strana 4

Infolist

PREVENCIA MALOLETÝCH A
MLADISTVÝCH OSÔB

a v zmysle hesla „Pomáhať a Chrániť“
dopravený a odovzdaný rodičom,

Naša arcidiecéza bola požiadaná
Krajským riaditeľstvom policajného
zboru v Prešove, odboru železničnej
polície,
o
našu
súčinnosť
v
prevencii maloletých a mladistvých
osôb. Ponúkame preto niekoľko
bodov, tak ako nám boli zaslané:

a
a

- Apelovať na veriacich formou
kázni
a
farského
listu,
že
neustále dochádza k opätovnému
poškodzovaniu železničných staníc,
železničných zastávok, budov k
nim patriacich a jej blízkeho okolia,
- Dôrazne upozorniť nato, že
železničná stanica, železničná zastávka
má primárne slúžiť cestujúcej verejnosti
a nie maloletým a mladistvým
osobám na trávenie voľných chvíľ,
- Neničiť, nedevastovať majetok a
okolie Železníc Slovenskej republiky,
- Výslovne poukázať na zákaz
požívania alkoholických nápojov alebo
iných omamných alebo psychotropných
látok u maloletých a mladistvých osôb,
- Požiadať osoby, ktoré priamo
prichádzajú s maloletými a mladistvými
osobami do kontaktu napr. katechéti,
osoby, ktoré celebrujú svätú omšu –
liturgiu, v mládežníckych a detských
spoločenstvách,
na
náukách,
v
školách na hodinách náboženstva, aby
neodkladne kontaktovali tiesňovú linku
158 pri zistení detskej šikany, agresivity,
týrania, „nebezpečného elektronického
obťažovania“,
tzv.
kyberšikana,
akékoľvek informácie o detskej
pornografii, požívania alkoholických
nápojov alebo iných omamných
alebo psychotropných látok a pod.
- Uviesť, že v nedávnej minulosti
došlo k záchrane mladého ľudského
života (zaspal v koľajisku načo bol
hliadkou
Oddelenia
Železničnej
polície Prešov vytiahnutý z koľajiska

Nebezpečenstvo prichádzajúcej
odchádzajúcej
osobnej
nákladnej
prepravy,

Nebezpečenstvo
trakčného
vedia
cca
25
000
voltov,
Nevstupovať
do
koľajiska
mimo
vyhradeného
miesta,
aby nedošlo k stretu s vlakom,
- Dôrazne upozorniť osoby, ktoré
neoprávnene vstupujú do koľajiska za
účelom krátenia si cesty mimo miesta na
to určeného - druhá strana t.j. rušňovodič
vlaku nevie či ide o samovraha
alebo o osobu, ktorá si kráti cestu,
- Upozorniť, že v železničných
staniciach, železničných zastávkach,
budovách k nim patriacich a jej blízkom
okolí prevažne v nočných hodinách sa
môžu zdržiavať osoby, ktoré sa dopúšťajú
protiprávneho konania resp. osoby
podozrivé zo spáchania trestnej činnosti,
- Dôrazne
upozorniť verejnosť,
že
Polícia
bude
represívne
pristupovať k občanom, ktorí sa budú
dopúšťať
protiprávneho
konania,
za účelom spríjemnenia, zútulnenia
staničných
a
predstaničných
priestoroch
cestujúcej
verejnosti,
- Upozorniť rodičov na následky,
ktoré nastanú pri objasnení priestupku
alebo trestného činu, napr. zápis do
registra trestov, tresno-právny postih,
vyrozumenie školského zariadenia atď.
- Rodič ako zákonný zástupca maloletej,
či mladistvej osoby je povinný vedieť,
kde jeho dieťa trávi voľný čas, s kým
sa stretáva, kto sú jeho kamaráti a pod.
- Predmetným pre deti sú opustené
budovy, pričom na týchto miestach
často dochádza k rivalite medzi nimi.
- Cieľom Polície nie je len represíva
ale
predovšetkým
prevencia.
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ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

