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odpovedať na násilie, zlom na zlo,
nenávisťou na nenávisť. Pán Ježiš v
podobenstve káže sluhom počkať,
aby pri zbieraní kúkoľa nevytrhali aj
pšenicu. Hovorí: „Nechajte oboje rásť až
do žatvy. V čase žatvy poviem žencom:
Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte
ho do snopov na spálenie, ale pšenicu
zhromaždite do mojej stodoly." (Mt
13:30). Trpezlivosť je vnútorná istota,
že Boh existuje a že jemu patrí posledné
slovo. Zber pšenice do stodoly je v
evanjeliu obrazom posledného súdu,
ale tiež symbolom Božej spravodlivosti,
ktorá sa neustále realizuje, a to aj
vtedy keď my si to neuvedomujeme.
3. Vytrvalá modlitba. Sv. Pavol v liste
Rimanom vyzýva kresťanov, aby sa
trpezlivo modlili v rôznych životných
situáciách. Modlitba je náročná,
najmä keď žiadame Boha o niečo, čo
je pre nás alebo našich blízkych veľmi
potrebné. Boh najlepšie pozná naše
potreby, pretože jeho Duch preniká
do našich sŕdc, myšlienok, túžob a
pocitov. Vytrvalá modlitba je úplným
podriadením sa Duchu Svätému, ktorý
pomáha človeku vyjadriť svoje túžby
a plniť Božiu vôľu. Problém spočíva v
tom, že človek nie vždy chápe Božie
úmysly. Stále najväčším problémom
viery zostáva otázka, prečo Boh dovolí
zlo, prečo ľudia trpia nevyliečiteľnými
chorobami atď. V dnešnom evanjeliu
nám Ježiš pripomína, že zlo existuje.
Nie vždy ho zaviníme my. Často
postihuje nevinných ľudí, spôsobuje
bolesť, zranenie alebo dokonca smrť.
Čas žatvy však patrí Bohu. On rázne
prikazuje zlo odmietať a pšenicu
pozbierať do stodoly. Dobrý Otec na
nás vždy pamätá. Náš postoj k zlu má
byť vyjadrený vo vytrvalosti a úplnej
dôvere v Boha a v konaní dobrých
skutkov. (Pavol Knut RCJ, kaplán)
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Upozornenie z ABÚ Košice:

Drahí bratia v biskupskej službe,
keďže na sekretariát KBS sa čoraz
viac veriacich obracia s podnetmi,
ktoré
sa
týkajú
dodržiavania
opatrení a hygienických odporúčaní
v jednotlivých farnostiach, chcem
vás poprosiť, aby ste svojim kňazom
pripomenuli
naliehavú
potrebu
chrániť zdravie ľudí. Druhá vlna
ochorenia sa stáva reálnou hrozbou, a
preto sa treba správať zodpovedne, a
nerobiť z výnimiek pravidlo. Prosím
vás, pripomeňte kňazom, že rúška
sú v kostoloch stále povinné: treba
zdôrazniť, že nosiť ich nemusia len
tie osoby, ktorým spôsobujú vážne
dýchacie problémy alebo trpia
kožnou chorobou. Takisto stále platí
povinnosť dezinfikovania rúk pred
podávaním
svätého
prijímania.
Odporúčaný spôsob podávania je do
rúk a len vo výnimočných prípadoch
do úst, nie naopak. Tí, ktorí z vážneho
dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú
prísť až na záver radu, nie medzi
ostatnými. Na znak pokoja si ľudia
nemajú podávať ruky, a sväteničky
pri vstupoch do chrámov majú zostať
naďalej prázdne. Žiaľ, vyskytli sa
prípady, keď kňazi z nedbalosti
alebo z otvorenej neposlušnosti
opatrenia
prestali
dodržiavať.
Nemôžeme tolerovať svojvôľu a
nesprávne vedenie ľudí. Klerici
nech sa usilujú veriacich primerane
katechizovať, čo sa týka náležitej
úcty pri spôsobe svätého prijímania
do rúk, a zároveň všetkým trpezlivo
pripomínajú povinnosť chrániť svoje
zdravie, aj zdravie každého účastníka
zhromaždení v našich chrámoch.
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
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TRPEZLIVOSŤ

