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konkrétnemu človeku, ktorý je blízko
pri nás. Možno aj v našich rodinách sa
nachádza človek, ktorý potrebuje pomoc, nemusí byť len materiálna, ale
aj duchovná. Možno niekto v našom
okolí je hladný či smädný po láske,
po dôvere po pocite, že ho niekto má
rád. Možno v našom okolí je ozaj pocestný, možno zblúdil zo správnej
cesty života a nevie sa sám vrátiť späť.
Možno zlyhal, sklamal nás, sklamal
aj seba samého, ale my sme pozvaní
mu dať šancu – podať pomocnú ruku
– nezlomiť nad ním palicu, dať mu
nádej. Možno niekto je vo väzení, nie
fyzicky, vo väzení neodpustenia, nelásky, hnevu rôznych závislostí... A my
sme pozvaní mu pomôcť, aby sa dostal
z tohto väzenia.
Zamyslime sa v dnešný deň nad tým,
ku komu sa pridáme. K Bohu ktorý
je dobrým pastierom a kráľom
milosrdenstva a nezištnej služby?
Alebo ku kráľovstvu tohto sveta –
kráľovstvu vlastnej sebarealizácie?
Takisto sa môžeme zamyslieť ako sme
počas posledných dní správali k svojím blížnym. Boli sme pri nich, prejavovali sme im lásku a milosrdenstvo?
A samozrejme sa pýtajme, že kto alebo
čo vládne môjmu srdcu? Je to svet, matéria, je to korona vírus, ktorý sa stáva ospravedlnenkou na nevykonanie
mnohých základných kresťanských
povinností? Je to nezdravý vzťah či
kritické reči na každého? Alebo mi
vládne Kristus a jeho evanjelium vnútornej slobody a lásky, kde dostávajú
správne poradie vzťahy s Bohom,
ľuďmi i so sebou?
Poďakujme nášmu Pánovi za jeho
lásku a starostlivosť o nás a poprosme
ho, aby nám dal potrebné sily na konanie milosrdenstva a dobra v našom
okolí, aby sme aj my raz počuli slová:
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„Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.“
(Pripravil Martin Šimko, farský vikár)
Predpísaná modlitba potrebná k
získaniu plnomocných odpustkov
na slávnosť Krista Kráľa:
Zasvätenie ľudského pokolenia
Božskému Srdcu:
K: Ježišu, Vykupiteľ ľudského
pokolenia, zhliadni na nás, pokorne
kľačiacich pred tvojím oltárom:
Ľ: Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
K: Aby sme sa mohli s tebou ešte
vrúcnejšie spojiť,
Ľ: každý z nás sa dnes
dobrovoľne zasväcujeme tvojmu
Najsvätejšiemu Srdcu.
K: Mnohí ľudia ťa doteraz
nepoznali, mnohí pohŕdli tvojimi
prikázaniami a odmietli ťa.
Ľ: Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý
Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu
svätému Srdcu.
K: Pane, buď kráľom nielen svojim
verným, ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a
dcéram;
Ľ: daj, aby sa čím skôr vrátili do
otcovského domu a nezahynuli
hladom a biedou.
K: Pane, buď kráľom i tým, ktorých
od teba odlúčili mylné názory a
rozkolníctvo;
Ľ: priveď ich naspäť do prístavu
pravdy a k jednote viery, aby
bolo jedno stádo a jeden pastier.
K: Daruj svojej Cirkvi slobodu a
bezpečnosť, všetkým národom
poriadok a pokoj; nech zo všetkých
končín zeme zaznieva jeden hlas:
Ľ: Sláva Božskému Srdcu, ktoré
nám prinieslo spásu; jemu česť a
chvála naveky. Amen.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
22. NOVEMBER 2020