ČAS A DOBRO
Súčasný český teológ a pedagóg prof.
T. Halík vo svojej najnovšej knihe
venovanej
pápežovi
Františkovi
„Odpoledne křesťanství“ cituje Písmo:
„jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc
let jako jeden den“ a uvažuje: „Životní
odpoledne, zralý věk a stáři, mají však
jiný a duležitejší úkol než životní
dopoledne - duchovní cestu, sestup do
hloubky. Životní odpoledne je kairos, čas
příhodný pro rozvoj duchovního života,
příležitost k dovršení celoživotního
procesu zrání. Tato životní etapa muže
přinést cenné plody: nadhled, moudrost,
pokoj a tolerancí, schopnost zvládat
emoce a překonat egocentričnost. Tá je
hlavní překážkou na cestě od ego, centra
našeho vědomého života, k hlubšímu
centru, k vnitrnímu já. Tímto obratem
od „malého já“ k onomu nejvlastějšímu
a nejpodstanějšímu (můžeme to nazvat
Bohem, či „Kristem v nás“ ) člověk
naplňuje životní smysl, dosahuje zralosti
a plnosti. Úplnost pro Junga neznamená
bezchybnost, nýbrž celistvost (v řadě
jazyku spolu souvisejíci slova celý a
svatý – whole a holy, případné zdravý
a svatý – heil a heilig) Nesplnění úkolu
této životní etapy, „špatné stárnutí“ plodí
naopak rigiditu, emocionálni rozlady,
úzkosti, podezřívavost, malichernost,
sebelítost, hypochondrii, terorizování
okolí. Snad všechny psychické obtíže
lidí v druhé polovině života, s nimiž
jsem se setkal ve své bohaté klinické
praxi, říká Jung, souvisely s absenci
duchovního a náboženského rozměru
života – v nejširším smyslu toho slova.“

Čas v kontexte. Krátky, pominuteľný
úsek pozemského života v kontraste
s večnosťou. Aký je dôležitý! Ako ho
chceme „užiť“. Ako si ho nechávame
pre seba. Zrnko prachu v nekonečnom
vesmíre, pre ktoré nevidíme na
galaxie, slnká, planéty, ani na otca,
matku, brata, Boha.... Na všetko, cez
čo je dosiahnuteľná práve večnosť a
nekonečnosť. Ani po nej netúžime. Lebo
ani netušíme, že existuje. Nakoniec,
odkiaľ to máme vedieť? Na takéto
hlúposti nemáme čas. A keby sme ho aj
mali, kto nám to sprostredkuje? Prečo
by sme sa mali zaujímať o to, čo bude
potom...? Carpe diem. Na tento životný
postoj netreba agitáciu. Stačia podcasty.
Večnosť – veľmi zložité. Kto má
skúsenosť s ňou? Veriť, že existuje nie
je tak komplikované, ako si ju priblížiť.
Tušíme, že je čosi nad nami. I to, že
smrťou nekončíme. Ale ako to je? Celé
stáročia stačil strach z neznámeho. Strach
zo zatratenia. Strach prestal fungovať.
Nahradili ho iné strachy. Predstavy
o pekelnom ohni, obrazy o čertoch,
diabloch, si spájame viac s fantáziou
ako realitou. Lebo vieme, čo je pod
zemskou kôrou i to, čo je vo vesmíre. Na
to máme exaktné dôkazy. Ale na to, aby
sme si vedeli predstaviť nebo i peklo, už
nestačia obrazy od Hieronyma Boscha,
ani Michelangela. Skrátka, absentuje
dôveryhodnosť.
Alebo
kultúrna
gramotnosť podmieňujúca pochopenia
duchovna. A tá sa nedá dosiahnuť
rozhodnutím....
Spracoval Ing. Juraj Kopčák
(Pokračovanie nabudúce)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. Zúčastniť sa na sv. omšiach môže
v režime OP v konkatedrále
50% kapacity kostola.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Andrej, Anastázia, Andrej
7:00 + Helena - 1. výročie
10:00 + Ján
12:00 + z rod. Tlučko
18:00 + Andrej
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Juraj, Mária

Ut
1.2.

Utorok 4. týždňa v Cezročnom 7:00 + Anna - pohrebná
období
10:00 + Miloš
12:00 ZBP Monika, Ariana, Sebastián s rod.
18:00 ZBP rod. Belišová
5:45 Za duše v očistci

Str
2.2.

Obetovanie Pána (in
praesentatione Domini)
Sviatok
Cemjata 17.00 hod.

6:15 ZBP Peter - 60 rokov
7:00 + Magdaléna - pohrebná

TV LUX

10:00 + Michal, Štefánia, Matej, Mária,
Peter, Anna
12:00 ZBP František - 92 rokov
18:00 + Anna, Marcel
5:45 Za duše v očistci

Štv
3.2.

Sv. Blažeja, biskupa a
mučeníka
Ľubovoľná spomienka
Adorácia - 18.45 hod.

6:15 ZBP rod. Vaňová
7:00 + František - pohrebná
10:00 + Ján, Mária, Ladislav, Juraj
12:00 + z rod. Tlučko
18:00 + Michal, Anna, Michal, Júlia, Ondrej
5:45 Za duše v očistci

Pi
4.2.

