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tiež na hlave koronu – čiže tŕňovú
korunu -, aby nás preniesol do nového neporušeného svetla.
Viac a viac som presvedčený, že
dnes je jedna kvapka ľudskej svätosti
viac ako more ľudskej múdrosti bez
pokory. Lebo pýcha človeka, ktorá
nemá so svätosťou nič spoločné,
prináša tomuto svetu - teda ľuďom bolesť a smútok.
Ach, ako nám dnes treba tých, ktorí
sú pokorní pred Bohom a ľuďmi,
pokorní, lebo sú si vedomí svojich nedostatkov, omylov, pádov aj
pokleskov.
A sú takí, sú v našom okolí,
nepoznaní, ale aj poznaní, jednoducho existujú. Každý, kto pestuje
pred Bohom pokoru je na ceste svätosti. Svätosť nie je niečo statické,
kým tu žijeme, má v sebe vitalitu.
Ach, ako nám treba dnes ľudí, ktorí
by šírili pokoj, ktorí by ho vnášali
do spoločnosti, ktorí by upokojovali
vášne a svojím postojom, názormi,
slovami a skutkami boli šíriteľmi pokoja. Ach, ako nám treba dnes takých
ľudí, keď všetci vnímame rozbitosť
spoločnosti, veľké napätie, nepokoj.

Pondelok - 16.11.2020
19.00 - Povolanie k svätosti (katechéza)
P. Gabriel Prievalský, OFM
https://youtu.be/iOgHf5-uG3o
Utorok - 17.11.2020
16.00-22.00 - Celoslovenská reťaz modlitieb Čas pohnúť časom
(online 16:30-17:00 Domček FB,
20:30-21:00 ACMko KE FB)
19.00 - Kvízový večer – viac informácií
na stránke www.kristuskral.sk
Streda - 18.11.2020
19.00 - Diskusia: Odvaha mladého
kresťana podľa Tolkienovho Pána
prsteňov - o. Pavol Hrabovecký
https://youtu.be/RIE1nBFR6ms
Štvrtok - 19.11.2020
19.00 - Adorácia Saleziáni
Youtube kanál: Saleziáni Prešov
Piatok - 20.11.2020
17.00 - Krížová cesta z Konkatedrály o. Peter Štieber a o. Štefan Kaňuk
Youtube: Farnosť sv. Mikuláša Prešov
18.00 - Sv. omša s katechézou: Duch
Svätý - o. Jozef Eliaš
Youtube kanál: Solivarská farnosť

Ste požehnaní a na ceste k svätosti,
ak ste šíriteľmi pokoja. Svätosť nie
je niečo statické, tu na zemi je to dynamizmus.

Sobota - 21.11.2020
19.00 - Modlitba ako cesta k svätosti
(katechéza) - Jezuiti z Konkatedrály
Youtube: Farnosť sv. Mikuláša Prešov

Nie, svätosť nie je niečo pre vyvolených. Je pre každého z nás. Lebo
všetci sme z tejto zeme a z tejto
hliny, z ktorej nás Boh stvoril a povoláva nás k svätosti.

Nedeľa - 22.11.2020
15.00 - Biblická meditácia – o. Martin
Harčár
18.00 - Sv. omša - o. Michal Škulka
Po sv. omši - Diskusia: V tajomstve
smrti vidieť život - o. Anton Janič
Youtube: Farnosť sv. Mikuláša Prešov

(Pripravil dekan)
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33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

KVAPKA SVÄTOSTI JE VIAC

Už ste stretli na ulici svätého? Čo si
myslíte? Už ste stretli svätého na pracovisku, vo svojej rodine? Poznáte
niekoho, koho by ste označili ako
svätého? Alebo máme stále predstavu, že byť svätým je niečo také
ťažké, nedosiahnuteľné, že netreba
ani o tom hovoriť?

lupracujú s Bohom, spolupracujú s
láskou Ježiša Krista, a aj keď padnú,
vstávajú a snažia sa veci napraviť a
začínajú nanovo. Lebo dosahovanie
svätosti je procesom v našom živote.
Ako krásne to Ježiš zadefinoval, ako
krásne a jednoznačne nám všetkým
zanechal program pre svätosť: tichí,
pokorní, plačúci, hladní, smädní,
prenasledovaní...

