa či bojovníka, ktorý
sa zastaví, aby si svoj projekt najprv
premyslel a prepočítal (porov. Lk 14,
25 – 33). A keď zistí, aký je pomer síl,
požiada o „podmienky mieru“. Základnou Božou „podmienkou mieru“ je

zastavenie akéhokoľvek násilia na
človeku. Zopakujme si to ešte raz: úcta
k najmenšiemu a najbezbrannejšiemu
človeku v sebe zahŕňa úctu ku každému
človeku v každom veku. Obrana
najmenších z nás je zároveň aj obranou
každého človeka bez výnimky.
Preto ďakujeme všetkým, ktorí
pomáhajú matkám v núdzi; ktorí realizujú programy na podporu manželstiev
a rodín. Všetkým, ktorí formujú svedomie spoločnosti na hodnotu dôstojnosti
každého ľudského života. Tiež pozývame každého z vás – angažovať sa v
hnutí za život podľa svojich možností,
a to zvlášťv prípadoch záchrany detí,
ktoré sú už počaté.
„Za najmenších z nás“ – tak znie heslo tohoročného Národného pochodu za život. Veď nenarodené deti sú
najmenšími v tom najhlbšom význame
slova – sú fyzicky najmenší, sú tiež
najbezbrannejší, najnevinnejší, úplne
závislí od druhých. Kto iný má chrániť
najslabších, ak nie my kresťania? Preto
vás srdečne pozývame na Pochod za
život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.
septembra opäť v Bratislave – o pol
tretej popoludní na Námestí slobody.
Iste sa pamätáte na jedinečnú atmosféru
pochodov za život v Košiciach v roku
2013 a v Bratislave v roku 2015, na tie
chceme nadviazať. Chceme vykročiť v
Božej prítomnosti s múdrosťou srdca,
s rozvahou a neúnavnosťou staviteľa
novej civilizácie lásky, s dôverou
bojovníka za Božiu vec pre dobro
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Kornélia, pápeža,
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
(spomienka)

6:15 + Milan, ĽUdovít a Ružena
7:00 + Nonika Veseličová
12:00

+ Jozef

18:00 + Mária
5:45 ZBP Mária (70 r. života)

Ut
17.9.

Sv. Róberta Bellarmína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP Anna (80 r. života)
7:00 + Mária - pohrebná
12:00

+ Valentín, Oľga, Ivan, Ctibor

18:00 + Ján, Anna, Mária, Ľudovít, Arpád, Jozefa (ž)
5:45 + Bohumil - 20. výr.

Str
18.9.

Streda 24. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP Slávka, Milan, Tomáš, Veronika
7:00 + Agnesa - 1. výročie
12:00 ZBP pri dožití 70 r. života - Helena a Ladislav
18:00 + z bohuznámej rodiny
5:45 ZBP Anna (70 rokov)

Št
19.9.

Sv. Januára, biskupa a
mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Adorácia - cca 18.45

6:15 ZBP Helena - poďakovanie za 80 r.
života
7:00 + Mária - 1. výročie
12:00 + Pavol, Helena, Ján a Ján
18:00 + Michal, Anna, Jaroslav

Pi
20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona,
kňaza a Pavla Chonga
Hasanga a spoločníkov,
mučeníkov
(spomienka)

5:45 ZBP Jozef - poďakovanie za 40 r. života
6:15

ZBP a poďakovanie za 55 r. života - Mária s rod.

7:00
12:00

poďakovanie pri príležitosti 50 r. pomaturitného
stretnutia SVŠ 3. C z ul. Tarasa Ševčenka

18:00 + Anna, Štefan, Milan

So
21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
(sviatok)

5.45 (ZBP manželia Helena a Ladislav Sinajoví), 6.15 (+ Štefan - 10. výr.), 18.00 (+
Dušan - 65 r. nedožitých)

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
22.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Alžbeta, Karol, Ladislav

Po
16.9.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Július a Mária - 60. výr. sobáša), 6.30 (ZBP Lívia - 40 r. života),
7.45, 10.00 (+ Anton, Antónia, Mária, Rozália), 11.30 (+ Anna, František),
15.00 (+ Filoména), 18.00 (+ Milan (10. výr.), Alžbeta, Štefan); Kalvária 16.30
(+ Anna, Juraj), Cemjata 10.15, Surdok 9.00 (ZBP bohuznámej osoby)

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.

5.

6.
7.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznámy Peter 50, bohuznáma
Katarína 10, bohuznáma osoba 5€. Na
organ: bohuznáma 100, bohuznámy
90 r. Ondrej 100, bohuznámi 100,
bohuznáma 20€. Na Dúbravu:
bohuznáma rod. Sakalová 100,
bohuznáma 50, p. Jakubčinová 20€.
V dnešnú nedeľu 15.9.2019 pri sv.
omšiach budeme mať zbierku na
Rádio Lumen. Ďakujeme za každý váš
milodar!
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sv. manželstva v roku 2020, aby si prišli
rezervovať termín. Niektoré soboty sú
už obsadené.
Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na sv. omšu v nedeľu 15.9.2019
o 14.30 hod. pri príležitosti slávnosti
sviatku Sedembolestnej Panny Márie v
ústave Sancta Maria.
O. z. Prešovská gotika vás pozýva na
komorný koncert v utorok 24.9.2019
o 19.00 hod. do Divadla Alexandra
Duchnoviča na Jarkovej ulici. Vstupné
je dobrovoľné.
Prihlášky na prvé sväté prijímanie pre
deti si môžete vyzdvihnúť vo farskej
kancelárii a v sakristii konkatedrály.
Teologická fakulta v Košiciach a
Vyšší inštitút náboženských vied
v rámci celoživotného vzdelávania
organizuje štúdium v oblasti filozofie a
katolíckej teológie v Prešove - Solivare
(farská sála). Štúdium sa uskutočňuje
v študijnom programe: Filozofickoteologické základy. Zápis je na prvom
stretnutí. Začiatok štúdia: 24.9.2019
utorok 15.30 - 18.00 Prešov - Solivar
Rímskokatolícky farský úrad. K zápisu
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treba priniesť: stručný životopis, kópia
maturitného vysvedčenia
8.

Pozývame
ctiteľov
Božieho
milosrdenstva, zvlášť členov a
dobrovoľníkov zo združenia Faustínum,
na DUCHOVNÉ CVIČENIA do
Charitného domova v Dolnom
Smokovci od 27.9. do 29.9.2019.
Exercície sú na tému: BLÍZKO TEBA
JE SLOVO. Začiatok je o 15.00 hod. a
záver v nedeľu po obede. Prihlasovanie:
mob 0911 544 434 v prac. dňoch od
8:00 do 17:00 hod. alebo emailom:
faustina@milosrdenstvo.sk
9. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva na stretnutie v
utorok 17.9.2019 o 17.00 hod. v kostole
u františkánov. Stretnutie spojené so sv.
omšou povedie o. Martin Rečlo, riaditeľ
ACR Košice.
10. 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.
11. 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.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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