KRISTUS KRÁĽ
Dnes na nedeľu Krista Kráľa sa nám
v čítaniach načrtajú dva obrazy Krista. Je to obraz kráľa a obraz pastiera. V prvom čítaní a v žalme sa nám
predstavuje obraz pastiera. V Starom
zákone je obraz Boha ako pastiera charakteristickým znakom proroka Ezechiela. Svojím spôsobom prvé čítanie je
akýsi oslavný hymnus na Božiu a lásku
a nehu. Sami vidíme na tomto obraze
proroka Ezechiela, Božiu starostlivosť
o každého jedného človeka a samozrejme aj o nás. Boh sám sa nás chce ujať
a starať sa o nás... Takisto aj žalm nám
chce vypovedať skúsenosť človeka
s Bohom keď vyjadruje: „Pán je môj
pastier, nič mi nechýba.“ Tento žalm je
každému z nás veľmi známy, ktorý nás
svojím spôsobom uisťuje že Pán je pri
nás.
Všimnime si aj obraz kráľa. Apoštol
Pavol nám hovorí, že Kristus musí
kraľovať, jemu bude všetko položené
pod nohy... Ale toto kráľovstvo nie je
postavené na nejakej moci či diktatúre,
ale je postavené na službe, pokore
a milosrdenstve. Evanjelium nám
opisuje atribúty Božieho kráľovstva,
ktoré nemusíme len očakávať len v
nebi pri poslednom súde, ale môžeme
ho zakúšať a a realizovať už tu na zemi
v našom každodennom živote.
Tu vidíme, aké kráľovstvo má vlastne
Ježiš na mysli. Je to kráľovstvo služby,

ročník: XX.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA V ROKU A

milosrdenstva, odpustenia. Dnešný
svet nám hovorí presný opak, ak
nebudeš brať na nikoho ohľad, ak budeš
myslieť iba na svoj prospech, na svoje
ja, na svoje dobro, len vtedy môžeš byť
úspešný, len vtedy budeš „kráľom“ či
pánom nad svojím životom. Dnešný
svet hovorí o moci, kto má väčšiu
moc nad človekom, či už politickú,
ekonomickú, čím je niekto na vyššom
poste... ten vládne - ten rozkazuje. Ale
Ježiš nám hovorí o inom kráľovstve
– o kráľovstve služby, lásky, starostlivosti a nezištnosti. Je len na nás, aký
si vyberieme program nášho života...
program Ježišovho kráľovstva, alebo
program kráľovstva sveta – kráľovstva
egoizmu a nelásky... Môžeme si
položiť otázku: Ako máme splniť kritéria kráľovstva, ktoré nám ponúka
Kristus? Zvládneme to? Vo svete
vidíme veľa nedostatkov, zla, hriechu,
chudobu, sociálnu nespravodlivosť
a mnohé iné ťažkosti... Môžeme si
povedať, že hoci by sme niečo zmenili
v našej spoločnosti, nie sme na to kompetentní...
Ale môžeme niečo zmeniť a odpoveď
máme v evanjeliu: Keď sa pýtajú
kráľa kedy ho videli hladného, smädného, pocestného, nahého, chorého
alebo vo väzení? „A kráľ odpovedá:
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.“ Možno nemôžeme v globále
zmeniť svet, ale môžeme pomôcť
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
23.11.

Ut
24.11.

Str
25.11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Klementa I., pápeža a
mučeníka
ľubovoľná spomienka
Cintorín 10.00 hod.
(+ Valentín, Oľga, Ivan, Ctibor)
Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza, a spol., mučeníkov
spomienka
Cintorín 10.00
(+ Július a Mária)
Sv. Kataríny
Alexandrijskej, mučenice
ľubovoľná spomienka
Cintorín 10.00 hod.
(+ Henrich)

Št
26.11.

Pi
27.11.

So
28.11.

Štvrtok 34. týždňa v
Cezročnom období
Cintorín 10.00 hod.
(ZBP Matej a Katarína)
Piatok 34. týždňa v Cezročnom
období
Cintorín 10.00 hod.
(ZBP Patrik)
Panny Márie v sobotu0
ľubovoľná spomienka

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Vladimír
12:00 + Jozef
18:00 + Jana
5:45 + Janka, Ján
7:00 + František - pohrebná
12:00 ZBP Mária - 85 rokov života
18:00 ZBP Slávka s rod.
5:45 ZBP Branislav, Mária
7:00 + Emil - pohrebná
12:00 + Slavomír
18:00

+ Anna

5:45 ZBP Martin, Lenka, Filip
7:00 + Imrich - pohrebná
12:00 + Paulína, Ondrej, Rudolf, František
18:00 + Jozef, Mária, Matej
5:45 ZBP rod. Angelovičová a Škapurová
7:00 + Martin - pohrebná
12:00 + z rod. Hardoňovej, Tomčákovej
18:00 ZBP rod. Servátková
5:45 ZBP Pavol - 40 rokov
7:00 Za duše v očistci
18:00 + Terézia, Ján, Aurélia

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
Ne
29.11.