Keď tak uvažujem nad touto témou,
musím priznať, že som mal o svätosti tiež všelijaké predstavy. Bol som
do určitého momentu presvedčený,
že svätý je taký, ako tí, ktorí sú
namaľovaní na starých obrazoch, na
ktoré som tak s bázňou pozeral, či už
na chodbách seminára v Bratislave,
či na Kapitule, či niekde v kostole.
Svätci sú tam zobrazení ako mierne
levitujúci, teda mierne, tak ľahučko
sa vznášajúci nad zemou, s hlavou
vytočenou smerom do neba, s gloriolou okolo hlavy a s neskutočným,
zbožným pohľadom. Ako keby
neboli z tohto sveta a z tej istej hliny
ako my všetci. Je to tak?

Ach, ako sa dnes mnohí sťažujeme,
že žijeme čas korony. Neprehovára
sa k nám v tom všetkom Boh, nekričí
nahlas: „Buďte svätí, lebo ja váš
Boh som svätý?!!!” Koronavírus je
dnes pre svet veľkým megafónom a
pripomína nám jednu veľkú pravdu:
každý z nás zomrie. Možno sme tento čas všetci potrebovali, odkrývajú
sa problémy vo všetkých oblastiach,
nevieme komunikovať, nemáme
dostatočné kritické myslenie, prepadávame hoaxom a konšpiráciám.
A v duchovnej oblasti? Zjavujú sa
úmysly sŕdc, ktoré nám prehadzujú naše priority, zrazu vidíme, aj
v sebe, aj na iných, kto má alebo
Určite nie. Každý svätec je z tejto nemá vieru. To je katechéza od sazeme a z tej istej hliny, tak ako my. A mého Boha, takú človek nevymyslí.
ja som presvedčený, že aj medzi nami Netlačí nás teda tento čas k tomu,
sú chodiaci svätci. Že aj vo vašom aby sme začali žiť svätosť v našom
okolí sú mnohí, ktorí sú na ceste svä- živote? Nekričí ten megafón korony:
tosti. Nie, nie sú dokonalí, ale spo- „Obráťte sa k Bohu, ktorého ste roky
nebrali vážne?!“ K tomu, ktorý mal
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Margity Škótskej
ľubovoľná spomienka

7:00 + Agnesa, Petra (úmysel z 10.00)
12:00 + Miroslav
18:00 Za obrátenie rod. Bednárovej

Ut
17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
spomienka

5:45 ZBP rod. Janičová
7:00 + Irena, Klára, Vendelín (úmysel z
10.00)
12:00 + Ladislav
18:00 ZBP Andrea
5:45 + Ondrej, Jozef

Str
18.11.

Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a Pavla, apoštolov
ľubovoľná spomienka

7:00 + Helena, Štefan, František (úmysel
z 10.00)
12:00 + Matej, Emília
18:00 + Viliam
5:45 ZBP Eva, Jaroslav

Št
19.11.

Štvrtok 33. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Žofia, Bartolomej, Stanislav
(úmysel z 10.00)
12:00 + Alžbeta, Tomáš, Alžbeta, Karol,
Alžbeta, Jozef
18:00 + Mária
5:45 ZBP Štefan, Elena - 55 rokov
manželstva

Pi
20.11.

B. Anny Kolesárovej, panny a
7:00 + Anna, Ján, Dorota, Štefan (úmysel
mučenice
z 10.00)
ľubovoľná spomienka
12:00 + Anna, František
18:00 + Viliam
5:45 ZBP kňaz Pavol

So
21.11.

Obetovanie Panny Márie
spomienka

Ne
22.11.

5.45 (+ Martin), 6.30 (ZBP manželia Firmentovi - 25 rokov manželstva),
7.45, 10.00 (ZBP rod. Smelá - výročie sobáša), 11.30 (ZBP Zuzana s rod.,
Jana s rod.), 13.30 (ZBP novomanželia Jana a Michal), 15.00 (+ Milan), 18.00
(+ Jozef, Ján, Jarmila).

7:00 + Mária - pohrebná
18:00 + Stanislav

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA - ROK A

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 6:10 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
16.11.

