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HLASUJ ZA LOGO PREŠOVSKÝCH MISIÍ

Infolist

6
2022

V januári sme vyhlásili súťaž o výber loga na Prešovské misie. Do súťaže bolo prihlásených
celkom 31 návrhov od 7 autorov, z ktorých sme vybrali 8 návrhov. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa zapojili do súťaže. Teraz Vám ponúkame možnosť, aby ste hlasovali za logo, ktoré sa Vám
najviac páči. Tri návrhy s najvyšším súčtom hlasov postúpia do druhého kola hlasovania.
Hlasovať za návrh, ktorý sa Vám najviac páči, môžete na našej webovej stránke www.
presov.rimkat.sk a kliknite "odoslať". Hlasovať môžete do 15.2.2022.
Hlasovať môžete aj v konkatedrále pri Mikulášskom cykle. Na tabuli sú umiestnené
návrhy, za ktoré môžete hlasovať napísaním svojho mena a priezviska a čísla loga, ktorý
sa vám najviac páči, na lístok označený farskou pečiatkou. Po vypísaní lístok vhoďte do
pripravenej nádoby.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
6. FEBRUÁR 2022

ročník: XXII.

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

Čas a koľko otázok. Bez konca. Kde
sa stala chyba, že pre zrnko prachu
nevidíme, nehľadáme, netúžime? Áno,
viera nás oslobodí! Ale aj viera musí
byť uveriteľná. Je? Opýtajme sa tých,
ktorí považujú veriacich za tmárov,
ale aj tých, ktorí sú presvedčení o tom,
že sú dobrými veriacimi. Zažijeme,
čo je to pocit akejsi nadradenosti
jedných i druhých. V nemom úžase
budeme pozerať na tábory, nie na
spoločenstvo, ktoré dokážu spolu žiť.
Pritom vôbec nejde o to, aby ktosi
komusi čosi dokázal. Len o právo
na existenciu. Len o akceptovanie
pravdy, že všetci sme Božie deti.
Fakty, ktoré treba zvrátiť v reálnom
zrnku času, ktorý máme k dispozícii.
Sizyfovská úloha. Spoliehať sa na to,
že základy viery, tolerancie, poznania
sa tu uchovajú prostredníctvom
rodinnej tradície je viac želaním, ako
čímsi dosiahnuteľným. Jednak preto,
že rodín so živou vierou reálne ubúda,
jednak preto, že v rodinách absentuje
elementárne poznanie podstaty a
princípov viery. Prioritou sú vonkajšie
prejavy, pocit nadradenosti nad
všetkým, čo nie je „naše“, ľudová
zbožnosť. A to je málo na uchovanie,
prípadne zušľachtenie, viery. Poliaci
by o tom vedeli rozprávať.

možnosť i schopnosť. Hovorí sa, že
cesta do pekla je vydláždená dobrými
úmyslami. Chcieť neznamená aj môcť
a vedieť. Ani vek a životné skúsenosti,
prehry, sklamania, zrady vo mne
nepotlačili presvedčenie, že takmer
všetci ľudia, vrátane diktátorov, mali
prioritne dobré úmysly. Lenin, Stalin,
Hitler - a myslím si, že to platí aj v
dnešných časoch - boli presvedčení
o tom, že ich rozhodnutia komusi
pomohli. Aj pomohli. Krátkodobo,
dovtedy, kým sa neukázala obludnosť
ich dôsledkov, ktoré nedokázali
predvídať,
ktoré
nedomysleli,
ktoré ani dodatočne nepochopili.
Lebo videli len „vyvolených“, nie
spoločenstvo, ktorému majú, resp.
mali slúžiť. A bublina pochlebovačov,
ktorí na začiatku ťažia a využívajú,
potom sa boja, úspešne odizoluje
„vodcu“ od informácií, ktoré
spochybnia jeho genialitu. Toto je
semeno elitárstva v sekulárnom
svete, ale aj klerikalizmu v Cirkvi.
Osvietené hlavy si nájdu spôsob,
ako sa dostať k pravde. Obmedzené,
ako sa k nej nedostať. „Vyrobiť“ si
nepriateľov dokáže každý somár.
Udržať si priateľstvo, dôveryhodnosť,
objektivitu, priznať si chyby, zlyhania,
nevedomosťnedokáže hocikto. Preto
je „konať dobro“ také zložité, náročné
i riskantné.

Dobro. Ešte tenší ľad ako čas.
Lebo ho podmieňuje úmysel, vôľa,

Spracoval Ing. Juraj Kopčák
(Pokračovanie nabudúce)

ČAS A DOBRO

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Aurélia, Daniela, Simona,
Radovan, Jozef

Pondelok 5. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Mária - pohrebná
10:00 + Božena - pohrebná
12:00 + Jozef, Margita, Mária, Matej, Ján,
Mária
18:00 + František
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Rastislav - 50 rokov

Ut
8.2.

