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mohla pokračovať. Iba spolu môžeme
byť s Kristom, ktorý je Pánom
všetkých. Petrovou povinnosťou
je zaručiť spoločenstvo s Kristom
prostredníctvom lásky k nemu, čo vedie
k realizácii tejto lásky v každodennom
živote.
Modlime sa, aby sa prvenstvo Petra
mohlo vždy vykonávať v súlade s
pôvodnou vôľou Pána.
Pripravil o. Marcin Bajda, RCJ
LITURGICKÉ OKIENKO

Sv. omša
Na sv. omši máme byť od prežehnania
do požehnania. Ak chcem ísť na sv.
prijímanie a je nedeľa alebo prikázaný
sviatok, tak účasť na celej sv. omši
je podmienkou. Vtedy je totiž sv.
omša platná. V týždni, keď je féria,
nemusíme byť na celej sv. omši a
predsa na sv. prijímanie môžeme ísť
pri zachovaní zásady, že je to prvé sv.
prijímanie.
V kostole nie vonku
Pri sv. omši máme vytvárať jednotu
s veriacimi, tak fyzickú, ako aj
duchovnú. Preto je veľmi otázne
postávanie na sv. omši mimo kostola,
najmä vtedy, keď je kostol dostatočne
veľký, aby sa tam vošli. Máme sa
zapájať aktívne do spevov a odpovedí.
Záver:
- Nemeškajme na sv. omšu, ani
neutekajme skôr, kým nebude
požehnanie (okrem férie v týždni).
- Nestojme zbytočne vonku.
- Sv. prijímanie v tomto čase
dostávame na ruku (rešpektujme
vôľu Cirkvi a biskupov, nevytvárajme
si sami svoje predpisy). (dekan)
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Usmernenie arcibiskupa - sväté
prijímanie na ruku
Dôrazne vás žiadam, aby ste pri
podávaní
svätého
prijímania
dodržiavali nariadenia a usmernenia
Konferencie biskupov Slovenska.
Ako diecézny biskup sa s týmito
usmerneniami stotožňujem a vyzývam
vás, aby ste ich na území Košickej
arcidiecézy striktne dodržiavali.
Neustále
mi
prichádza
veľa
podnetov z farností, kde si kňazi
vysvetľujú veci po svojom, a to
nielen v tejto konkrétnej otázke o
spôsobe podávania Eucharistie počas
pandémie. Niektorí z nás sa, bohužiaľ,
stotožňujú s ultrapravicovými názormi
a konšpiračnými teóriami, a neštítia
sa ich prezentovať vo farských
periodikách a pri homíliách.
Nezľahčujme vážnosť pandémie ani
nebuďme duchovnými hegemónmi,
ktorí vedia sami najlepšie posúdiť
každú záležitosť. Nech sa už neopakujú
sťažnosti veriacich, ktorí sa dovolávajú
nápravy. Sťažujú sa, že duchovný otec
ich núti prijímať do úst a znevažuje
spôsob podávania svätého prijímania
na ruku. Ani sa nevyhovárajte na to,
že veriaci sami chcú prijímať iba do
úst. Vy, ako predĺžené ruky biskupa,
ste im mali tieto veci komunikovať
a vysvetľovať. Prednostne sa teraz
prijíma na ruku – podotýkam,
bez vreckovky, servítky či iných
pomôcok. Kto nemôže prijímať na
ruku, nech príde na konci radu.
Toto už nie je otázka úcty či neúcty
voči Eucharistii, lebo aj do úst sa dá
prijímať nehodne či neúctivo. Vidím
a vnímam, že teraz sa odkrývajú
charaktery mnohých, ktorí sú
skúšaní nie v úcte voči Eucharistii,
ale v jednote a poslušnosti voči
biskupovi.
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
23. AUGUST 2020

