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drastické, ale chcem zdôrazniť, že
keď sa všetko stáva relatívne, „sloboda“ prestáva byť hodnotou. Dav
zdanlivo slobodných ľudí, preberá
stádovité správanie. To zase nikam
nevedie a ľahko sa stáva horším,
ako obe spomínané revolúcie.
Nerodí sa pred našimi očami takéto divné chápanie slobody a takýto
dav„slobodných“ ľudí? Nezačína
tým ničenie ľudí, ktorí nie sú v dave
a neničia sa výdobytky generácií.
Niet iného východiska, ako byť slobodný od slobody.
Ako veriaci, ktorí máme vnútornú chrbticu formovanú Kristom, nemôžeme s týmto trendom
súhlasiť.
Nie, neobzerám sa za starými časmi,
nie nesmútim za dobou pred rokom
1989. Dôležité je neustrnúť v starej
dobe – ale ani nestratiť nadčasové
hodnoty zakotvené v Kristovi.
Tam a vtedy, boli aj tieto hodnoty,
ktoré nás priviedli k novým perspektívam. Niektoré po roku 1990
sa vytratili a perspektívy sa premenili na tápanie a hľadanie už dlhé
desaťročia. Aj napriek tomu verím,
mám nádej, že ich nanovo objavíme, že sa pohneme ďalej a opäť
si sľúbime vydržať. Je dôležite mať
nádej, lebo Pán je pri nás.
Pripravil dekan

Infolist

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
Predpísaná modlitba potrebná k bezpečnosť, všetkým národom
získaniu plnomocných odpustkov poriadok a pokoj; nech zo
všetkých končín zeme zaznieva
na slávnosť Krista Kráľa:
jeden hlas:
Zasvätenie ľudského pokolenia Ľ: Sláva Božskému Srdcu, ktoré
Božskému Srdcu:
nám prinieslo spásu; jemu česť
K: Ježišu, Vykupiteľ ľudského a chvála naveky. Amen.
pokolenia, zhliadni na nás,
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TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

JE DÔLEŽITÉ MAŤ NÁDEJ
Sklamaní z revolúcie sa už nikdy v
budúcnosti nepostavili na revolučné
barikády, niekde sa stratili. A predsa, museli ísť ďalej a hľadať spôsob, ako žiť v slobode. Často odišli
do ústrania, vytratili sa z ľudskej
pamäte, ale nie z tej Božej.
Rok 1793. „Sloboda, rovnosť, bratstvo alebo smrť“ – to je celé heslo
Francúzskej revolúcie. Prekvapilo
ma, že som niekde v historickom
komentári videl aj to posledné.
Zvyčajne poznáme iba prvé tri
atribúty, o smrti sa nehovorí vôbec.
Kto by netúžil po slobode, netúžil
po rovnosti, či neočakával bratstvo! Čo s tou smrťou v hesle? Pravdepodobne to nebol
najdôležitejší prvok, keďže v
mysliach davu a v historickej pamäti
zostali iba tri slová. Koľkým ľuďom
vtedy a v nasledujúcich rokoch táto
revolúcia priniesla smrť, zbytočnú,
nepotrebnú. Nájdu sa ľudia, ktorí o
tom vedia písať, ako bol náš otec
kardinál Korec. O sto rokov neskôr,
ruská revolúcia s podobnými heslami, priniesla na prvom mieste smrť
a obrátila axiologický význam hesla
spred storočia. Aj o tom písal veľký
Solženicin.

Rok 1989.
Sľúbili sme si lásku, nebolo to nič
iné len obmena hesla. Sloboda,
rovnosť, bratstvo, rezonovalo aj
na uliciach v novembri 1989. A
každé z týchto slov rezonuje v duši
človeka aj dnes. Možno najviac
však rezonuje sloboda v prevedení.
Mám slobodu, môžem si robiť, čo
len chcem. Je to tak?
Sloboda musí byť obmedzená a
pod kontrolou. Absolútny rozmer
slobody neexistuje, je to filozoficko
– etická povera. Mnohí to však
nechápu, preto sa opäť ukazuje, že
rovnosť a bratstvo sú mŕtve. Moja
sloboda totiž končí tam, kde začína
sloboda iného. Ak toto nechápem,
potom pre mňa ten druhý nikdy
nebude brat a nebudem ho brať
ako sebe rovného. Ak sa sloboda
zabsolutizuje, tak sa všetko iné totálne zrelativizuje a potom sa každý
človek stratí medzi ostatnými a
stane sa súčasťou davu až tak, že
postupe prijíma stádovité správanie.
Násilné prejavy na tribunách o tom
jasne hovoria. Má to však ešte iný
negatívny následok. Aký? Namiesto slobody sa rodí otroctvo
stáda pasívnych bytostí. Rovnosť
sa mení na beznádejnú uniformitu
jednotlivých kópií. Možno až príliš
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Infolist
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Mária, Juraj, Mária, Štefan, Anna

Sv. Cecílie, panny a mučenice
Spomienka

7:00 + František - pohrebná
10:00 + Štefan, Mária, Katarína
12:00 + rod. Tomášová, Miklušová,
Fabianová, Capáková
18:00 + Jozef, Margita
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Marián, Václav, Marián

Ut
23.11.

