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Stále sa to u mňa opakuje...
Možno si nevieme predstaviť, ako
nejaké zlo zo svojho života teraz
odstrániť. Opakovane se nám to
nedarí. To nie je v tomto okamihu
dôležité. Oveľa zásadnejšie je, či
chceme, či vo svojom srdci túžime,
aby toto zlo nebolo súčasťou nášho
konania. Preto je vhodné pripojiť
prosbu o dary Ducha Svätého. Dar
sily, múdrosti, odvahy, statočnosti.
Nech Duch Svätý príde na pomoc,
vedie nás a chráni pred našou
slabosťou. Áno, je potrebné si klásť
otázky, ako sa zla zbaviť, hľadať
praktické postupy, vyhýbať sa
príležitostiam... Aj keď nájdenie
riešenia odstránenia opakovaných
zlyhaní nie je podstatou vzbudenia
dokonalej ľútosti.
Boh je dosť mocný, aby i uprostred
koronavírusovej epidémie očišťoval
každého, kto k nemu príde. Ako
to Pán povedal už skrze proroka
Izaiáša (1,15-19):
"Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte
modlitby, ja ich nevyslyším, veď
vaše ruky sú plné krvi. Obmyte,
očistite sa, odstráňte mi spred očí
zlobu svojich skutkov, prestaňte
robiť zlo! Učte sa robiť dobro,
domáhajte sa práva, pomôžte
utláčanému, vymôžte právo sirote,
obhajujte vdovu!
Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán.
Ak budú vaše hriechy sťa šarlát,
budú obielené ako sneh, ak sa budú
červenať sťa purpur, budú ako vlna
biele. Ak budete povoľní a budete
poslúchať, dobro zeme budete
požívať.
(podľa www.pastroce.cz - upravil a
skrátil Michal Škulka, kaplán)
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Ján Sarossy

Vzývam ťa, Pane,
prosiac o skyvu
Lásky
pohľadom na hviezdy,
ktoré osvecujú
cestu
môjho trápenia ...
V pochybách hľadím na
ostré hrany Kríža
a moje rozorvané
srdce
nevie,kam má ísť
V slzách cítim svoj
stud
a v blúdeni čakám
na strieborniaky by duša sa nasýtila
pýchou ...
Katechézy pri sv. omšiach o 6.45 hod.
Pozývame vás sledovať prenosy cez internet (pozri www.presov.rimkat).sk z
našej konkatedrály o 6.45 hod.
Pri sv. omšiach v tomto týždni budeme
hovoriť o týchto témach:
pondelok
PÔST
AKO
PROSTRIEDOK
ODPUSTENIA HRIECHOV
(prihovorí sa Erik Šoltes, diakon)
utorok
ALMUŽNA AKO PROSTRIEDOK
ODPUSTENIA HRIECHOV
(prihovorí sa Michal Škulka, kaplán)
streda
MODLITBA AKO PROSTRIEDOK ODPUSTENIA HRIECHOV
(prihovorí sa Jozef Heske, H. Svetlo-Život)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
5. APRÍL 2020

SPOVEĎ BEZ SPOVEDANIA
Cirkev už po storočia učí, že nielen sviatosť zmierenia je cestou k
odpusteniu hriechov. Kľúčovým
momentom zmierenia s Bohom
je ľútosť! Ide o „bolesť ducha a
odsúdenie spáchaného hriechu“
(Tridentský koncil). Pokiaľ je tento
vnútorný stav našej duše plnohodnotný, potom ide o ľútosť dokonalú. A v takom prípade sú nám
odpustené hriechy, i keď aktualne
nemôžeme pristúpiť k sviatosti
zmierenia.
Čo to je dokonalá ľútost? "Keď
ľútosť pochádza z lásky k Bohu
milovanému nadovšetko, volá sa
„dokonalá“ (je to ľútosť z lásky –
caritatis contritio). Takáto ľútosť
odpúšťa všedné hriechy; dosiahne
aj odpustenie smrteľných hriechov,
ak zahŕňa pevné predsavzatie
pristúpiť k sviatostnej spovedi, len
čo to bude možné." (Katechizmus
katolíckej cirkvi 1452).
Ako na to krok za krokom…
Najprv je treba poprosiť Pána, aby
nám pomohol spytovať si svedomie. Potom sa pripraviť podobne
ako na sviatosť zmierenia, napr.
prejsť si jednotlivé prikázania
Desatora. Teraz sme pripravení
„predstúpiť“ pred Pána.

ročník: XX.

