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Pre neho bolo dôležité iba to, že muž na
dne vyslal SOS signál. Okolo nás je veľa
lotrov. Môžu odmietnuť ruku, ktorá sa im
podáva, to je pravda. Rovnako ako druhý
zlodej. To sa ale nedá predpokladať vopred.
Stáva sa tiež, že človek sám seba odsudzuje. Môže to mať veľa dôvodov. Utrpenie nad sily, hriech, závislosť, nedostatok lásky, neznesiteľná osamelosť.
Keď idete dole, nezabudnite, že nie ste
sami. Ježiš je s tebou, pribitý na kríži
vedľa teba. Preto trpiaci spolu s tebou,
aby ti mohol pomôcť. Všetko, čo musíš
urobiť, je pozrieť sa na Neho a zašepkať:
„Ježišu, zachráň ma“!
Tento okamih, ľudsky povedané, vhodný pre stretnutie s Božou milosťou, je
najhorším okamihom. Je chvíľou, kedy
je ľudská pýcha zničená, keď človek sám
nemôže nič urobiť. Potom zostáva iba
Kristus, to znamená, že sa otvára nebo.
Skutočným aktom dôvery bude myslenie
ako mal tento zločinec: „Ježišu, dôverujem v teba a iba v teba, pretože som
hriešny a slabý a ty si svätosť a láska.
Zaslúžim si byť potrestaný, pretože sám
som ťa mohol iba uraziť a zradiť a neustále si bol trpezlivý so mnou a odpúšťal
si mi. Preto ti verím! Spomeň si na mňa“!
Pripravil o. Marcin Bajda, RCJ.
Pokračovanie v ďalšom čísle infolistu.

OZNAMY
1. V chráme môže byť 1 osoba na 15
m2. Vstup a pobyt v kostole len
s respirátorom; pri vchode do
kostola aplikovať dezinfekciu
na ruky; zakazuje sa podávanie
rúk; sv. prijímanie sa dáva len
na ruku.
2. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od 6.15 hod. do 7.00 hod. (každý
deň okrem nedele) a večer od 17.30
hod. do 18.00 hod.
3. Od 1. mája sa modlíme májovú
pobožnosť o 17.55 hod.
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4. V nedeľu 16.5.2021 je zbierka
na katolícke masmédiá. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
5. Vyšla kniha o. dekana Hľadanie
zmyslu. Nech sa páči, máme ju v
sakristii a vo farskej kancelárii.

6. V nedeľu 23.5.2021 kvôli
slávnosti birmovania sa sv. omše
o 10.00 a 11.30 hod. posúvajú
na 9.00 a 11.00 hod. Sv. omša o
11.00 hod. bude určená len pre
birmovancov a birmovných
rodičov. Ďakujeme za pochopenie.
7. DÔLEŽITÝ OZNAM PRE
BIRMOVANCOV: od piatku
14.5.2021 do soboty 22.5.2021 sa
budeme stretávať o 18.00 hod. v
konkatedrále na novéne k Duchu
Svätému
ako
bezprostredná
príprava na slávnosť birmovania.
8. SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
BUDE V NEDEĽU 23.5.2021
O 11.00 HOD. Spoločný nácvik
na birmovku bude v piatok
21.5.2021 po večernej sv. omši.
Od 14.5. do 22.5.2021 sa modlíme
novénu k Duchu Svätému pred sv.
omšou večer o 18.00 hod. V rámci
kázne pri večernej sv. omši zaznie
zamyslenie pre birmovancov.
Spoveď pre birmovancov a
birmovných rodičov bude od
pondelku do soboty v čase 17.3018.00 hod. V SOBOTU O 18.00
HOD. BUDE NOVÉNA K
DUCHU SVÄTÉMU - ako aj
príprava na sviatosť birmovania zavŕšená Vigíliou Turíc.
9. Vo štvrtok 20.5.2021 o 19.00
hod. na fare bude organizačnoformačné stretnutie rozdávateľov
sv prijímania v našej farnosti.
10. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste svojimi milodarmi prispeli
na chod farnosti a Konkatedrály.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
16. MÁJ 2021
SEDEM

POSLEDNÝCH
NA KRÍŽI

ročník: XXI.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA V ROKU B

SLOV

(Pokračovanie z minulého čísla)
"Dnes budeš so mnou v raji"
Je to ľudsky nespravodlivé. Preto tí,
ktorí celý deň pracovali na horúčave,
požadujú vyššiu mzdu. Majiteľ vinice
odpovedá protestujúcemu robotníkovi:
“Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa
so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a
choď! Ja chcem aj tomuto poslednému
dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem
so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa
zazeráš preto, že som dobrý?”(Mt 20).
Priznajme si to úprimne. Nepáči sa nám
situácia, keď majiteľ vinice platí rovnako? Nedostal sa zločinec príliš ľahko
do neba? Preto sa snažíme žiť čestne,
pracujeme, unavujeme sa, trpíme, aby
sme sa konečne vyrovnali nejakému obrátenému násilníkovi? Evanjelium môže
byť šokujúce. Prevracia mnohé zavedené pravidlá. Ničí to poriadok nášho
myslenia:„Tak budú poslední prvými
a prví poslednými“ (Mt 20,16).V nebi
stretneme aj zlodeja alebo dokonca
vraha.
Ježišov kríž odhaľuje temnotu nášho
srdca, ktorú si sami nechceme priznať.
Egoizmus, žiarlivosť a závisť sa často
skrývajú za fasádou požadovania spravodlivosti. Takzvaný boj za spravodlivosť
môže byť v skutočnosti bojom za to, aby
bolo viac pre mňa samého! Požadovanie
spravodlivého trestu niekedy lemuje
túžba po pomste, po odvete. Niekedy