Utorok 34. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Jozef - pohrebná
10:00 + Dagmar
12:00 + František
18:00 + Emília
5:45 Za duše v očistci

Str
24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov
Spomienka

6:15 + Anna, Ján, Július, Mária
7:00 + Anton
10:00 + Margita, Alex, Helena, Mária,
Magdaléna
12:00 + Ján, Anna, Agnesa, Ján
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci

Št
25.11.

Štvrtok 34. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia 18.45 hod.

6:15 + Silvia
7:00 + Helena - 1. výročie
10:00 ZBP Marta
12:00 + Michal
18:00 ZBP rod. Grejtáková
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Patrik a rodičia

Pi
26.11.

Piatok 34. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Anton - pohrebná
10:00 + Konštantín, Helena, Eduard, Kornélia
12:00 ZBP Viera
18:00 + Šimon, Anna, Marcel, Mária, Emil,
Slávka

So
27.11.

Ne
28.11.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Mária - pohrebná
18:00 ZBP Vincent s rod.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA "C"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Júlia a jej deti), 7.45, 9.00, 10.00 (+ Šimon),
11.30 (ZBP Darina), 13.30 (ZBP rod. Tichanská), 15.00 (ZBP Helena, Milan 1. výročie sobáša), 18.00 (+ Ján, Terézia, Aurélia), Surdok 9.00

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 5:45 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
22.11.

Oznamy
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1. Dobročinná zbierka sv. Alžbety:
Konkatedrála
1323,83
€;
Františkáni 890,45 €; Jezuiti 810
€; Saleziáni 232 €; FNsP 42 €;
Surdok 39 €. Pán Boh zaplať.

11. F o r m a č n o - o r g a n i z a č n é
stretnutie
mimoriadnych
rozdavatelov sv prijimania v
bude v pondelok 22.11.2021 o
18.45 hod v priestoroch fary.

2. 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.

12. Na
1.
adventnú
nedeľu,
28.11.2021, pri všetkých sv.
omšiach (okrem 10.00 hod.)
budeme požehnávať adventné
vence. Prosíme, aby ste ich pred
začiatkom sv. omše uložili na
miesto pred oltárom sv. Antona.
Prosíme vás, aby ste si po
požehnaní vencov zobrali len tie,
ktoré ste na požehnanie priniesli.
Tí, ktorí si veniec neprinesiete,
teda odchádzate z kostola bez
adventného venca :)

3. Od 22.11.2021 sú v konkatedrále
slávené sv. omše len v režime
OP Pod “OP” sa myslia osoby,
ktoré sú kompletne zaočkované
alebo po prekonaní COVID-19,
deti mladšie ako 2 roky a deti vo
veku 2-12 rokov s testom. Na sv.
omši môže byť podľa COVID
automatu maximálne 100 ľudí.
4. Pri každej sv. omši je povinný
zoznam účastníkov. Pri vstupe
budú pripravené krabice, kam
papiere s vašimi údajmi môžete
vhodiť.
5. Sv. omše na Cemjate až do
odvolania nebudú.
6. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18:00 hod. v
konkatedrále.
7. Srdečne Vás pozývame na detské
sväté omše pre všetky deti v našej
konkatedrále každú nedeľu o
11.30 hod. Tešíme sa na vás.
8. V nedeľu 28.11.2021 je jesenná
zbierka na charitu. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
9. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
aktívne zapojili do Týždňa Cirkvi
pre mladých.
10. Na fare si môžete za 1 € zakúpiť
pohľadnice z Konkatedrály.

13. Počas štyroch adventných nediel
sv. omše o 13.30 hod. budú
sláviť o. rogacionisti. Pri sv.
omšiach zaznie vždy príhovor
ako duchovná príprava farnosti na
Vianoce.
14. Rorátne sv. omše budeme sláviť
od pondelka 29.11. do nedele
12.12.2021 o 5.45 hod. (prosíme,
aby ste si doniesli sviečky). Táto
sv. omša bude spievaná s kázňou.
15. V sobotu 4.12.2021 pozývame
na rorátnu sv. omšu o 5.45
hod. všetky deti našej farnosti.
Doneste si so sebou lampášiky.
16. V sobotu 11.12.2021 pozývame
na rorátnu sv. omšu o 5.45
hod. mladých a birmovancov.
Doneste si so sebou lampáše.
17. MAGIS, o.z. obracia sa na Vás s
prosbou o potravinovú zbierku
k Vianociam pre rodiny v
núdzi v období do 16.12.2021.
Zbierame trvanlivé potraviny,
ktoré môžete priniesť do sídla
Magisu na ul. Konštantinovej 2
v Prešove.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

