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SÚ

ročník: XX.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

KRESŤANIA
STÁLE
PRENASLEDOVANÍ?

Kresťania
tvoria
najviac
prenasledovanú skupinu na svete.
Približne 260 miliónov kresťanov
sa stretlo s rôznou formou násilia či
diskriminácie. Toto číslo vychádza
z prameňov Pápežskej rady, ďalej
z protestantskej organizácie Open
Doors a Úradu pre náboženské otázky,
USA. Z ďalších informácií vyplýva
skutočnosť, že z 50 krajín sveta, kde
sú kresťania prenasledovaní, je až 40
štátov s islamským náboženstvom.
Najviac je to v Afganistane, Somálsku,
Líbyi, Pakistane, Sudáne, Jemene a
Iráne. Ako hovoria výstupy zo štatistík,
deje sa to aj napriek tomu, že islam má
v sebe aj posolstvo pokoja a tolerancie.
Ako hovorí Open Doors, dokonca sa v
poslednom čase v Afrike veľmi silno
šíri brutálny vojenský islamizmus,
ktorý tvrdo útočí na všetko kresťanské.
Základy tohto náboženstva majú v
sebe bohužiaľ aj militantný rozmer,
predovšetkým netoleranciu vo vzťahu
ku kresťanom.
Korán (svätá kniha pre moslimov) sa
skladá zo 114 častí, čiže súr. Tie majú
dvojaký časový i priestorový pôvod.
90 z nich má svoj pôvod v Mekke a
24 v Medine. Druhé z nich sú staršie,
pochádzajú z čias, keď sa Mohamed
snažil získať svojich prívržencov,
preto sa tvrdí, že sú lahodné, obsahujú
v sebe výzvy na pokoj a toleranciu.

Mekkanské súry sú však presným
opakom. Mohamed totiž na bielej ťave
a s mečom v ruke na čele 10 tisícovej
armády zaujal toto miesto. Preto sú
tieto časti Koránu plné militantných
odkazov. Vykladači Koránu sú
presvedčení, že základom sú práve
tieto mladšie časti a o tie sa treba
opierať, nie o tie, ktoré majú v sebe
posolstvo pokoja. Tu sme pri podstate,
prečo je taký rozporuplný pohľad na
Korán. Vnútorné rozpory pri pohľade
na výklad Koránu vychádzajú aj z
ďalších skutočností. Vplyv na masy
majú osvietení a vzdelaní intelektuáli
oveľa menší, ako často nevzdelaní
imani, mullovia, čí iní náboženskí
vodcovia. Potom je tu ešte jedna vážna
vec. V islame existuje oveľa väčšie
prepojenie duchovnej, náboženskej a
svetskej sféry, ako je to v kresťanstve
(výnimka je asi v pravoslávnej ruskej
cirkvi). Štátni vodcovia sú zároveň aj
duchovnými a náboženskými vodcami.
Platí to hlavne v južných častiach
Arabského polostrova.
Preto je veľmi ľahké nájsť dôvody pre
negatívny postoj ku kresťanstvu. Aj
napriek týmto skutočnostiam, udalosť
v Turecku, kde sa Hagia Sofia stala
znova mešitou, celý kresťanský svet
prekvapila. Pohľad na islam nám
kladie otázku: My, kresťania, žijeme
tak, ako to chce od nás evanjelium?
Zo zahraničných zdrojov preložil dekan
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
7.9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Marka Križina,
Melichara Grodzieckeho a
Štefana Pongrácza, kňazov a
mučeníkov
spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Ján - pohrebná
10:00 + Zdenko, Mariena, Zdeno, manželia
Dugasoví
12:00 + Andrej, Helena, Mária, Jozef
18:00 + Zdeněk, Vlasta
5:45 + Alžbeta, František

Ut
8.9.

Narodenie Panny Márie
sviatok

7:00 ZBP Marián s rod.
10:00 + Štefan
12:00 + Filoména
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 + Helena, Jozef, Jolana
7:00

Str
9.9.

Streda 23. týždňa v
Cezročnom období

10:00 ZBP Katarína, Mária
12:00 + Juraj
18:00 + Imrich, Anna, Agnesa, Martinko,
Martin

Št
10.9.

Štvrtok 23. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia 18.45

5:45 + Žofia, Andrej, Mária, Františka,
Karol
7:00
10:00 + Anton
12:00 + Margita
18:00 + Magdaléna
5:45 ZBP Mária

Pi
11.9.

7:00

Piatok 23. týždňa v Cezročnom
10:00 ZBP rod. Peťková
období

12:00 + Anna, Tomáš, Štefan
18:00 ZBP Mária

So
12.9.

Ne
13.9.

Najsvätejšieho mena Panny
Márie
ľubovoľná spomienka

Infolist

5:45 + Mária
7:00 + Mária - pohrebná
18:00 ZBP sr. Maristella

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
5.45 (+ Jozef), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45, 11.30, 13.30 (+ Marta), 15.00 (+ Cecília),
18.00 (+ Ján, Anna, Eva, Miroslav), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária
10.00 (ZBP Dezider).

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.
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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. Na budúcu nedeľu 13.9.2020 je
zbierka na Boží hrob. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
3. Pozývame vás ku sláveniu
nášho odpustu Povýšenia sv.
kríža na Kalvárii v dňoch
13.9 - 15.9.2020. Z dôvodu
pandemických opatrení sa
slávnosť
uskutoční
IBA
NA FARSKEJ ÚROVNI.
Všimnite si program na zadnej
strane infolistu i na výveskách.
4. Prvá spoločná sv. omša
pre birmovancov bude v
konkatedrále v piatok 11.9.2020
o 18.00 hod. Po sv. omši
bude organizačné stretnutie v
konkatedrále.
5. Prvá spoločná sv. omša pre
prvoprijímajúce deti a ich
rodiny bude v konkatedrále v
nedeľu 13.9.2020 o 11.30 hod.
6. Pozývame všetky deti od 7
rokov na prvé eRko stretko,
ktoré bude v sobotu 19.9.2020
o 16.00 hod. v Katolíckom
kruhu na Jarkovej ul. 77 v
Prešove. Stretnutia pre deti budú
pravidelne každú druhú sobotu.
7. Stretnutie
Združenia
Faustínum bude v utorok
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8.9.2020 v katolíckom kruhu
na Jarkovej ul. so začiatkom o
16.00 hod.
8. V utorok 8.9.2020 na sv.
omši o 18.00 hod. bude
slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na
iný dobrý úmysel (nie za
zosnulých!), ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke
do schránky pod obrazom
Božieho Milosrdenstva v
konkatedrále najneskôr do
poludnia 8.9.2020.
9. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť
úmysly sv. omší. Zapisujeme
termíny do konca apríla 2021.
10. 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.
11. Srdečne vás pozývame na
ďalší z rozhovorov v pivnici U
Nikodéma, ktorý sa uskutoční
v pondelok 21.9.2020 o 19.00
hod. Naším hosťom bude
hudobník a publicista Roland
Wittner. Ako zvyčajne otázky
budú môcť klásť aj diváci.
Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma 10€. Na organ:
bohuznámi novomanželia 100€.
Na TV Lux: p. Maníková 50€.