KVETNÁ NEDEĽA

Začneme modlitbu znamením kríža
a pripojme modlitbu spojenú s prosbou o Božie milosrdenstvo.
Potom pred Pánom aspoň ticho v
srdci vyznajme všetko, čo sme v
príprave zaznamenali ako svoje zlyhanie v poslednom období: „Bože,
toto a toto sú skutočnosti, kde som
si vedomý, že som nekonal správne
a v súlade s tvojimi prikázaniami.“
Teraz sa pýtajme: Mrzí ma to preto, že mám strach alebo že sa to
nemá robiť alebo preto, že to za zlé
označili iní? Alebo ma to skutočne
mrzí preto, že sám vnútorne viem,
že to je zlo, že som ja konal zle a
ublížil druhým či sebe?
Pripojme modlitbu, v ktorej prosíme o dar skutočnej ľútosti. Ľútosti,
ktorá nie je len povrchná či motivovaná formálnym konaním alebo
strachom.
Potom je čas aspoň v srdci jasne
pred Bohom povedať: „Je mi ľúto
toho, čo som vykonal zlé. Zriekam
sa takého konania, nechcem takto
konať. Prosím, Bože, odpusť mi
pre svoje milosrdenstvo.“ Môžeme
pripojiť zvolanie: „Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.“
Modlitbu je dobré zakončiť znamením kríža.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár
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Úmysly sv. omší

Za duše v očistci

Po
6.4.

+ Helena, Jozef

Pondelok Veľkého týždňa

+ František - pohrebná
ZBP Jaroslav, Jozefa (žena) a ich rodina
+ Jozef

Ut
7.4.

+ Anton, Pavol, Margita, Jozef, Helena,
Mária

Utorok Veľkého týždňa

ZBP Nicolas
+ Anna - pohrebná
ZBP Peter - 50 rokov
Za duše v očistci

Str
8.4.

ZBP Dorota a Samko

Streda Veľkého týždňa

ZBP Mária
+ Milan
+ Anna, Marcel, Mária, Štefan, Miroslav

Št
9.4.

Zelený štvrtok

Pi
10.4.

Veľký piatok

So
11.4.

Veľkonočná vigília

Ne
12.4.

Vlastné úmysly

Vlastné úmysly

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A
I. ZBP kňaz Viliam; II. + Pavel; III. ZBP Bernard a Anna; IV. + Ján, Alžbeta;
V. + Stanislav, Ján; VI. + Zuzana, František; VII. ZBP Dávid, Mária, Martin;
VIII. ZBP Simonka; IX. ZBP Anton

