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Infolist

fluida, vždy je kňazom, ktorého Boh
povolal do služby a on prijal svätením
nezmazateľný znak kňazstva. Nie,
kňaz, lektor, kantor, zbor, miništranti,
kostolníci nie sú dokonalí. Dokonalá
je však obeta sv. omše, lebo tam je
Kristus. Preto je dokonalá aj sv. omša.
Preto sa mi sv. omša páči a milujem ju.
Pripravil dekan
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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2020

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
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ročník: XX.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

PREČO SA MI PÁČI SV. OMŠA

Raz mi jeden známy na adresu nás
katolíkov povedal:
„Poviem ti, čo mi vadí na katolíckej
omši. Kázeň nestojí za nič, hudba znie
často falošne, ja z toho nič nemám.“
Veľmi rýchlo som našiel odpoveď a
povedal som mu: „Mne sa na našej
katolíckej sv. omši páči to, že aj keď
je kázeň pre mnohých nudná a hudba
tiež nie vždy osloví, napriek tomu,
pri sv. omši prijímame Krista. A to
je najviac, to je podstata. Sv. omša je
úžasný dar od Krista."
Koľkí tak rozmýšľame a pozeráme
na sv. omšu? Pozor, sv. omša nie je
divadelné predstavenie, nie je show,
kde hodnotíme výkony umelcov či
moderátorov. Ak to tak robíme, sme vo
fatálnom omyle.
Pri sv. omši máme veci, ktoré nie sú
podstatné a veci, ktoré sú podstatné. A
o veci, ktoré sú okrajové nám nemá ísť.
Áno, umocňujú liturgiu, ale často len v
oblasti zážitku, citu, emócie, zmyslov,
ale nie ducha. Akcidentálne veci sú
ako ciferník na kompase, ale Kristus
- podstata je pri sv. omši strelka, ktorá
vždy ukazuje na Boha. Preto je sv. omša
vždy viac ako ľudia, ktorí ju slávia či
tí, ktorí pri nej pomáhajú. Ak niekedy
kňaz povie niečo, čo sa vám nepáči,
uvedomte si, že inému sa to páči. Ak
hudobníci niečo nedokonale predvedú,
berte to tak, že sú dobrovoľníci a že to

robia z lásky k Bohu. Radšej sa pridajte
aj vy ku spevu a spievajte hlasno, aby
ste strhli aj ostatných. Ak vám vadí štýl
čítania lekcií, pridajte sa, ponúknite sa
aj vy, že by ste radi čítali. Alebo nájdite
vhodný, inteligentný spôsob, ako toho
človeka na to upozorniť.
Samotné chodenie na sv. omše z nás
svätcov neurobí, je potrebne niečo
oveľa viac. Je to podobné ako v tom
obraze: Môžete celé dni sedieť na
operačnej sále, pozerať na lekárov, ale
ak sa len budete pozerať, nikdy z vás
lekár nebude. Musíte sa aktívne zapojiť
do celého procesu liečenia, od učenia
sa, cez skúšky až po prax. Tak je to aj pri
sv. omši. Môžeme tam sedieť, dokonca
otvárať ústa, aj sa modliť, ale nič to s
nami neurobí, nič nás nepremení. Musí
tam byť naše srdce, náš duch. Do sv.
omše sa má vložiť celý človek ako
integrálna bytosť. Predsa len tí, ktorí
chodia pravidelne na sv. omše a sú tak v
duchu a s duchom, majú príležitosť rásť
vo viere a nechať sa postupne premeniť
na obraz samého Boha. Chce to jedno
- mať otvorené hlavne srdce a dušu a
vnímať to, čo sa pri sv. omši hovorí.
Veď sv. omša je Božie dielo, je to jeho
dar nám i tomuto svetu.
Preto sa mi sv. omša páči, že aj
napriek nedokonalosti nás ľudí, kňaz
je prostredník, ale ostáva človekom
so svojimi darmi, charizmou, so
svojou výrečnosťou či šarmom, ale
aj bez šarmu, bez výrečnosti, bez
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP bohuznáma osoba
7:00 + Viliam - pohrebná

Pondelok 22. týždňa v
Cezročnom období

10:00 ZBP Verona
12:00 + misionári Juraj, Vincent, Ján,
Andrej, Anton
18:00 ZBP Jozef

Ut
1.9.

