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vzťahovačne,
podozrievavo,
malicherne a zbabelo.
Rozmýšľanie o čase a dobre je fuška.
Ešte som ani poriadne nezačal, a
predo mnou je viac otázok, ako na
začiatku. Lebo každá vyvoláva novú
a každá odpoveď desať nových.
Viem, že existuje odporúčanie:
„Všetky odpovede nájdeš v Písme.“
Boli obdobia, keď som celé mesiace
čítal Sväté knihy. Pozorne, úprimne,
s vedomím, že mám za sebou slušnú
formáciu. Nenašiel som ich, aj keď
som mal často pokušenie myslieť
si niečo iné. Lebo oná pomyselná
odpoveď vždy súvisela s mojou
domýšľavosťou, ktorej som až tak
nedôveroval. Občas som ju vnímal
ako pýchu, elitárstvo. Ako k tomu
prídu tí, ktorí nemali to šťastie
vyrastať v rodine ako ja? Nie,
neexistuje univerzálny recept na
nájdenie pravdy. Ak máme pravdu
objaviť, musíme ju žiť. Mahátmá
Gándhi kedysi povedal: „Keby ste
žili to, čomu vás učil váš Mesiáš,
stal by som sa kresťanom.“ Byť v
pozícii hľadajúceho nie je veľmi
pohodlné. Možno aj preto si Viktor
Hugo povzdychol: „Chcel by som
mať vieru bretónskej sedliačky.“
Chcel, ale nemohol, lebo jeho
poznanie,
intelekt,
rozumová
schopnosť už neumožnili návrat
k viere bez otázok. V podobnej
situácii je dnes väčšina obyvateľov
tejto planéty. Chcú, resp. chceme, sa
z toho dostať. Asi to nepôjde cestou
návratov k dôvere, spojenej so
strachom zo zatratenia. Len cestou
poznania. Úprimného, uveriteľného,
adekvátneho úrovni, ktorú sme
schopní akceptovať. Veľká úloha.
Spracoval Ing. Juraj Kopčák

Infolist

PROGRAM NTM V PREŠOVE
Nedeľa - 13.2.2022 - 17.00 hod.
Hudba pod hviezdnou oblohou Antonio Vivaldi - 4 ročné obdobia
(Hvezdáreň a planetárium)
Pondelok - 14.2.2022
15.00
hod.
Manželské
rozprávanie o knihách a čítaní beseda s manželmi Jakubovcami
(Knižnica Slniečko)
17.00 hod. - Mytológia a hviezna
obloha (Hvezdáreň a planetárium)
18.30 hod. - Hudba pod hviezdnou
oblohou - Vangelis (Hvezdáreň a
planetárium)
17.00 - 19.00 hod. - Klavírny
Valentín v Čukoláde
Streda - 16.2.2022 - 19.00 hod.
Predstavenie Ťapákovci (Divadlo
Alexandra Duchnoviča)
Švtrtok - 17.2.2022 - 18.00 hod.
Svätá omša za manželov s
obnovou manželských sľubov +
online prenos (Konkatedrála sv.
Mikuláša)
Piatok - 18.2.2022 - 20.30 hod.
Zážitkový online večer - TV
program na bodka.tv.
Sobota - 19.2.2022
Výlet do Ždiaru/Bachledovej
doliny - viac info na FK KST
Nedeľa - 20.2.2022
9.00 hod. - Požehnanie manželstva
počas hlavných služieb Božích +
online prenos (Evanjelický chrám)
20.30 hod. - Zážitkový online
večer - TV program na bodka.tv.
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ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

ČAS A DOBRO

Samozrejme existujú oblasti, v
ktorých nie je problém rozpoznať
dobro. Pozdraviť, urobiť nákup,
upratať, navštíviť chorého, starého,
osamoteného, ..., darovať niečo
potrebné, prichýliť pocestného,
zatelefonovať, previesť cez cestu,
odprevadiť... Tam, kde je istota,
že aj prijímateľ považuje konanie
za dobrý skutok, je rozhodnutie
jednoduché. Čo ale v prípade, ak ho
adresát vníma negatívne? Nanútiť
niekomu dobro? Iste, po čase
každému dôjde, čo bolo a čo nebolo
dobré. Ale skutok treba urobiť.
Teraz. Zvykli sme si na zvláštnu
slobodu bez zodpovednosti. Každý
môže hovoriť a každý má pravdu.
Svoju. Na tú objektívnu, ktorá sa raz
ukáže, nemáme čas. Aj preto sme
stále v strese. Vieme, čo nechceme
(všetko) a nevieme, čo chceme.
Prioritou je to, čo nám momentálne
napadne, čo nám niekto podsunie...
V princípe si nepripúšťame fakt,
že človek nie je schopný robiť
zázraky. Preto od verejných
predstaviteľov očakávame, že nám
zázraky prisľúbia a potom sa na
nich hneváme, že klamali. A oni
radi sľubujú, lebo ich to nič nestojí.
Začarovaný kruh, ktorý si sami
vyrábame.