ročník: XX.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

MILOVAŤ PETRA AKO JEŽIŠ

V centralnom mieste baziliky sv. Petra
sa nachádza hlavny oltar s vysokým
baldachýnom z bronzu, ktorého
autorom je známy Bernini. Na kupole
vyrobenej Michalangelom je na zlatom
pozadí nápis zložený z dvoch metrov
vysokých čiernych písmen: Tu es Petrus
(Ty si Peter). Určite si každý, kto bol v
tejto bazilike všimol tento nápis. Tieto
slová evanjelia sv. Matúša (Mt 16,18)
sú viac ako metafora.
Ježiš vyslovuje slávnostné slová, ktoré
raz a navždy určia Petrovu úlohu
v Cirkvi: „Hovorím Ti: Ty si Peter
(skala) a na tejto skale postavím svoju
Cirkev. Tebe dám kľúče od nebeského
kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude
zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi,
bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16,18-19)
Tri metafory, ktoré Ježiš používa, sú
samy o sebe jasné: Peter bude pevným
základom, na ktorom bude stáť budova
Cirkvi. Bude mať kľúče od nebeského
kráľovstva, aby ho otvoril alebo zavrel,
ako uzná za vhodné pre danú osobou.
Nakoniec bude môcť viazať alebo
rozviazať v tom zmysle, že bude schopná
tvoriť alebo zakazovať, v závislosti od
toho, čo považuje za potrebné pre život
Cirkvi, ktorá je a zostáva Kristovým
dielom. Cirkev je hlavne vždy Kristus,
nie Peter. S pomocou živých a jasných
obrazov sa opisuje „primát jurisdikcie“
ktorý zotrváva do dnes.
Napriek tomu aj dnes v nasej farnosti

pozorujeme tých, ktorí primát Petra
odmietajú. Stretávame sa s názormi, že
to, čo hovorí Peter našich čias akoby sa
nás osobne netýkalo a nariadenia, ktoré
dáva, nie sú pre nás dôležité. Stačí sa
pozrieť koľkokrát za poslednú dobu
niekto odmieta prijať Eucharistiu na
ruku, lebo on/ona nesúhlasí s pápežom,
či biskupom.
Prichádza mi na um otázka, čo sa stalo
s dôverou ku Kristovi, ktorý si Petra
vyvolil a postavil ako hlavu? Dokážeme
ešte milovať Petra s takou intenzitou
ako Ježiš v Cézarey Filipovej?
Počas koncilu v Jeruzaleme Peter
zohrával vedúcu úlohu (porov. Sk
15; Gal 2,1-10). Sám sv. Pavol
uprednostňuje jeho svedectvo o pravej
viere (1Kor 15,5; Gal 1,18; 2,7).
Skutočnosť, že rôzne kľúčové texty
týkajúce sa Petra, v ktorých Kristus
poveruje Petra úlohou posilňovania
bratov jasne hovorí o primáte Petra, teda
pápeža (porov. Lk 22,31 ). Cirkev, ktorá
sa zrodila z veľkonočného tajomstva,
vyjadreného v Eucharistii, má jeden
zo svojich základných prvkov v službe
zverenej Petrovi.
Toto spojenie Petrovho prvenstva
s Poslednou večerou, s inštitúciou
Eucharistie, ktorá je Paschou Pána, tiež
ukazuje význam tohto primátu: Peter
musí byť vždy strážcom spoločenstva
s Kristom, musí viesť ku spoločenstvu
s Kristom; musí sa postarať o to, aby
sa sieť nerozpadla, a teda, aby jednota
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Bartolomeja, apoštola
Sviatok

10:00 + Milan, Ľudovít a Ružena
12:00 + Bartolomej, Jaroslav
18:00 + Mária, Ján
5:45 + Ľudovít, Vincencia

Ut
25.8.

7:00 + Jolana - pohrebná

Sv. Ľudovíta
ľubovoľná spomienka

10:00 + Ján a Mariana
12:00 ZBP Ľudovít
18:00 + Veronika
5:45 + Filip

Str
26.8.

7:00

Streda 21. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Anton
12:00 ZBP Dominika (žena)
18:00 ZBP Marta s rod.
5:45 + Jozef a Agnesa

Št
27.8.

Sv. Moniky
spomienka
Adorácia 18.45

7:00 + Vladimír - pohrebná
10:00 + Mária
12:00 Za obrátenie hriešnikov
18:00 + Jozef
5:45 ZBP Anna s rod.

Pi
28.8.

Sv. Augustína,
učiteľa Cirkvi
spomienka

biskupa

a

7:00 + Vojtech - pohrebná
10:00 + Margita
12:00 + Mária
18:00 + Jozef, Anna

So
29.8.