Oznamy

1. Sv. omše sa od 16.11.2020 na
základe vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva bohoslužby možno
vykonávať len s výlučne sediacimi
veriacimi a to tak, že je zabezpečené
sedenie v každom druhom rade.
V Konkatedrále budú sv. omše
takto – v pondelok až v piatok o
5.45, 7.00, 12.00, a 18.00 hod., v
sobotu 5.45, 7.00 a 18.00 hod. a v
nedeľu o 5.45, 6.30, 7.45, 10.00,
11.30, 13.30, 15.00 a 18.00 hod.
2. Úmysly sv. omší, ktoré ste dávali
cez týždeň na 10.00 hod. budú
slávené o 7.00 hod.
3. Zároveň pamätajme, že nebol
zrušený zákaz zhromažďovania.
Pre verejné bohoslužby máme teda
konkrétne definovanú možnosť
využiť polovicu miest na sedenie v
chrámoch, ale nemôžeme pozývať
ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto
na státie, alebo sa zhromažďovali
vo väčších počtoch pred chrámom.
4. Stále platia všetky hygienické
opatrenia: povinné sú rúška,
dezinfekcia
pri
dverách,
nepodávanie rúk, nepoužívanie
otvorených nádobiek so svätenou
vodou, rozdávanie Eucharistie do
rúk - okrem prípadov objektívnej
nemožnosti.
5. Sviatosť zmierenia vysluhujeme v
spovedniciach v časoch 6.10-6.55
hod. a 17.30-17.55 hod. Prosíme,
rešpektujte pokyny kostolníkov.
Dodržujte odstupy medzi sebou.
6. V dňoch 16.-22.11.2020 bude
prebiehať Týždeň Cirkvi pre
mladých. Z iniciatívy o. dekana
Jozefa Dronzeka farnosti mesta
Prešov spolu s rehoľníkmi
pripravili online program na tento
týždeň, ktorý nájdete na zadnej
strane Infolistu.
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7. Mládežnícke sv. omše slávime
v piatok o 18.00 hod. Pozývame
najmä birmovancov, keďže na
sv. omši zaznie ďalšia katechéza.
8. Sv. omše pre deti slávime v
nedeľu o 11.30 hod. V nedeľu
22.11. sa jej môžu fyzicky
zúčastniť rodiny s deťmi zo ZŠ
Kúpeľná. Deti z iných ZŠ môžu
sledovať priamy prenos sv. omše
o 11.30 hod. cez Youtube kanál
Farnosť sv. Mikuláša Prešov.
9. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj totálny
výpadok príjmu z milodarov
a zvončeka, ktorý sa výlučne
používa na chod kostola a
farnosti, vás chceme poprosiť,
aby ste prispeli prevodom na
náš účet: Pán Boh zaplať za
ochotu. ČSOB SK02 7500 0000
0040 0800 8582.VÚB SK12
0200 0000 0030 8266 5551.
Milodary: Na organ: bohuznámi
50€, bohuznáma osoba 14€. Na
konkatedrálu:
bohuznáma
osoba
20€, bohuznáma 50€, bohuznáma
Anna 400€, bohuznáma 50€. Na
rádio Lumen: bohuznáma Mária 20€,
bohuznáma Anna 50€. Na TV LUX:
bohuznáma Mária 20€, bohuznáma
Anna 50€. Vložené na účet ČSOB:
bohuznámy Dušan 50€, bohuznáma
Marcela 20€, bohuznámy Martin
78,12€, bohuznáma Ingrid 60€,
bohuznáma Marcela 20€, bohuznáma
Mária 60€, bohuznáma Veronika 50€,
bohuznáma Margita 100€, bohuznáma
Monika 20€, bohuznáma Mária 20€,
bohuznámy Jakub 5€, bohuznáma
Alžbeta 30€, bohuznáma Mária 15€.
Vložené na účet VÚB: bohuznámy
Daniel 10€, bohuznáma Daniela 15€,
bohuznámy Jaroslav 20€, bohuznámy
Andrej 10€, bohuznámy Peter 100€,
bohuznámy Štefan 5€, bohuznámy
Kamil 100€, bohuznámy Peter 30€,
bohuznáma Anna 100€.