ročník: XX.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

Často sa pýtame prečo dobrí ľudia
zomierajú pri dopravných nehodách,
zemetraseniach a vo vojnách. Nespravili
nič zlé, čím by si zaslúžili trest. Je Boh
skutočne spravodlivý a dobrý? Už
začalo Božie kráľovstvo alebo ho máme
ešte čakať? Na otázky tohto druhu dáva
odpoveď dnešné evanjelium. V ňom nás
Pán Ježiš povzbudzuje k trpezlivosti a
pripomína nám, že Boh nikdy nezabúda
na svoje deti. Dáva každému šancu a
trpezlivo čaká na plody našich skutkov.
Je spravodlivým Otcom a napokon
odmieta zlo. 1. Existencia zla vo svete.
V podobenstve o kúkoli porovnáva Pán
Ježiš Božie kráľovstvo so semenom, ktoré
človek hodí do zeme. Hospodár dobre
obrobil svoje pole. Očistil ho od buriny a
pozbieral všetky kamene. Rovnomerne
hádzal pšeničné zrno na roľu a potom
ju zabránil, aby zem pokryla semeno.
Všetko urobil, ako najlepšie vedel.
Večer sa vrátil domov. Keď odpočíval
po tvrdej práci, nepriateľ zasial kúkoľ
medzi pšenicu a odišiel. Zrno vyrástlo.
Vyrástol tiež kúkoľ. V určitom okamihu
bol väčší ako pšenica. Potom sa sluhovia
opýtali hospodára: „Pane, nezasial si na
svojej roli dobré semeno? Kde sa teda
vzal kúkoľ?" (Mt 13,27). Otázka sluhov
je otázkou o pôvode zla. Odkiaľ je zlo na
svete? Pán Ježiš vysvetľuje pôvod zla:
„Nepriateľ, ktorý zasial kúkoľ, je diabol"
(Mt 13,39). Zlo existuje. Jeho otcom je

satan. Biblia používa rôzne výrazy na
označenie protivníka Boha a človeka. V
každodennom živote je zlo výsledkom
ovocia zlého správania a nesprávnych
rozhodnutí človeka. Zrodilo sa z
neposlušnosti Bohu a a jeho následkom
je vzájomná neznášanlivosť medzi
ľuďmi. Ľahko sa šíri sa po celom svete.
Stačí podozrivý pohľad jedného človeka
na druhého a už vzniká nedorozumenie
a nezhoda. 2. Trpezlivosť Kristových
učeníkov. Dnešné evanjelium hovorí
o existencii zla a jeho smutnom konci.
Chce nás poučiť, ako sa máme správať
my, Kristovi učeníci. Vo svete je zlo.
Jeho pôvodcom je satan. Kristov učeník
nemôže byť vystrašený pri pohľade
na zlo, pretože jeho život je v rukách
dobrého Otca. Jeho postoj k zlu sa
prejavuje v úplnej dôvere v Boha a
trpezlivosti v rôznych udalostiach.
Trpezlivosť je čnosť. Pán Ježiš často
pripomína učeníkom, aby ju pestovali.
Mohlo by sa zdať, že ide o pasívne
odovzdanie sa osudu, vzdanie sa
boja za vlastné práva. Keď sa však
na to lepšie pozrieme, pochopíme,
že je odvážnym zotrvaním pri Bohu
s hlbokým presvedčením vo svojom
srdci, že On nikdy nezabudne na svojich
verných. Kresťan je ako zrno pšenice
hodené do zeme. Rastie vo svete, v
ktorom, po boku učeníkov Krista, žijú
učeníci tmy - kúkoľ. Zlo je pre kresťana
každodennou hrozbou. Nemôže však
násilím
(pokračovanie na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1.

Úmysly sv. omší

5:45 za duše v očistci

Sv. Apolinára, biskupa
mučeníka
ľubovoľná spomienka

a

7:00 + Stanislav - pohrebná
10:00 + Mária, Kornel
12:00 + František, František
18:00 + Ján - pohrebná
5:45 + Jozef, Albína

Ut
21.7.

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza 7:00 + Dezider - pohrebná
a učieteľa Cirkvi
10:00 ZBP Filip
12:00 + Valéria
ľubovoľná spomienka
18:00 + Pavlína - pohrebná
5:45 + Marta

Str
22.7.

Sv. Márie Magdalény
sviatok

7:00 + Anna Lýdia - 1. výročie, Ladislav
10:00 ZBP Martin
12:00 ZBP Anna, Margita
18:00 + Mária
5:45 + Ján, Mária

Št
23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
sviatok

7:00 + Monika - 1. výročie
10:00 ZBP Lukáš a Michaela, Annamária
12:00 + P. Gracián, P. Bruno
18:00 + Jana
5:45 ZBP Mária a Peter s rod.