Piatok 4. týždňa v Cezročnom
období
Prvý piatok v mesiaci
Cemjata 17.00 hod.

6:15 + Helena - pohrebná
7:00 + Ján - 1. výročie
10:00 + Štefan - pohrebná
12:00 ZBP Veronika
18:00 + Jozef

So
5.2.

Sv. Agáty, panny a mučenice
Spomienka
Fatimská sobota

6:15 Za duše v očistci
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 ZBP Viera

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

Ne
6.2.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Pavel, Janka), 7.45, 9.00 (ZBP Stanislav),
10.00 (+ Júlia - TV LUX), 11.30 (ZBP Agáta - 90 rokov), 13.30 (ZBP Jozef),
15.00 (+ Ján, Marta, Štefan, Mária, Martin, Maroš, Eva), 16.30 (ZBP
Katarína), 18.00 (ZBP Aurélia, Daniela, Simona, Radovan, Jozef), 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
31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza
Spomienka

Oznamy

2. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili do čítania Nového zákona
v Nedeľu Božieho Slova. Veľká
vďaka patrí najmä spoločenstvu
Neokatechumenát.
Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili do
online biblického kvízu.
3. Tento týždeň je prvopiatkový.
KU
CHORÝM
DOMOV
PÔJDEME OD 8.00 HOD.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude v
konkatedrále vo štvrtok a v piatok
od 12.30 hod. Na Cemjate sv.
omša bude o 17.00 hod. a spoveď
od 16.00 hod. Sobotu 8.1. slávime
ako fatimskú. Prosíme členov
RB, aby pripravili modlitbu sv.
ruženca. Sviatosť zmierenia
vysluhujeme od pondelka do
piatka v konkatedrále od 5.45
do 7.00 hod. a od 17.30 do 18.00
hod. a v sobotu od 6.15 do 7.00
hod. a od 17.30 do 18.00 hod.
4. V stredu 2.2.2022 na sviatok
Obetovania Pána je 26. svetový
deň zasväteného života. Sv.
omšu o 7.00 hod. budeme sláviť
so zástupcami reholí v Prešove
s priamym prenosom TV LUX.
Na sv. omšiach o 7.00, 10.00 a
18.00 hod. budeme požehnávať
hromničné sviece. Prosíme,
aby ste si ich priniesli opatrené
chránidlom, aby sme neznečistili
podlahu konkatedrály. Sv. omša
s požehaním sviec bude aj na
Cemjate o 17.00 hod.
5. Svätoblažejské
požehnávanie
hrdiel vo štvrtok 3.2.2022
bude udelené spoločne pri sv.
omšiach o 5.45, 6.15 a 12.00 hod.
Individuálne pri sv. omšiach o
7.00, 10.00 a 18.00 hod.
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6. Rímskokatolícka
farnosť
sv.
Mikuláša v Prešove vyhlasuje
bezhonorárovú súťaž na logo
Prešovských misií na tému "Ave
crux, spes unica (Zdrav buď, kríž,
nádej jediná!)", ktoré sa uskutočnia
v dňoch 5.-11.9.2022. Návrhy
môžete posielať prostredníctvom
emailu
po.mesto@abuke.sk.
Zároveň hľadáme človeka, ktorý
by vytvoril a spravoval webovú
stránku Prešovských misií.
7. Rímskokatolícka farnosť
sv.
Mikuláša v Prešove hľadá do
chránenej dielne na pracovnú
pozíciu
upratovačka
na
polovičný pracovný úväzok dve
osoby na čiastočnom invalidnom
dôchodku. Informácie na tel.
0918 350 484 alebo osobne na
ekonomickom oddelení farského
úradu.
8. Mládežnícke sv. omše slávime
v piatky o 18:00 hod. v konkatedrále. Detské sväté omše slávime v konkatedrále každú nedeľu o
11.30 hod.
9. Snúbenci, ktorí chcú absolvovať
predmanželské
náuky
v
mesiacoch február - jún 2022,
nech si všimnú termíny náuk,
ktoré sú vyvesené na nástenkách
i na našej webovej stránke www.
presov.rimkat.sk. Prihlásiť sa
je potrebné osobne v kancelárii
farského úradu.
10. Centrum pre štúdium biblického
a blízkovýchodného sveta pozýva
na odborný seminár "Ako (ne)
čítať Bibliu: orientácia v bludisku
biblických intepretácií" pod
vedením Petra Dubovského, SJ
v Dvorane Biskupského úradu
Východného dištriktu ECAV v
Prešove (Hlavná 137) v pondelok
7.2.2022 od 11.00 hod.

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

