strana 4

Infolist

a viem o mnohých, ktorí chodia do
konkatedrály a dokonca sú aj aktívni v
živote farnosti, ale na Kalvárii som ich
za tie roky nevidel ani raz. Čo s tým?
Aj to o niečom svedčí. A ešte jedno k
tejto otázke. Máme štatisticky dokázané, že sa počet pútnikov na Kalvárii za
posledné roky ustálil. Za tri dni počas
slávenia tam príde cca 5 tisíc ľudí.
Na sv. omšiach sa rozdalo cca. 3 tisíc
hostií. Priestor, teda myslím na lúku
pred kostolom, má kapacitu 5 tisíc ľudí.
Ak tam bolo a chodilo v 19 storočí 20
tisíc ľudí, museli byť na celom kopci a
stáť medzi hrobmi, kaplnkami. Klobúk
dole dávam pred tými, ktorí to vtedy
dokázali logisticky pripraviť a riadiť.

Myšlienky z kázne apoštolského
prefekta v Azerbajdžane Vladimíra
Feketeho z národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne

3.Hovorili sme o tom, myslíte na
oživenie Kalvárie. Čo ste mali na
mysli?
Vraví sa, že po vojne je každý ge-nerál.
Možno sa teraz aj ja vrátim do minulosti,
lebo prvá vec, ktorá chýba Kalvárii, je
infraštrukúra, infodomček, parkovisko
pre viac áut a pre autobus, napríklad
dole pri jezuitoch... Škoda, že sa na to nemyslelo v rokoch, keď to bolo aktuálne.
Bez toho to určite nepôjde. Keď zájdete
na Kalváriu do Banskej Štiavnice, dá
sa veľa veci obkukať, prevziať... Je
veľa toho, čo nosím v hlave, ako by sa
to dalo zveľadiť a rozvíjať. Ak by sa to
podarilo, mohol by život na Kalvárii,
myslím tým duchovný, prebiehať počas
celého roka. Máme Sväté schody, ktoré
by určite pritiahli viac návštevníkov.
Chce to koordináciu všetkých, ktorých
sa to týka a je to veľká výzva nielen
pre farnosť, ale pre celé mesto. Modlím
sa, aby sa našli zapálení ľudia aj za
Kalváriu, aby to nebolo všetko len a len
na pleciach kňazov.
(dekan)

Druhé slovo je POSLUŠNOSŤ.
Poslušnosť vraj obmedzuje človeka,
jeho slobodu a zdravý rozvoj. Panna Mária nám ukazuje, že šťastie
nespočíva v sebarealizácii za každú
cenu. Tou najistejšou sebarealizáciou
je zveriť svoj život do Božích rúk.
Podriadiť sa spoznanej Božej vôli –
to nie je prehra. Naopak, je to cesta k
tej najkrajšej sebarealizácii, ktorú pre
nás vymyslel a naplánoval náš Tvorca.

Dnes si v Máriinej škole chceme
pripomenúť tri jednoduché slová.
Slová, ktoré sa viažu na Jej život
a ktoré sa zároveň bytostne dotýkajú každého jedného z nás.
Prvým slovom je BOLESŤ. Bolesť
je človeku niekedy na osoh. Môže
mu pomôcť uvedomiť si jeho hranice. Pre mnohých svätcov to bolo
práve utrpenie, ktoré ich priviedlo
k zanechaniu bezbožného spôsobu
života a k primknutiu sa k Bohu.

