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Infolist

a inštitúcií, a tak ich obrať nielen o dobré meno, ale v kritických prípadoch
aj o život.
Autorom projektu SVIŇA sa rovnako majstrovsky podarilo oddeliť
legálnosť projektu od morálnosti alibistickým prehlásením o fikcii príbehu a „podobnosti čisto náhodnej“,
spoliehajúc sa na inteligenciu diváka,
že uvedené osoby budú v projekte rozpoznané bez ohľadu na to, že niektoré fikcie odrážajú realitu a niektoré
sú naozaj iba fikciami. To, že divák
tento „malý“ rozdiel nedokáže vždy
postrehnúť, hádže do jedného koša
všetkých, pričom tí, ktorých dobré
meno bolo pošliapané na základe
legitimity slobodného prejavu iných, sa môžu len bezmocne prizerať.
Akákoľvek obhajoba vyznieva trápne,
keďže všetko je legálne, nestíhateľné,
aj keď zároveň nemorálne. Aj v tomto sa, žiaľ, autori projektu SVIŇA
priblížili k tým, na ktorých praktiky
chceli upozorniť. Pretože je mnoho
vecí v našej spoločnosti, ktoré sú v
„súlade so zákonom“, ale sú zároveň

Dá sa predpokladať, keďže sa autori
projektu SVIŇA v mnohých ohľadoch
svojím správaním priblížili k správaniu tých, na ktorých chcel projekt
upozorniť, že podobne nenájdu v
sebe dostatok sebareflexie, aby sa za
vykreslenie Biskupstva Nitra vo svojom projekte ospravedlnili. Nepochybne sú o správnosti svojho konania
tak dokonale presvedčení, ako mnohé
postavy z ich projektu, nahovárajúc
si, že to robia pre dobro národa a celej
spoločnosti.
K tomu, čo sa týka fikcií na iné osoby
a inštitúcie, sa musia vyjadriť tí, ktorí
sú v projekte SVIŇA rozpoznateľní,
my sme sa vyjadrili k fikcii postáv a
inštitúcie Nitrianskeho biskupstva.
PS: Boli by sme veľmi radi, keby sa
z projektu fikcie SVIŇA aspoň jedna
vec stala realitou, a to výťah, o ktorého
schválenie a vybudovanie v priestoroch biskupského úradu sa 15 rokov
márne usilujeme.

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
8.3.

2. pôstna nedeľa

11
2020

nemorálne.

14:15 hod. Birmovanci (Daniel Boleš, kaplán + S.
Vavreková)

13.3. piatok

17:15 hod. Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

15.3. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod. Birmovanci (Marcin Bajda, RCJ, sr.
Anita, CJ + M. Stachová, D. Brindová,
D. Wieleková)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
8. MAREC 2020

VYJADRENIE NITRIANSKEHO BISKUPSTVA K PROJEKTU POD NÁZVOM "SVIŇA"
Vzhľadom na aktuálne bežiacu
prezentáciu spopularizovaného projektu SVIŇA sa chceme, vzhľadom na
fikciu „biskupstva“ a „biskupa“ jasne
smerujúcu na Nitrianske biskupstvo,
vyjadriť k uvedenému projektu.
Aj napriek tomu, že je uvádzaný prehlásením o vymyslených
postavách a udalostiach, ktoré sú
podobnosťou „čisto náhodné“, predsa len, uvažujúcemu divákovi sú
zrejmé hlavné „osoby a obsadenia“
korešpondujúce s reálnym životom.
Žiaľ, v prípade časti príbehu týkajúceho sa fikcie biskupstva boli použité
reálne zábery Biskupského úradu v
Nitre a rovnako boli do deja vtiahnuté rokovania ohľadne „odpredaja“
nehnuteľností pre spoločnosť Ministerstva hospodárstva - MH Invest.
K fikciám, ktoré sa odohrali v projekte
SVIŇA - a ktoré sa dotýkajú Cirkvi chceme uviesť tieto reálne skutočnosti:

17:15 hod. Birmovanci (Martin Šimko, kaplán, Jakub
Farkaš, diakon + J. Macek, K. Maceková, D.
Provázková)
14:15 hod. Spoločenstvo Faustínum

