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SLOBODNÍ ČI NESLOBODNÍ?
(Pokračovanie z minulého čísla)
Sme slobodní?
Nad moderným človekom nestojí dráb s
bičom, ktorý ho robí neslobodným, dnes
nad nami stoja iní drábi, tí moderní.
Dnes má človek na rukách symbolické
okovy otroctva najmä vďaka svojej
zadĺženosti, túžbe rýchlo zbohatnúť a
rýchlo mať. Dnes je človek neslobodný
viac ako inokedy v dejinách. O každom
kroku, o každom vašom pohybe sa vie,
a to vďaka tomu, že máte vo vrecku
mobil, platíte kartou, či používate v
aute navigáciu. Dnes nie ste slobodní
ani doma, lebo na diaľku niekto dokáže
odpočúvať, o čom za dverami hovoríte
len vďaka tomu, že máte mobil alebo ste
pripojení na internet cez svoj počítač.
A tak sa zdanlivá sloboda, o ktorej si
myslíme, že ju máme, stáva nevýhodou,
ktorá sa dá ľahko zneužiť, poprekrúcať,
využiť na vydieranie, zastrašovanie
a pod. Ach, ako sme len dnes v
tom technickom svete neslobodní,
aj v závislosti na bezbrehom,
nekontrolovateľnom
využívaní
techniky. Sami si nasadzujeme na
ruky okovy a myslíme si, akí sme len
slobodní. Ach, ako sa zabudlo: slobodný
som vtedy, keď chcem viac byť, ako len
mať! Dominancia „mať" pred „byť" je
veľmi nebezpečná, lebo vylučuje všetko
ostatné, čo súvisí s „byť", zodpovedný
v slobode a výberu konania dobra,
nie zla. Dominancia „mať" má blízko
k machiavelizmu, kde platí zásada:

ročník: XIX.

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

Môžeš použiť každý prostriedok, aj
ten najhorší, aby si dosiahol svoj cieľ.
Primát „mať" vyvoláva ďalší negatívny
efekt, túžbu po moci v nadriadenosti
nad druhými. V primáte „byť" spočíva
podstata pravého dobra, rozdávania a
dávania. Ak chcem byť ozaj slobodný,
po zodpovednosti je primát „byť" nad
„mať" jeho jednoznačnou podmienkou.
Záver
Nádhera novembra 1989 mi ostala v
pamäti a myslím si, že ostane kým mi
bude pamäť slúžiť. Bol to čas neskutočnej
vnútornej i vonkajšej radosti. Dnes
sa tak už v tomto roku Pána 2019 zo
slobody neusmievam, aj keď vnútorné
si ju veľmi vážim. Má to svoje dôvody
vyplývajúce z môjho veku, skúsenosti
so životom. Tridsať rokov mi však dalo
niečo viac. Vedomie, že tu najkrajšiu
slobodu, najkrajšiu demokraciu mi
pripravuje sám Boh. Tak krásne nám do
tohto stavu hovorí sv. Pavol: „Slobodu
nám vydobyl Kristus!" (Gal 5,1)
Stretnutie s tým, ktorý je vrchol Dobra,
je najväčším prejavom môjho „byť".
Napriek všetkým negatívam, ktoré sú
prejavom neslobody, sú aj pozitíva.
Za nich som vďačný. Sú prejavom
pravého chápania a prežívania slobody,
v ktorej zlo nemá svoje miesto. Chcem
symbolicky, na diaľku, zapáliť sviecu
na hrobe Havla, Dubčeka, či poďakovať
tým, ktorí tam stáli a nebáli sa ísť za
slobodou. Najväčšia vďaka však patrí
Bohu: Vďaka ti Bože za to, že si!
(Jozef Dronzek, dekan)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Po
18.11.

6:15 ZBP František s rod.
7:00 + Mária - 1. výročie
12:00 ZBP Helena - 80 rokov
18:00 + Alžbeta, Anna, Štefan, Andrej,
Zuzana
5:45 + Mária

Ut
19.11.

Utorok 33. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP Lukáš
7:00 + Gizela - 1. výročie
12:00 + Alžbeta, Alžbeta, Alžbeta
18:00 + Anna
5:45 + Anna

Str
20.11.

Bl. Anny Kolesárovej,
panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

6:15 + Anna, Ján
7:00 + Imrich, Jozef, Mária
12:00 + Anton
18:00 + Ivo
5:45 ZBP a dary Ducha Svätého Simon

Št
21.11.

Obetovanie Panny Márie,
spomienka
Adorácia cca 18.45 hod.