Tretie slovo je VIERA. Pre niekoho je
viera synonymom zaostalosti. Pre nás,
ktorí sme dostali tento vzácny dar, je
viera svetlom, v ktorom môžeme lepšie
rozumieť sebe samým i svetu okolo nás.
Viera nie je iba prijatím faktu, že Boh
existuje; viera je viac – je prejavom
dôvery v Boha. Živá viera osvecuje oči
srdca, aby bolo schopné vidieť Božiu
moc a jej prejavy. Živá viera prebúdza
v srdci človeka veľké ideály, pomáha
mu prekonávať ťažkosti a dosahovať
cieľ. A takúto vieru vidíme na Panne
z Nazaretu. Aj ona musela o svoju vieru bojovať, chrániť si ju a rozvíjať.
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OBHLIADNUTIE ZA ODPUSTOM
NA PREŠOVSKEJ KALVÁRII
1. Pán dekan, ako hodnotíte odpust a
jubileum na Kalvárii?
Vyjadrujem Bohu vďaku za milosť
pripraviť takú slávnosť, ako je náš
odpust. Pravdaže i každému, kto pomohol, aj keď každý rok je tých ľudí čoraz
menej. Robím si poznámky ku každému
odpustu, aby som na poučil a vyhol sa
chybám z minulosti. Myslím si, že zavedenie poklony kríža a uctenie relikvie
prijali ľudia s nadšením a vďačnosťou.
Aj celková organizácia odpustu už má
svoje zvyklosti, to, čo sa osvedčilo.
2. Otec arcibiskup povedal, že v 19.
stor. bolo na odpuste cca 20 tis. ľudí,
aké sú dôvody, že to tak už nie je?
Tak to je ťažká otázka, odpoveď na ňu
si vyžaduje analýzu a prepojenie sociológie, pastorálnej teológie a možno aj
ekonómie. Ak by som však mal tak na
rýchlo odpovedať, možno tak povrchne,
zhrnul by som to do týchto fenoménov:
Už nemáme 19 storočie. Celkovo je
viera v Boha na okraji, rapídne klesol počet praktizujúcich ľudí. Chyby
robíme aj my kňazi, nedokážeme ľudí
motivovať, aby putovali. V Prešove a v
okolí už nie je len desiatka kostolov,
ale stovka.
Prešov už nie je jedna farnosť s kostolom sv. Mikuláša a sv. Jozefa, ale je to
mesto, kde si farnosti do istej miery žijú
svojím samostatným životom a čoraz

ročník: XIX.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA

viac sa centralizujú vo svojich farnostiach a prakticky sa vytvoril dojem, že
Kalvária je záležitosťou len našej farnosti, nie celého mesta. Už nehovorím
o rozličných spoločenstvách, ktoré sú v
meste Prešov. Tiež sa do určitej miery
selektujú a žijú si svoju charizmu, často
v uzavretom priestore. Aj keď komunikácia medzi nami farármi mesta je
na veľmi dobrej úrovni, informujeme
sa navzájom o podujatiach, stretávame
sa na spoločných aktivitách, oznamujeme to veriacim, veriaci už si radšej
vyberú ľahšiu cestu, prísť do kostola,
ktorý je im blízko. Zrušiť počet omší
počas odpustu je veľké riziko, lebo
ľudia majú svoje zabehané chodníky a
často ani nevnímajú oznamy. Typickým
príkladom je aj Kalvária alebo naša
konkatedrála... Aj keď sa od januára
vyhlasuje program svätých omší, aký
bude program, aj tak bolo veľa tých,
ktorí prišli na Kalváriu na hlavný
odpust nie v sobotu, ale v nedeľu. Dokonca asi 50 ľudí prišlo na sv. omšu v
nedeľu na 16:30 hod., čo mi potvrdil
kostolník. Zdôrazňovalo sa to dlho, aj
sa to vyhlasovalo, bolo to v Infoliste, na
internete... Bola upútavka a pozvánka
v médiách, je to v oznamoch na Kalvárii. Neviem, čo sa viac dá v tejto veci
urobiť. Jednoducho... Mnohí nevnímajú, nepočúvajú, aj keď sú v kostole. Ak
mi niekto povie, ako to vyriešiť, rád sa
s ním o tom porozprávam. Len nech
si najskôr prečíta, čo som písal vyššie.
Za tie roky čo som tu,už poznám ľudí
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 + František

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
(spomienka)

7:00 + Helena - pohrebná
12:00

+ Emil

18:00 + Dezider Šimkovič
5:45 + Anna, Vojtech, Zuzana, Oskar

Ut
24.9.

Utorok 25. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Ján a Mariana (ž)
7:00 + Imrich - pohrebná
12:00

+ Anton

18:00 + Marta
5:45 ZBP Irena

Str
25.9.