- Biskupstvo Nitra pozemky pod automobilku Jaguár nepredalo a bolo,
podobne ako stovky iných vlastníkov,
vyvlastnené za identickú cenu ako
všetci ostatní účastníci týchto konaní;

27.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Pavol Knut, kaplán, Michal
Škulka, kaplán + S. Šugová, M. Boldyová)

29.3. 5. pôstna nedeľa

14:15 hod. Rodičia a deti

- vzhľadom na pochybenia v procese
vyvlastnenia týchto pozemkov Biskupstvo Nitra podalo žalobu napádajú-

3.4.

piatok

17:15 hod. Klub kresťanských pedagógov

5.4.

Kvetná nedeľa

14:15 hod. Rodiny (Hnutie Svetlo - Život)

20.3. piatok

22.3. 4. pôstna nedeľa

ročník: XX.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

cu postup štátu, ktorý konal prostredníctvom spoločnosti MH Invest, a
ktorú po vyše roku, aj na základe rokovaní s predstaviteľmi ministerstva,
stiahlo, vzhľadom na možné ohrozenie realizácie celého projektu;
- Biskupstvo Nitra nikdy nerokovalo
v uvedenej veci so žiadnou fyzickou
osobou okrem oficiálne poverených
pracovníkov ministerstva a vlády;
- pri rokovaniach o tejto veci, ale ani
pri iných rokovaniach neboli nikdy
použité žiadne kompromitujúce materiály, fotografie, videá, dokumenty,
na základe ktorých by sa stanoviská
biskupstva menili;
- diecézny biskup sa nikdy nezúčastnil
osláv víťazstva akejkoľvek strany v
akýchkoľvek voľbách a svoje politické presvedčenie neprezentuje pri
verejných prejavoch rešpektujúc fakt,
že politická orientácia veriacich našej
diecézy je rozmanitá a ponechaná na
slobodné uváženie každého veriaceho.
Vzhľadom na vyššie uvedené musíme skonštatovať, že autorom projektu SVIŇA sa podarilo zrealizovať
presne to isté, na čo chceli svojim projektom kriticky upozorniť: že ľudia,
ktorí majú prostriedky, moc a vplyv
(nemusí byť len moc politická alebo
finančná, ale stačí mediálna), dokážu
pre získanie svojho postavenia, úspechu a zisku, pošliapať česť iných ľudí
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok po 2. pôstnej
nedeli

6:15 + Anton, Ján, Mária, Ľudmila
7:00 + Kamila - pohrebná
12:00 ZBP Božena - 70 rokov
18:00 + Stanislav, Ján
5:45 + Karol, Angela, Emil, Terézia, Jozef,
Juraj

Ut
10.3.

Utorok po 2. pôstnej nedeli

6:15 + Anna, František, Mária, Anton,
Alexander
7:00 ZBP Mária
12:00 + Helena, Jozef, Štefan
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 + Petronela

Str
11.3.

6:15 + Pavel

Streda po 2. pôstnej nedeli

7:00 + Anna - pohrebná
12:00 + Jozef, Zuzana
18:00 + Milan, Ladislav, Alžbeta, Štefan
5:45 + Jozef - 45. výročie, Mária - 25.
výročie

Št
12.3.

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Adorácia cca 18.45 hod.

6:15 + Viera - 4. výročie
7:00 + Milan - pohrebná
12:00 + Bartolomej
18:00 + Božena - 3. výročie
5:45 + Mária - 2. výročie

Pi
13.3.

6:15 + Miron, Alžbeta, Pavol

Piatok po 2. pôstnej nedeli

7:00 + Karolína - 1. výročie
12:00
18:00 + Jozef, Mária, Jozef

So
14.3.

Ne
15.3.

Sobota po 2. pôstnej nedeli
Fatimská sobota

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Juraj, Klementína

Po
9.3.