Pi
24.7.

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
ľubovoľná spomienka

7:00 + Anton - pohrebná
10:00 ZBP Michal, Kňaz
12:00 + Štefan, Štefan
18:00 + Mária

So
25.7.

Sv. Jakuba, apoštola
sviatok

5:45 + Karol, Anna, Rudolf
7:00 + Anton - pohrebná
18:00 ZBP Jana (ž) s rod.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
26.7.

5.45 (+ Peter, Lucia, Eva, Ladislav), 6.30 (+ Ján), 7.45, 10.00 (+ Vlasta),
11.30 (+ Gabriela), 13.30 (+ Zuzana), 15.00 (ZBP rodina Anny a Silvie),
18.00 (+ Vladimír, Anna), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (za
uzdravenie a oslobodenie Gabriela, Natália); Dúbrava 10.00 - odpustová

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

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 6:20 – 7:00 hod.; večer 17:30 – 18:00 hod.

Po
20.7.

2.

3.

4.

Oznamy

Od 1.7.2020 sa sv. omše upravujú
takto: Pondelok - piatok: 5.45, 7.00,
10.00 (pre seniorov), 12.00, 18.00 hod.
Sobota: 5.45, 7.00, 18.00 hod. Nedeľa:
5.45, 6.30 (pre seniorov), 7.45, 10.00,
11.30, 13.30 (pre seniorov), 15.00,
18.00, Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 hod.
Dnes 19.7.2020 po sv. omši o 10.00 hod.
pozývame všetkých, ktorí chcú aktívne
pomôcť pri riešení otázky Šidlovca na
stretnutie na faru. (dekan)
Odpustová slávnosť ku cti sv. Anny na
Dúbrave bude 26.7.2020 o 10.00 hod.
Celebrantom bude Mgr. Kristián
Karch, ktorý u nás vykonával
diakonskú prax a dnes je kaplánom
v Moldave nad Bodvou. Odpustová
slávnosť ku cti sv. Donáta na Cemjate
bude 9.8.2020 o 10.30 hod.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme od
pondelka do soboty v konkatedrále
v spovedniciach od 5.45 do 7.00 hod.
a večer od 17.30 hod. do 18.00 hod.
V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00 hod.

5.

Deti, ktoré sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť Eucharistie, nech si v
kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu môžu začať žiaci
3. ročníka základných škôl, alebo
starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do nedele 16.8.2020.

6.

Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania, nech si v kancelárii
farského úradu vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu môžu začať študenti 2.
ročníka stredných škôl alebo starší.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte na
farskom úrade do 16.8.2020.

7.

Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti
krstu, Eucharistie alebo birmovania,
nech sa prihlásia v kancelárii farského
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úradu.
8.

Vzhľadom na situáciu, s ktorou je
prepojený aj značný výpadok príjmu
z milodarov a zvončeka, ktorý sa
používa na chod kostola a farnosti,
vás chceme poprosiť, aby ste prispeli
prevodom na náš účet: ČSOB SK02
7500 0000 0040 0800 8582.VÚB
SK12 0200 0000 0030 8266 5551.
Pán Boh zaplať.

9.

Link na pozretie a stiahnutie videa
a fotografíí zo slávností prvého
sv. prijímania (7.6., 14.6.2020) i
birmovky (31.5.2020) nájdete na
emailovej adrese, ktorú ste zadali
počas prípravy.

10. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca apríla
2021.
11. Milé sestry a bratia, pozývame Vás,
aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra
kresťanských inštitúcií “V nedeľu
nenakupujem”. Nestačí žiadať od
politikov zatvorenie obchodov v
nedeľu. Záleží na každom z nás,
či otcovia a mamy budú v nedeľu
so svojimi rodinami alebo budú
obeťou našej ľahostajnosti. My
sme tí, ktorí majú kultúru nedele
vo svojich rukách. Ak nám nejaká
drobnosť chýba, radšej ako zájsť v
nedeľu do obchodu, požičajme si to
od suseda a budujme vzťahy. Ak my
podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita.
Milodary: Na konkatedrálu: sestra Gizela
100, bohuznáma 36, rod. Boháčová 10, p.
Anna 30, z uloženia urny Anny Šlackej
20, bohuznáma 20, z pohrebnu Antona
Bebka 200, bohuznámy 36€. Na organ:
bohuznáma vdova 50, bohuznáma Anna
50€. Na rádio Lumen: bohuznáma osoba
15€. Na TV Lux: bohuznáma osoba 20€.