Mučenícka smrť svätého
Jána Krstiteľa
spomienka

5:45 + Jozef a Magdaléna
7:00 + Pavel - pohrebná
18:00 + Juraj

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
30.8.

5.45 (+ Jozef a Alžbeta), 6.30 (ZBP Mária - 55 rokov), 7.45, 10.00 (+ Vlasta),
11.30 (+ Mária), 13.30 (+ Agnesa), 15.00 (ZBP Gabriela - 50 rokov),
18.00 (ZBP Marta - 70 rokov), Surdok 9.00 (Za obrátenie hriešnikov),
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Emil).

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 6:15 – 7:00 hod.; večer 17:30 – 18:00 hod.

Po
24.8.

7:00 + Miroslav - pohrebná

Oznamy

1. 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.
2. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny do
konca apríla 2021.
3. Na nástenkách sú vyvesené nové
termíny kurzov predmanželskej
prípravy september - december
2020. Snúbenci, ktorí majú záujem
absolvovať ich v našej farnosti,
nech sa osobne prihlásia vo
farskej kancelárii. Počet párov na
kurz je maximálne 10. Ďakujeme
za porozumenie.
4. V dôsledku korona krízy a
neustálemu
nebezpečenstvu
šírenia vírusu Covid 19 odpustová
slávnosť Povýšenia sv. Kríža na
Prešovskej kalvárii v tomto roku
nebude vo zvyčajnom rozsahu. Z
dôvodu pandemických opatrení
sa slávnosť uskutoční iba na
farskej úrovni s obmedzeným
programom. Bližšie informácie
budú známe po 1. septembri.
Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma 50€, novomanželia Anna
a Jozef 220€, z krstu Rebeky 50€, z
krstu Borisa 50€, Ružencové bratstvo
250€. Na organ: bohuznámy 100€.
Na TV LUX: Ružencové bratstvo 60€.
Na rádio Lumen: Ružencové bratstvo
60€. Zbierka na kňazský seminár:
Konkatedrála 2243,09€, Kalvária
196,52€, Surdok 85€, Cemjata 54€.
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DO KÍN PRICHÁDZA FATIMA
Inšpirovali tisíce veriacich, no museli
bojovať aj s nedôverou skeptikov.
Na filmové plátna prichádza príbeh
troch detí, ktoré sa stali svedkami
zjavení Panny Márie v portugalskej
Fatime. Strhujúcu drámu, nakrútenú
podľa skutočných udalostí, uvidia
slovenskí diváci a diváčky medzi
prvými na svete. Slovensko dostalo
od tvorcov výnimku a snímku do
kín uviedlo už vo štvrtok 13.8.2020,
presne na výročie štvrtého zjavenia.
Príbeh filmu rozpráva o tom, ako sa
desaťročnej Lucii, jej bratrancovi a
sesternici v roku 1917 zjavila Panna
Mária. Povedala im, že len modlitby
a obeta ukončia prvú svetovú vojnu.
Po rokoch, pri stretnutí s profesorom
Nicholsom, známym autorom a
skeptikom, Lucia už ako rádová
sestra spomína na udalosti svojho
detstva, aj na to, akým spôsobom im
všetkým zmenili život.
Herecké obsadenie filmu zahŕňa
niekoľko hviezdnych mien a tvárí.
Dospelú Luciu stvárňuje americkobrazílska herečka Sônia Braga,
známa z filmov ako Aquarius či
Zázrak. Desaťročnú Luciu si zahrala
Stephanie Gil, ktorá zažiarila vo
filme Terminátor: Temný osud.
Harvey Keitel, ktorý prijal úlohu
profesora Nicholsa, je hereckou
legendou,
obľúbenou
vďaka
filmom ako Pulp Fiction: Historky
z podsvetia, Grandhotel Budapešť,
Mladosť či Írčan. Goran Višnjić,
ktorý vo Fatime stvárňuje Artura,
známym sa stal vďaka seriálu
Pohotovosť, ale aj filmom Magická
posadnutosť či Muži, ktorí nenávidia
ženy. Portugalskú herečku Lúciu
Moniz si mnohí pamätajú z roly
temperamentnej Portugalky vo filme
Láska nebeská, vo Fatime sa zhostí
úlohy Luciinej matky Márie.