takúto spravodlivosť očakávame od
samotného Boha! Napriek tomu Jeho
myšlienky nie sú našimi myšlienkami.
Nezáviďme dobrému lotrovi, nenechajme sa pohoršiť Božím milosrdenstvom. Nebo je predovšetkým
dar od Boha. Ak večné šťastie vnímame predovšetkým ako odmenu za
dobré správanie, robíme chybu. Potom
vstúpime do logiky obchodu: „Bože,
toľko ti dávam a ty mi toľko dáš.“
Odtiaľto je už len krok k záveru, že na to
mám nárok. Začnem vyjednávať s Bohom
ako robotníci vo vinici. Ježišove slová
pre obráteného lotra nás nútia zamyslieť
sa nad tým, ako často kritizujeme iných
ľudí. Niekedy už samotný vzhľad poukazuje, že myslíme na niekoho s opovrhnutím. Koľko ľudí považujem ja
sám za takých, ktorí prehrali? Koľkokrát
som niekomu povedal: „Nemáš šancu,
nestihneš to, len to vzdaj.“ Koľkokrát
moje posmešky, vtipy, výsmech zabili
u niekoho nádej? Všimnite si, že Ježiš
hovorí: „Budeš so mnou.“ Zdôrazňuje
pravdu o vzťahu k človeku. Som s tebou
a zostanem s tebou, dostanem ťa z tohto
dna. Napodobňovať Ježiša teda znamená
budovať vzťah s tými, ktorí ľudsky zlyhali. Z bezpečnej vzdialenosti sa to nedá
urobiť pomocou bielych rukavíc. Človek
musí ísť na úroveň odmietnutých,
posúdených a marginalizovaných.
Príliš často hovoríme o nich, že si to
zaslúžili. Možno áno, možno nemali také
príležitosti ako mám ja. Na tom všetkom
však nezáleží. Ježišovi to bolo jedno.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

5:45 ZBP Helena a Margita
7:00 + Agnesa - pohrebná
10:00 + Anna
12:00 + Anton
18:00 + Jozef
5:45 ZBP Bibiana s rod.
6:15 + Alexander

Ut
18.5.

Utorok po 7. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Eva - pohrebná
10:00 ZBP Ján s rod.
12:00 ZBP Monika, Sofia, Martin
18:00 + Anton
5:45 ZBP Mária
6:15 + Jozef, Marta

Str
19.5.

Streda po 7. veľkonočnej
nedeli

7:00
10:00 + Juraj, Helena
12:00 + Anton
18:00 + Mária
5:45 ZBP Alžbety s rod.
6:15 Za duše v očistci

Št
20.5.

Štvrtok po 7. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Zlatica - pohrebná
10:00 ZBP Mária, Monika
12:00 + Anton
18:00 ZBP Ján s rod.
5:45 + Margita
6:15 Za duše v očistci

Pi
21.5.

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

7:00 + Mária - pohrebná
10:00 ZBP Jaroslav, Viera
12:00 ZBP Branislav, Mária, Tereza
18:00 + Anton

So
22.5.

Sv. Rity z Cascie,
rehoľníčky
ľubovoľná spomienka

6:15 + Štefan, Irena, Pavol, Filoména, Marcel
7:00 + Magdaléna - pohrebná
18:00 + Anton

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - ROK B
Ne
23.5.

5.45 (ZBP Juliana s rod.), 6.30 (ZBP rod. Aštaryová, Kundrátová), 7.45,
9.00 (+ Antónia, Karol), 11.00 (Za birmovancov), 13.30 (ZBP Ladislav - 70
rokov), 15.00 (+ Anton), 18.00 (+ Dušan, Kvetoslava), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (ZBP rod. Bodnárová).

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
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 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Pondelok po 7. veľkonočnej
nedeli

Úmysly sv. omší

5:45 + Mikuláš

6:15 Za duše v očistci

Po
17.5.

Čas
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Po
24.5.

Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky Cirkvi
spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Mária - pohrebná
10:00 ZBP Šimon, Peter s rod.
12:00 + Katarína, Ondrej, Marián, Peter, Andrej
18:00 + Anton
5:45 + Žofia, Ladislav
6:15 Za duše v očistci
7:00 + Daniel - pohrebná

Ut
25.5.

Utorok 8. týždňa v Cezročnom 10:00
období

+ Ján, Anna, Andrej, Anna, Rudolf,
Anton, Marta, Michal, Mária, Margita,
Jozef, Gita, Štefan, bohuznáme osoby,
nenarodené deti, Miroslav

12:00 + Agnesa, Jozef
18:00 + Anton
5:45 + Jana
6:15 Za duše v očistci

Str
26.5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza
spomienka

7:00
10:00 + Mária a Jozef
12:00 + Anton
18:00 + Mária, Anton
5:45 + Eva, Klára
6:15 Za duše v očistci

Št
27.5.

Nášho Pána Ježiša Krista,
7:00 + Jozef
najvyššieho a večného kňaza
10:00 + Alžbeta
sviatok

12:00 ZBP rod. Lipovská a Vyslocká
18:00 + Anton
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Mária s rod.

Pi
28.5.

Piatok 8. týždňa v Cezročnom
období

7:00 + Alžbeta - 1. výročie
10:00 + Mária
12:00 + Ján
18:00 + Anton
6:15 + Jozef, Anna

So
29.5.

Sv. Pavla VI., pápeža
ľubovoľná spomienka

Ne
30.5.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Alžbeta - 90 rokov), 7.45, 10.00 (+ Anton),
11.30 (+ Margita, Jozef), 13.30 (+ Pavol, Jozef, Margita, Pavel), 15.00 (+ Ján),
18.00 (+ Emil), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Stanislav).

7:00 + Lýdia - pohrebná
18:00 + Anton

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - ROK B