Krst 28.3.2020
1. Milodary: Vložené na účet ČSOB: bohuznámy
Melinda Ščurková
Marcela 10€, bohuznáma Sidónia 30€,
Pohreby 30.3.-3.4.2020:
bohuznámy Pavol 50€, bohuznáma Miroslava
100€. Na účet VÚB: bohuznámy Kamil
30.3.2020 - Anna Birošová,
Alžbeta Semančíková
200€, bohzunámy Ľubomír 20€, bohuznáma
31.3.2020 - Vladimír Šlacký
Lucia 30€, bohuznáma Lucia - Zbierka
1.4.2020 - Mária Servejová
pre chudobných 30€, bohuznámy Stanislav
2.4.2020 - Stanislava
20€, bohuznáma 20€, bohuznámy Ján 5€,
Marušáková
bohuznáma Danka 15€.
3.4.2020 - František Polák
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
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1. Sv. omše sa od 10.3.2020 až do
konkatedrálou. Držte si odstup
odvolania nemôžu konať verejne.
od ostatných. Spoveď si môžete
V Konkatedrále budú kňazi
dohodnúť aj telefonicky alebo cez
našej farnosti slúžiť sv. omšu v
email.
uvedených dňoch súkromne, t.j. za
zatvorenými dverami kostola, bez 5. Konkatedrála bude otvorená na
osobnú modlitbu denne v čase
účasti verejnosti – v pondelok až v
7.45 - 18.00 hod. Budú otvorené
stredu ráno o 6.45 hod. – a budú
hlavné dvere po mrežu.
ju obetovať na úmysly prijaté na
konkrétny deň, ako boli zverejnené 6. PRVÉ
SV.
PRIJÍMANIA
v infoliste. Čas slávenia sv. omše v
A BIRMOVANIE, KTORÉ
konkatedrále uvádzame preto, aby ste
MALI BYŤ V MÁJI, SA
s nami mohli vytvoriť puto duchovnej
POSÚVAJÚ NA INÝ TERMÍN.
jednoty.
POVZBUDZUJEME
Pokiaľ ide o plánované termíny
VÁS
K
SLEDOVANIU
týchto slávností, po uvoľnení
PRIAMYCH PRENOSOV SV.
mimoriadnych opatrení a do 3 dní
OMŠÍ Z KONKATEDRÁLY NA
od otvorení škôl sa budú hľadať
STRÁNKE WWW.BODKA.TV.
nové
termíny.
Pokračovanie
vo farskej katechéze na 1. sv.
2. OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA
prijímanie a sviatosť birmovania
V KATEDRÁLE BEZ ÚČASTI
bude po otvorení škôl. Sledujte
ĽUDU MÔŽETE SLEDOVAŤ
prosím našu webovú stránku a
NA
WWW.BODKA.TV.
farský infolist.
ZELENÝ
ŠTVRTOK
18.00
HOD.; VEĽKÝ PIATOK 15.00 7. Farskú kanceláriiu až do
HOD. A BIELA SOBOTA
odvolania bude možné navštívíť
19.30 HOD. POZÝVAME VÁS
len po telefonickom dohovore.
SLEDOVAŤ AJ MODLITBU
Pohreby, zaopatrenie chorých
RANNÝCH
CHVÁL
A
a iné súrne záležitosti hláste
POSVÄTNÉHO ČÍTANIA NA
telefonicky na čísla: 0905658364
VEĽKÝ PIATOK O 8.00 HOD.
alebo 0915657448.
A BIELU SOBOTU O 8.00 HOD.
8. OZ Prešovská gotika sa uchádza
3. NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
o 2% z daní. Pomôžete našej
SV. OMŠU BEZ ÚČASTI
konkatedrále pri obnove organa a
ĽUDU MÔŽETE SLEDOVAŤ
chóru, empóry.
O 7.45 HOD. PO SV. OMŠI
SYMBOLICKY POŽEHNÁME 9. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj totálny
VEĽKONOČNÉ
JEDLO V
výpadok príjmu z milodarov
KOŠÍKU. AJ VY SI DOMA
a zvončeka, ktorý sa výlučne
MÔŽETE pripraviť košík na stôl
používa na chod kostola a farnosti,
a spolu s nami v prenose môžete ho
vás chceme poprosiť, aby ste
aj vy pokropiť. Tak to odporúča aj
prispeli prevodom na náš účet:
Konferencia biskupov Slovenska
Pán Boh zaplať za ochotu. ČSOB
4. Sviatosť zmierenia vysluhujeme od
SK02 7500 0000 0040 0800 8582.
7.45 hod. (každý deň okrem nedele).
VÚB SK12 0200 0000 0030 8266
Prosíme, aby ste rešpektovali
5551.
že sa spovedá len vonku pred