Streda 25. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Vlado, Alžbeta, Valent, Bartolomej,
Anna, Matej
7:00 + Andrej, Žofia, Mária
12:00 + Verona, Andrej, Helena
18:00 + Gabriel - 20. výročie

Št
26.9.

Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Adorácia - cca 18.45

5:45 + Mária, Anna, Jozef
6:15 + Ján, Terézia, Oľga, Jozef
7:00 + František - pohrebná
12:00 + ZBP Stanislav (80 rokov) s rod.
18:00 + Anna, Marcel
5:45 + Klára, Ema, Magdaléna

Pi
27.9.

So
28.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
(spomienka)

6:15 ZBP Michal
7:00
12:00 + Mária, Ondrej

Sv. Václava, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

18:00 ZBP rodina Gogová a Turociová

5.45 (+ Andrej, Dorota), 6.15 (Za duše v očistci), 18.00 (+ Mária, Andrej, Jozef)

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
29.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Milan

Po
23.9.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Michal, Antónia, Ján), 6.30 (+ František, Filoména), 7.45, 10.00
(+František), 11.30 (ZBP Michal), 15.00 (+ Albert), 18.00 (+ Pavel); Kalvária
16.30 (+ František, Mária, Alžbeta, Mária), Cemjata 10.15, Surdok 9.00
(+Alžbeta)

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., 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.

8.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu: Verona
Kravcová 10 €. Zbierka na rádio
Lumen: konkatedrála 1514,13€,
Cemjata 92€, Surdok 31,46€,
Františkáni 1275,64€, Saleziáni 541€.
Zbierka odpust Kalvária 1734 €.
Dňa 23.9.2019 o 15.00 hod. bude
stretnutie
členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
Kláštore Sancta Mária.
V dňoch 27.9.-30.9. (piatok o 17:30
hod., sobota o 17:30 hod., nedeľa
o 14.30 hod.) vás pozývame na
modlitbové trojdnie Modlitieb matiek
vo františkánskom kostole v Prešove.
Pozývame Vás na slávnostnú sv. omšu
za rušnovodičov a železničiarov v
Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove
dňa 28.9.2019 o 11:00 hod. Hlavným
celebrantom sv. omše bude Mons.
Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.
Úprimná vďaka všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k
dôstojnému a slávnostnému priebehu
našej odpustovej slávnosti na Kalvárii
13.9. - 15.9.2019.
Srdečne Vás pozývame na detské
sväté omše pre všetky deti, nielen pre
prvoprijímajúce, v našej konkatedrále,
každú nedeľu o 11:30 hod. Prvá detská
sv. omša bude v tomto školskom roku
29.septembra 2019. Tešíme sa na vás.
Prvé stretnutie a katechéza pre
rodičov a prvoprijímajúce deti
bude v stredu 9.10.2018 o 17.30
hod. Zraz je na chodbe farského
úradu, Hlavná 81, Prešov.
O.z. Prešovská gotika vás pozýva
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na komorný koncert v utorok
24.9.2019 o 19.00 hod. do Divadla
Alexandra Duchnoviča na Jarkovej
ulici. Vstupné je dobrovoľné.
9. Mládežnícke sv. omše slávime vždy v
piatok o 18:00 hod. v konkatedrále.
Srdečne pozývame mládež, birmovancov a všetkých veriacich.
10. 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:
Filozoficko-teologické základy. Zápis je na prvom stretnutí. Začiatok
štúdia: 24.9.2019, utorok, 15.3018.00 hod, Prešov-Solivar, Rímskokatolícky farský úrad. K zápisu
treba priniesť: stručný životopis, kópia maturitného vysvedčenia.
11. O.z. Prešovská gotika vás pozýva na
4. ročník festivalu Svätomikulášsky
organ 3.10.2019 v Konkatedrále sv.
Mikuláša o 19:00 hod., 10.10.2019
v Kostole sv. Jozefa o 18:00 hod. a
17.10.2019 v Evanjelickom chráme
sv. Trojice o 18:00 hod. Vstupné 5 €.
Výťažok z koncertov bude použitý na
rekonštrukciu organa.
12. V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si v košickej katedrále
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 do 1. októbra 2019.
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