Utorok 5. týždňa v Cezročnom 7:00 + Georgi - pohrebná
období
10:00 ZBP Jozef, Mária
12:00 + Milan, Margita
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Simona

Str
9.2.

Streda 5. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Marián - pohrebná
10:00 + Cecília
12:00 + Magdaléna, René
18:00 + Jozef, Božena
5:45 Za duše v očistci

Štv
10.2.

Sv. Školastiky, panny
Spomienka
Adorácia - 18.45 hod.

6:15 + Imrich
7:00 + Eva - pohrebná
10:00 ZBP rod. Hricišinová
12:00 + Milan, Margita
18:00 + Anton
5:45 Za duše v očistci

Pi
11.2.

Piatok 4. týždňa v Cezročnom
období
Svetový deň chorých

6:15 + Peter, Štefan, Alžbeta
7:00 + Terézia - pohrebná
10:00 ZBP sr. Maristella
12:00 + Anna, Mikuláš
18:00 + Marián, Eva

So
12.2.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Jozef - pohrebná
18:00 ZBP sr. Maristella

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

Ne
13.2.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Juraj, Helena, Margita), 7.45, 9.00 (+
Magdaléna, František, Ľudmila), 10.00 (+ Andrej, Mária, Ján, Jozef), 11.30
(ZBP rod. Kováčová), 13.30 (ZBP dekan, kňazi, kostolníci, rozdávatelia),
15.00 (+ František), 16.30 (ZBP rod Lesníková), 18.00 (+ Marta, Ján), 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
7.2.

Oznamy

1. Zúčastniť sa na sv. omšiach môže
v režime OP v konkatedrále
50% kapacity kostola.
2. V utorok 8.2.2022 na sv. omši
o 18.00 hod. bude slávený
združený úmysel. Úmysly za
zdravie a Božie požehnanie,
ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky
pod
obrazom
Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále
najneskôr do poludnia 8.2.2022.
3. V piatok 11.2.2022 je 30. svetový
deň chorých, pri tejto príležitosti
budeme
v
konkatedrále
udeľovať pomazanie chorých
pri sv. omšiach o 7.00, 10.00
a 12.00 hod. Môžu ho prijať tí,
ktorí sú vážne chorí, ako aj tí,
ktorí vedia, že sa im zhoršil ich
zdravotný stav a tí, ktorí sú
v stave milosti posväcujúcej
- teda bez ťažkého hriechu.
Preto sviatosť zmierenia pre
nich bude vysluhovaná od
9.00 do 10.00 hod. a od 11.00
do 12.00 hod. Na Cemjate
a Surdoku budú sv. omše s
pomazaním chorých v nedeľu
13.2.2022.
4. Mládežnícke sv. omše slávime v
piatky o 18:00 hod. v konkatedrále. Detské sväté omše slávime v konkatedrále každú nedeľu
o 11.30 hod.
5. 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.
Prihlásiť sa je potrebné osobne v
kancelárii farského úradu.
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6. V nedeľu 20.2.2022 bude
zbierka na pastoračné centrum
na Šidlovci. Pán Boh zaplať.

7. 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.
8. V dňoch 14.-20.2.2022 prebieha
Národný týždeň manželstva. Do
pozornosti dávame najmä sv.
omšu za manželov s obnovou
manželských sľubov vo štvrtok
17.2.2022 o 18.00 hod. v
konkatedrále. Viac informácií o
Národnom týždni manželstva na
webovej stránke www.ntmpo.sk
9. Duchovno-formačný pobyt v
Taliansku. Pozývame chlapcov
od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú
o svojom duchovnom živote, na
polročný duchovný a formačný
pobyt do komunity otcov
rogacionistov v Taliansku, aby
sa rozhodli, či cesta zasvätenia
života je pre nich tá správna.
Náklady na pobyt hradia
rogacionisti. Za pomoci kňazov sa
budeš môcť rozhodnúť o svojom
ďalšom duchovnom smerovaní.
Zašli svoj životopis a následne ťa
pozveme na stretnutie: Centrum
pre duchovné povolanie, Farnosť
sv. Mikuláša, Hlavná 81, Prešov
alebo
konkatedralapo@gmail.
com, tel. 0908 301 078.
10. Milodary: Z pohrebu Veroniky
Vaňovej na konkatedrálu 300 €, na
Cemjatu 300 €. Pán Boh zaplať.

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