Chceli sme si zvoliť slušných,
múdrych,
rozvážnych,
zodpovedných politikov... Chceli
sme dobre. Ale nemohli sme,
lebo sme nemali z čoho vybrať. A
všeličo sme nevedeli, pretože sme
sa nechali oklamať, alebo sme boli
málo zvedaví. Vyberme si. Ako
ťažko je robiť dobro, keď nevieme
a nemôžeme. Citlivo vnímame
zlú atmosféru, strach, nedôveru,
apatiu... „Skapal pes“. Tí, ktorých
považujeme za príčinu oných
nepríjemností tiež chcú robiť dobre.
Hádky, urážky, osočovanie, napätie
sú dôsledkom nedostatku intelektu,
mentálnej a morálnej výbavy,
poznania, skúseností, schopnosti
vnímať vecí v súvislostiach... Oni
si nepripúšťajú, že zlyhávajú. To
my im nerozumieme, neposlúchame
ich, nevážime si ich... V podstate
majú pravdu. My sme im dali
mandát. Aj dobro sa dá robiť len
tak, že začneme sebou. Na začiatku
svätej omše hovoríme: „Vyznávam,
že som zhrešil myšlienkami,
slovami, skutkami a zanedbávaním
dobrého. “ Naši českí bratia hovoria:
„A nekonám, co mám konat.“
Konajme to, čo konať máme!
Múdro, uvedomelo, sebavedomo,
slušne, zodpovedne, morálne, ...,
nie formálne, alibisticky, naivne,
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Edita, Emil

Pondelok 6. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Milana - pohrebná
10:00 ZBP rod. Gajdošová, Hardiková,
Hrabčaková
12:00 + Ladislav
18:00 + Jozef
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Žofia, Andrej, Mária, Františka, Karol

Ut
15.2.

Utorok 6. týždňa v Cezročnom 7:00 + Helena - pohrebná
období
10:00 + Jozef
12:00 Na úmysel kňaza
18:00 + Jozef
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Lilien a Matej

Str
16.2.

Streda 6. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Mária - pohrebná

TV LUX

10:00 + Dorota, Andrej
12:00 + rod. Orendačová, Gajdošová,
Hrabčaková
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci

Štv
17.2.

Štvrtok 6. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia (TV LUX) 20.20 hod.

6:15 + Anna - pohrebná
7:00 + Magdaléna - pohrebná
10:00 + Alžbeta, Ondrej, Michal, Alžbeta, Mária
12:00 + Magdaléna
18:00 + Natália
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Alena - 50 rokov

Pi
18.2.

Piatok 6. týždňa v Cezročnom
období

7:00 + Anna - pohrebná
10:00 + Milan - pohrebná
12:00 + Andrej, Mária, Jozef
18:00 + Konštantín, Ondrej, Mária

So
19.2.

Ne
20.2.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Mária - pohrebná
18:00 + Juraj

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Sára), 7.45 (ZBP bohuznáma osoba - 60
rokov), 9.00 (+ Jozef, Anna), 10.00 (+ Filoména), 11.30 (+ Margita), 13.30 (+
Filoména, Anton), 15.00 (Na úmysel kňaza), 16.30 (ZBP Mária), 18.00 (+
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
14.2.

Oznamy

1. Zúčastniť sa na sv. omšiach môže
v režime OP v konkatedrále
50% kapacity kostola.
2. V nedeľu 20.2.2022 bude
zbierka na pastoračné centrum
na Šidlovci. Pán Boh zaplať.
3. 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. Odkaz
na online prenos nájdete na
webovej stránke www.presov.
rimkat.sk. Program si môžete
všimnúť na 4. strane Infolistu.
Viac informácií o Národnom
týždni manželstva na webovej
stránke www.ntmpo.sk.
4. V nedeľu 20.2.2022 vás
pozývame na spievané vešpery
cca o 16.00 hod. v konkatedrále.
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.
6. OZ Prešovská gotika Vás pozýva
na koncert v rámci projektu
Kalvária - miesto pre pľúca
a dušu, ktorý sa uskutoční
vo štvrtok 24.2.2022 v aule
Evanjelického kolégia v Prešove
o 18.00 hod. Účinkujú: Miriam
Brandisová, soprán a Camerata
academica,
vysokoškolský
komorný orchester, violončelo a
umelecká vedúca: Mgr. Renáta
Kočišová, PhD.
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7. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva na stretnutie
v utorok 15.2.2022 o 17.00 hod.
v Katolíckom kruhu.
8. Témy diecéznej fázy synody:
1.Spoločníci
na
ceste;
2.Počúvanie;
3.Vyjadrenie
názoru; 4.Slávenie; 5.Zdieľanie
zodpovednosti za našu spoločnú
misiu; 6.Dialóg v Cirkvi a
spoločnosti;
7.Ekumenizmus;
8.Autorita
a
spoluúčasť;
9.Rozlišovanie a rozhodovanie;
10.Formovanie v synodalite.

HLASUJ
ZA
LOGO
PREŠOVSKÝCH MISIÍ
Hlasovať
za
návrh
loga
Prešovských misií, 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.

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

