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ČAS A DOBRO
Nedeľňajšia homília pána dekana
ma inšpirovala k rozmýšľaniu o
pojmoch čas a dobro. S obidvomi
slovami narábame bežne bez toho,
aby sme si uvedomili, čím sa to
vlastne oháňame.
Čas je v našich hlavách fyzikálnou
veličinou, ktorou meriame etapy
nášho života, i života, ktorý
nás obklopuje. Pomocou času
vyjadrujeme mnohé merateľné
parametre
charakterizujúce
dianie v živej i neživej prírode.
Málokedy, možno pri rozlúčkach
so zosnulými, si dávame čas
do
kontextu
s
večnosťou,
nekonečnosťou. Čas vnímame ako
„pouho pouhé prozatím“, nie ako
čosi, čo má dočinenia s Bohom.
Pri rozmýšľaní som si spomenul na
fiktívny rozhovor mýtického džina
s mŕtvym stredovekým filozofom
z románu Dva roky, 8 mesiacov a
28 nocí od S. Ruschdieho: „A čo
Boh? Nemal aj on začiatok? Ak nie,
odkiaľ sa vzal? Ak áno, kto, alebo
čo bolo jeho dôvodom? Nemusel
mať Boh nejakého Boha, a tak
ďalej, stále dozadu?“
„Výraz začína sa predpokladá
existenciu lineárneho času. Ľudia i
džinovia žijú v takom čase, máme

ročník: XXII.

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA "C"

narodenie, život a smrť, začiatok,
strednú časť a koniec. Boh žije v
inom druhu času. Žijeme v tom,
čo nazývame čas, ktorý sa stane.
Narodíme sa, staneme sa samými
sebou a potom, keď nás vyzve
Ničiteľ dní, odstaneme sa a zostane
iba prach. V mojom prípade
hovoriaci prach, no jednako prach.
Boží čas je však večný: je to čas,
ktorý je. Minulosť, prítomnosť
a budúcnosť, to všetko existuje
preňho pospolu, a tak slová ako
minulosť, prítomnosť a budúcnosť
prestávajú mať význam. Večný
čas nemá ani začiatok, ani koniec.
Nepohybuje sa. Nič sa nezačína.
Nič sa nekončí. Boh vo svojom čase
nemá koniec v prachu, ani bohatý
svetlý stred, ani vreštiaci začiatok.
Jednoducho je.“
„Takže Boh akosi cestuje v čase.
Prechádza zo svojho času do nášho,
a tým sa stáva nekonečne mocným.“
„Ibaže sa nestáva. Stále jednoducho
je. Musíš dávať pozor na slová.“
On je podstata, to znamená
čistá podstata a ako taký je aj
neodškriepiteľný,...“
Spracoval Ing. Juraj Kopčák
(Pokračovanie nabudúce)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

1.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Štefan, Peter, Alžbeta, Mária, Alžbeta
7:00 + Anna, Dezider, Vladimír, Marián - pohrebná
10:00 + Ľudmila
12:00 + z rod. Slaninkovej a Joščákovej
18:00 + František
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Beáta, Mária

Ut
25.1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok

7:00 + Ľudmila - pohrebná
10:00 + Imrich, Mária, Anna, Jozef, Mária, Imrich
12:00 + Ján
18:00 + Štefan
5:45 ZBP Michal

Str
26.1.

Sv. Timoteja a Títa,
biskupov
Spomienka

6:15 + Štefan, Margita
7:00 + Ester - pohrebná
10:00 + Ivan
12:00 Za duše v očistci
18:00 ZBP Simon
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef, František, Regina

Štv
27.1.

Sv. Angely Merici, panny
Ľubovoľná spomienka

7:00 + Michal - 1. výročie
10:00 ZBP Marta
12:00 + Katarína - pohrebná
18:00 ZBP rod. Tibora
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Ján

Pi
28.1.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza 7:00 + Vladimír - pohrebná
a učiteľa Cirkvi
10:00 ZBP Helena a Ján s rod.
Spomienka
12:00 + Gabriel, Juraj, Ján, Rudolf, Jozef,
Tibor

18:00 ZBP Juliána s rod, Daniela s rod.

So
29.1.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Terézia - pohrebná
18:00 + Slavka - 1. výročie

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

Ne
30.1.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Helena a František s rod.), 7.45, 9.00
(ZBP Iveta, Lea, Martina), 10.00 (ZBP Katarína), 11.30 (ZBP novomanželia
Tomáš a Ivana), 13.30 (+ Juraj, Anna, Andrej, Anna, Andrej, Anna), 15.00
(+ Ján, Mária, Anton, Marta, Andrej, Jozef), 16.30 (+ Štefan, Mária, Štefan,
Veronika, Juraj, Mária, Juraj), 18.00 (ZBP Anna), Surdok 9.00, Cemjata
10.15

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

Po
24.1.

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka
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Zúčastniť sa na sv. omšiach
bezhonorárovú súťaž na logo
môže v režime OP v
Prešovských misií na tému
konkatedrále 50% kapacity
"Ave crux, spes unica (Zdrav
kostola. Pre tých, ktorí sa
buď, kríž, nádej jediná!)",
nemôžu zúčastniť sv. omše,
ktoré sa uskutočnia v dňoch
budeme podávať sv. prijímanie
5.-11.9.2022. Návrhy môžete
v nedeľu po sv. omši o 10.00
posielať do konca januára
hod.
prostredníctvom
emailu
po.mesto@abuke.sk.
V nedeľu 23.1.2022 slávime
Nedeľu Božieho slova. V 5. Mládežnícke
sv.
omše
túto nedeľu vás pozývame do
slávime v piatky o 18:00
Čaviarne v Katolíckom kruhu
hod. v konkatedrále. Na
(Jarková 77), kde v čase 8.00týchto sv. omšiach budú té20.00 hod. bude prebiehať
matické kázne. Srdečne pozýnepretržité čítanie Nového
vame mládež, birmovancov a
zákona. Zároveň počas nedele
všetkých veriacich.
bude
pripravený
online 6. Srdečne Vás pozývame na
biblický kvíz (odkaz na kvíz
tématické detské sväté omše
nájdete na farskej webovej
pre všetky deti, nielen pre
stránke) a v rámci sv. omší
prvoprijímajúce, v našej
zaznejú biblické katechézy.
konkatedrále každú nedeľu o
Birmovancov
a
mládež
11.30 hod. Tešíme sa na vás.
pozývame na sv. omšu o 15.00
hod., kde zaznie biblická 7. Snúbenci, ktorí by chceli
absolvovať predmanželské
katechéza pre mladých.
náuky v mesiacoch február
Prežime Nedeľu Božieho
- jún 2022, nech si všimnú
slova, ako keď slávime
termíny náuk, ktoré sú
narodeniny. Vtedy ďakujeme
vyvesené na nástenkách i
za dar života. Keď berieme
na našej web stránke www.
do rúk Sväté písmo a čítame
presov.rimkat.sk. Prihlásiť sa
ho, ďakujeme za Božie
je potrebné osobne v kancelárii
slovo, ktoré je prameňom
farského úradu. Jednotlivé
pre náš duchovný život.
kurzy sú limitované max.
Nech táto nedeľa je zvlášť v
počtom párov 10 párov/
našich rodinách radostným
kurz.
a slávnostným stretnutím pri
8. V kancelárii farského úradu
Svätom písme
môžete priebežne hlásiť
Rímskokatolícka farnosť sv.
úmysly sv. omší od marca do
Mikuláša v Prešove vyhlasuje
konca augusta 2022.
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Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