Utorok 22. týždňa v Cezročnom
období

5:45 + Pavol
7:00 Za duše v očistci
18:00 + Mária
5:45 + Karol

Str
2.9.

Streda 22. týždňa v
Cezročnom období

7:00
10:00 ZBP Marián a Danka
12:00 + Terézia
18:00 + Anton a Marta

Št
3.9.

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka
Adorácia 18.45

5:45 + Václav
7:00 + Štefan - pohrebná
10:00 ZBP Jozef a Matilda
12:00 + Andrej, Helena, Mária, Jozef
18:00 ZBP Ľuboš
5:45 + Jozef, Mária

Pi
4.9.

Piatok 22. týždňa v Cezročnom 7:00 + Michal - pohrebná
období
10:00 + Helena, Štefan, Jolana, Katarína
Prvý piatok v mesiaci
12:00 + Tomáš, Juliana, Anna, Marta,
Andrej, Ladislav
Cemjata 17.00
18:00 ZBP Rudolf

So
5.9.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Fatimská sobota

5:45 + Filoména
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + Anna

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
6.9.

5.45 (+ Veronika, Viera, Ondrej), 6.30 (ZBP Ingrid s rod.), 7.45, 10.00 (ZBP
Mariana - 50 rokov), 11.30 (Za prvoprijímajúce deti), 13.30 (+ Jozef),
15.00 (+ Jozef), 18.00 (ZBP Danka s rod.), Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (ZBP Marta).

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
31.8.

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. Tento týždeň je prvopiatkový.
KU
CHORÝM
DOMOV
PÔJDEME V PIATOK OD
8.00 HOD. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod. Na
Cemjate sv. omša bude o 17.00
hod. Sobotu slávime ako fatimskú.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od pondelka do soboty v
konkatedrále v spovedniciach
od 6.15 do 7.00 hod. a večer od
17.30 do 18.00 hod.
3. V utorok 1.9.2020 máme štátny
sviatok. Sv. omše o 10.00 a 12.00
hod. nebudú a farská kancelária
bude zatvorená.
4. Vo štvrtok 3.9.2020 bude po sv.
omši adorácia pred vyloženou
sviatosťou oltárnou, zakončená
eucharistickým
požehnaním.
Pripravuje Hnutie Svetlo - Život.
5. Prvá spoločná sv. omša pre
birmovancov bude v konkatedrále
v piatok 11.9.2020 o 18.00 hod.
Po sv. omši bude organizačné
stretnutie. Prosíme, aby ste si
všímali oznamy v Infoliste.
6. Prvá spoločná sv. omša pre
prvoprijímajúce deti a ich
rodiny bude v konkatedrále v
nedeľu 13.9.2020 o 11.30 hod.
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Prosíme, aby ste si všímali
oznamy v Infoliste.
7. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny
do konca apríla 2021.
8. 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.
9. 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 10, bohuznáma 10, zo
sobáša Fedortsi 20, bohuznámy
Martin 40, bohuznámy Róbert 10,
bohuznámy Milan 80, bohuznáma
Mária 50, bohuznáma Mária 50,
p. Lešková 50, p. Mihaľová 10, p.
Šiška 10, bohuznáma Mária 60€;
dary v ČSOB: 5, 20, 5,50, 60,100,
100€ a VÚB: 20, 20, 10€. Na organ:
bohuznáma Mária 100, manželia
Kaščákovci 400, bohuznáma osoba
50, bohuznámy Oto 100€.