Infolist

Infolist

5:45 + Terézia, Štefan, Oľga
6.15 + Ružena - pohrebná
18:00 + Jozef, Lydka

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA - ROK A
5.45 (+ Pavol, Aurélia, Andrea), 6.30 (+ Helena, Ladislav, Pavlína), 7.45,
10.00 (+ Bartolomej), 11.30 (ZBP Dávid, Mária, Nelka), 15.00, 18.00 (+
Anton), Surdok 9.00 (Za duše v očistci), Cemjata 10.15

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.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
Ružencové bratstvo 200€, z pohrebu
110€. Na organ: bohuznáma Alžbeta
100€, bohuznáma 200€. Na kaplnku
Sväté schody: bohuznáma 50€,
bohuznáma 100€. Zbierka na charitu:
Konkatedrála 2428€, Františkáni
2488,50€, Jezuiti 765€, FNsP 113€,
Cemjata 75€, Surdok 30,30€. Na r.
Lumen: Ružencové bratstvo 40€. Na
TV LUX: Ružencové bratstvo 40€.
Všimnite si rozpis krížových ciest
na nástenkách. Prosíme o službu
jednotlivé rozpísané spoločenstvá.
Ekumenický Svetový deň modlitieb
SDM 2020 Zimbabwe sa uskutoční
v nedeľu 8.3.2020 o 18.00 hod. v
Evanjelickom kolégiu - v dvorane
Biskupského úradu ECAV, Hlavná
137 v Prešove. Témou je Vstaň, vezmi
si lôžko a choď! Pozývame Vás.
V utorok 10.3.2020 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ul. bude
stretnutie združenia FAUSTÍNUM.
V utorok 10.3.2020 na sv. omši o
18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a
Božie požehnanie, ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále. 1.
Nespájajte úmysly! 2. Nedávajte na
jeden úmysel za živých a zároveň za
zosnulých! 3. Úmysel za zosnulých, aj
úmysel za ZBP dávajte samostatne! 4.
Úmysly vhoďte v obálke do schránky
spolu s milodarom. Sv. omše budú
zaslané na misie.
Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na
stretnutie vo štvrtok, dňa 12. marca
o 16:00 hod. do Katolíckeho kruhu.
Hosťom stretnutia bude v rámci Roka
Božieho slova o. Kormaník.
Pozývame birmovancov a mládež
na celoprešovskú mládežnícku sv.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
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omšu v piatok 13.3.2020 do kostola
Kráľovnej Pokoja na Sídlisku 3 o
18.00 hod.
V sobotu 14.3.2020 sa uskutoční
duchovná obnova pre farských
spolupracovníkov (rozdávatelia sv.
prijímania, lektori, kantori, žalmisti,
animátori,
kostolníci,
kurátori,
latinský zbor) o 15.00 hod. u sestier
CJ na Ulici Tarasa Ševčenka.
V nedeľu 15.3.2020 Vás pozývame na
spievané vešpery do konkatedrály so
začiatkom cca o 16.00 hod.
Stretnutie a katechéza pre rodičov
a prvoprijímajúce deti bude v stredu
18.3.2020 o 17.30 hod. Zraz bude
na chodbe farského úradu.
Stretnutie rodičov birmovancov
bude vo štvrtok 19.3.2020 o 19.00
hod. Zraz bude na chodbe farského
úradu, Hlavná 81.
Na veľkonočný dar pre chudobných
môžete prispieť aj vhodením milodaru
do označených pokladničiek v
konkatedrále.
OZ Prešovská gotika. sa uchádza
o 2% z daní. Pomôžete našej
konkatedrále pri obnove organa a
chóru, empóry. Po prieskume sa
zistilo, že mnohé častí sú napadnuté
drevným hmyzom a že podhľad je vo
veľmi zlom stave. Ak nemôžete Vy
darovať, poproste svojich príbuzných.
Ak máte problém s vypísaním, nech
sa páči, zastavte sa na ekonomickom
oddelení, radi Vám pomôžeme.
Ponúkame na prenájom (menšie
rodinné oslavy, jubileá, prvé sväté
prijímania, promócie,...) miestnosť
s kapacitou 40 osôb v Katolíckom
kruhu na Jarkovej ulici. Miestnosť
je vybavená malou kuchynkou.
Občerstvenie je možné formou
cateringu. Bližšie informácie na tel.
čísle 0918 350 484.

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