6:15 + Michal, Veronika, Michal, Mária,
Zuzana
7:00 + Slavomír - 1. výročie
12:00 + Michal, Mária, Michal
18:00 + Terézia
5:45 ZBP Andrea

Pi
22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice
spomienka

6:15 + Jozef, Štefan, Ján
7:00 + Mária
12:00 ZBP rod. Suchaničová, Lukáčová
18:00 + členovia Latinského zboru

So
23.11.

Panny Márie v sobotu
spomienka

5:45 ZBP Anežka
6.15 + Anton - 3. výročie
18:00 + Anna - pohrebná

34. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - KRISTA KRÁĽA
Ne
24.11.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Mária, František

Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a Pavla, apoštolov
ľubovoľná spomienka

Infolist

Infolist

5.45 (+ z rod. Leškovej), 6.30 (+ Ján, Emília, Helena), 7.45, 10.00 (+ Anton),
11.30 (ZBP novomanželia Patrik a Martina), 15.00 (+ Jozef, Anna, Albert),
18.00 (+ Mikuláš, Marko, Jozef a z rod. Drábovej), Surdok 9.00 (+ Zuzana,
Tomáš), Cemjata 10.30

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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Milodary:
Na
konkatedrálu: 9.
bohuznáma rodina. Na organ:
bohuznáma 50€. Na misie: bouznáma
Anna 50€.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc
rozvedeným kresťanom Vás pozýva
na pravidelné mesačné modlitbové
stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa
19.11.2019 o 17.00 hod. v Katolíckom
V dnešnú nedeľu 17.11.2019 bude vo
kruhu, na Jarkovej 77 v Prešove.
všetkých kostoloch na území Košickej
10.
Miestna skupina Spolku Sv.
arcidiecézy dobročinná zbierka sv.
Vojtecha v Prešove oznamuje svojim
Alžbety, ktorou chceme podporiť
členom, že kalendáre a podielové
výstavbu Pútnického domu bl. Anny
knihy sa budú vydávať v predajni
Kolesárovej v Obišovciach.
SSV, Hlavná 80, v mesiaci november
V dnešnú nedeľu 17.11.2019 vás
v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 a
pozývame na spoločné spievané
od 14.00 do 16.00 hod. do 28.11.2019.
vešpery, ktoré začnú po sv. omši o
15.00 hod. Teda odhadujeme cca 11. Srdečne Vás pozývame na pravidelné
mesačné stretnutia Biblické večery
16.00 hod.
s témou: Putovanie s Abrahámom
V dnešnú nedeľu 17.11.2019 o 16.00
v Centre Márie Wardovej na
hod. Vás pozývame do Divadla
Konštantínovej 2. Ďalšie stretnutie
A. Duchnoviča na predstavenie
sa uskutoční 20.11.2019.
Tanečného divadla Atak Agnus Dei.
12. Pozývame Vás zastaviť sa pred
Vstupné je 7€.
Eucharistickým
Kristom
každý
Združenie kresťanských seniorov
utorok od 16.45 do 17.45 v kaplnke
pozýva svojich členov, sympatizantov
Centra Márie Wardovej.
na stretnutie v dnešnú neďeľu 17.11
združenie
MAGIS
2019 o 15.00 hod. do klubu na 13. Občianske
sa obracia na Vás s prosbou o
Jarkovej ulici č.77.
potravinovú zbierku k Vianociam pre
Druhé stretnutie a katechéza pre
rodiny v núdzi v období od 11.11.2019
rodičov a prvoprijímajúce deti
do 16.12.2019. Zbierame trvanlivé
bude v stredu 20.11.2019 o 17.30
potraviny. Potraviny môžete priniesť
hod. Zraz bude na chodbe farského
na Konštantínovu 2, do Magisu, alebo
úradu, Hlavná 81.
na farský úrad. Za každý milodar Pán
Boh zaplať.
V piatok 22.11.2019 o 18.00 hod.
Vás pozývame do konkatedrály na 14. UPC Prešov aj tento rok organizuje
pravidelnú sv. omšu s požehnaním
dopravu na Púť dôvery s bratmi z
a pomazaním olejom sv. Charbela.
Taizé. Stretnutie je určené mladým
od 16 do 35 rokov a uskutoční sa
Budúcu nedeľu pri svätých omšiach
v dňoch 28.12.2019 - 1.1.2020 v
o 6.30, 7.45 a 18.00 hod. bude
poľskom Wroclawe. Cena dopravy je
pobožnosť pri vyloženej Oltárnej
53,-€. Prihlasovanie končí 1.12.2019.
sviatosti. Pri recitovaní predpísanej
Ďalšie podrobnosti na stránke upc.
modlitby môžeme získať plnomocné
unipo.sk.
odpustky.
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, 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