Infolist

5.45 (ZBP Lýdia, Karol, Otília a ich deti), 6.30 (ZBP Erika), 7.45, 10.00
(+ členovia Latinského zboru), 11.30 (+ Helena, Pavol), 13.30 (+ Helena,
Jozef), 15.00 (ZBP Michal, Emil - 30 rokov), 18.00 (+ Filip, Žofia, Helena,
František).

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.
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Oznamy

1. Dnes máme nedeľu Krista Kráľa,
ktorá je spojená s pobožnosťou pri
vyloženej Oltárnej sviatosti. Pri
recitovaní predpísanej modlitby
môžeme
získať
plnomocné
odpustky. Pobožnosť bude po sv.
omši o 6.30, 7.45 a 18.00 hod.
2. Na
1.
adventnú
nedeľu
29.11.2020 budeme mať pri sv.
omšiach zbierku na Katolícku
charitu. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
3. Na
1.
adventnú
nedeľu,
29.11.2020, pri všetkých sv.
omšiach budeme požehnávať
adventné vence. Prosíme, aby
ste ich pred začiatkom sv. omše
uložili na miesto pred oltárom sv.
Antona. Farský veniec budeme
žehnať v sobotu 28.11.2020
pri večernej sv. omši o 18.00
hod. Prosíme vás, aby ste si po
požehnaní vencov zobrali len tie,
ktoré ste na požehnanie priniesli.
Tí, ktorí si veniec neprnesiete,
teda odchádzate z kostola bez
adventného venca :) (dekan)
4. Keďže tento rok kvôli pandémii
koronavírusu môžeme úplné
odpustky
pre
zomrelých
veriacich získať počas celého
novembra, V Kaplnke sv. kríža
(na cintoríne) budú sv. omše
slávené od pondelka 23.11. do
piatka 27.11.2020 o 10.00 hod.
5. Z dôvodu ladenia organa v
Konkatedrále úmysly sv. omší,
ktoré ste dávali v čase 23.11.27.11.2020 na 10.00 hod. budú
slávené o 10.00 hod. v Kaplnke
Sv. Kríža na cintoríne.
6. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
v spovedniciach v časoch 6.106.55 a 17.30-17.55 hod. Prosíme,
dodržujte odstupy medzi sebou.
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7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
aktívne zapojili do Týždňa
Cirkvi pre mladých, taktiež
ďakujeme všetkým, ktorý
sledovali program.
8. Mládežnícke sv. omše slávime
v piatok o 18.00 hod. Pozývame
najmä birmovancov, keďže
na sv. omši zaznie ďalšia
katechéza.
9. Sv. omše pre deti slávime v
nedeľu o 11.30 hod. V nedeľu
29.11. sa jej môžu fyzicky
zúčastniť rodiny s deťmi zo
ZŠ Československej armády.
Deti z iných ZŠ môžu sledovať
priamy prenos sv. omše o 11.30
hod. cez Youtube kanál Farnosť
sv. Mikuláša Prešov.
10. 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: bohuznáma
Anna 100€, bohuznáma Marta
100€. Na konkatedrálu: rodina
Michňáková 100€. Vložené na účet
ČSOB: bohuznáma Miroslava 50€,
bohuznámy Eduard 5€, bohuznáma
Marta 30€, bohuznáma Alena
50€, bohuznáma Monika 50€,
bohuznámy Marek 20€, bohuznáma
Martina 20€, bohuznáma Katarína
20€. Vložené na účet VÚB:
bohuznáma
Katarína
200€,
bohuznámy Andrej 10€, bohuznáma
Danka 10€.

