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hlave chodí pesnička od Nohavicu:
„Když mne brali za vojáka.“ Dokonca
som vytiahol gitaru a len tak sám pre
seba som si ju zahral a zaspieval.
Dva roky na vojne pri nemeckých
hraniciach, občas na Doupově,
vojenskom výcvikovom pásme, ostré
streľby zo samopalu, či z guľometu,
výjazdy s Tatrou 815 naloženou
raketami, ktorú som mal na starosti,
mi veľmi zreteľne vykresľujú situáciu
na Ukrajine. Nie, vojna nie je hra,
ako si to mnohí mladí myslia, keď
hrajú počítačové hry. Jeden výstrel zo
sapika, či z tanku, vám naženie taký
strach, že si to neviete ani predstaviť.
Preto sa treba modliť. Poďme konečne
na kolená, do pokory, lebo ach, koľko
je v nás pýchy. Niet inej cesty.
V situáciách, keď sme neustále
vystavení šíriacemu sa zlu alebo
správam o agresii voči Ukrajine a
správam o nezmyselných vojnových
konfliktoch, nezabúdajme, že nás to
nezbavuje požiadavky nasledovať

Infolist

Krista. Naopak. Keďže zlo nenávisti,
nedôvery voči Bohu, nerozlišovania
medzi dobrom a zlom, lží a
prekrúcania pravdy chcú preniknúť
do našich sŕdc, bráňme sa. Zamyslime
sa nad tým, komu a prečo veríme. Aj
my sme vystavení mnohým lžiam
- pamätajme, že diabol je naozaj
otcom lži. Ježišova pravda musí
zvíťaziť v nás, ktorí sme jej uverili,
aby jej ovocie prinieslo úžitok
svetu, teda našim blížnym. Čo teda
môžeme robiť okrem toho čo už bolo
povedané? To, že konečne budeme
žiť vieru tak, ako máme, a to všade,
a že konečne viera bude formovať
aj naše názory a pohľady. Nie viera
fanatická, povrchná, súkromná,
egoistická. Viera Kristova, ktorá má
jasné kritéria. Stačí čítať evanjelium.
Áno, som presvedčený, že žijeme
čas duchovnej obnovy, ktorú sme si
nenaplánovali, nepremárnime ho.
Pripravil Jozef Dronzek, dekan.

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
11.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Jakub Mura, diakon + Š.
Vaško)

13.3. 2. pôstna nedeľa

17:15 hod. Lektori konkatedrály

18.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Michal Škulka, kaplán + M.
Boldyová)

20.3. 3. pôstna nedeľa

17:15 hod. Akolyti konkatedrály

25.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Martin Šimko, kaplán + T.
Demjan, A. Kopilcová)

27.3. 4. pôstna nedeľa

17:15 hod. Prvoprijímajúce deti

1.4.

piatok

17:15 hod. Birmovanci (Kristian Karch, kaplán + D.
Provázková, S. Vavreková)

3.4.

5. pôstna nedeľa

17:15 hod.

8.4.

piatok

17:15 hod. Birmovanci (sr. Alena + M. Jurašková, M.
Mikuľáková)

10.4. Kvetná nedeľa

nie je - Ružencové bratstvo - výmena tajomstiev

17:15 hod. Rodiny (Hnutie Svetlo - Život)
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
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NEČAKANÝ ČAS

Pre každého veriaceho sa odporúča,
aby raz za čas absolvoval duchovné
cvičenie, alebo, inak povedané,
exercície. Kňazovi sa to odporúča
každý rok alebo minimálne každé
dva roky. V exercíciách sa má veriaci
obnoviť alebo prehĺbiť vernosť
Kristovi v kontexte otázky: Skutočne
ja, kresťan, nasledujem Krista? Je to
teda čas byť so sebou a s Kristom.
Som si istý, že prežívame čas
"Nevyžiadaných
duchovných
cvičení", ktorý nám poskytla, a stále
poskytuje, pandémia. Ukazuje sa, aké
nepresné sú naše plány, ako nemáme
život plne vo svojich rukách a aké
dôležité je nielen klásť otázky, ale
hľadať pravdivé a užitočné odpovede
vo svetle viery a náuky Cirkvi, a
nie veriť niečomu len preto, lebo ja
chcem, aby to tak bolo.
Ešte ťažšie otázky nám pripravila
vojenská invázia na Ukrajinu. Tí,
ktorí zažili inváziu vojsk Varšavskej
zmluvy v roku 1968 zblízka, majú veľa
spomienok a vidia podobný scenár.
Sú to opäť „duchovné cvičenia,“
ktoré sme si vôbec neobjednali,
nerezervovali, nevyplatili si ich a
predsa sú tu. Je tu čas ísť do hĺbky do
seba, ku sebe a byť sám so sebou tak,
ako je to na klasických duchovných
cvičeniach.

ročník: XXII.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA "C"

V oboch skúškach, v pandémii aj v
okupácii Ukrajiny, zažívame to isté,
a to pocit bezmocnosti tvárou v tvár
zlu, ktoré nie sme schopní odstrániť
a to hlavne pri pohľade na malé
deti s matkami, ktoré s batôžtekom
prechádzajú aj naše hranice, aby
si zachránili holý život. Tento čas
môže otriasť našou vierou alebo ju
posilniť. Tento čas, je časom veľkého
rizika, aby sme prijali jednoduché
vysvetlenia, ktoré nič neriešia, a veci
nepomôžu, skôr môžu niečo pokaziť.
Drvivá väčšina z nás nemá možnosť
zasahovať do diania na svetovej
scéne, ani do diania na Ukrajine.
Ale predsa, niečo môžeme urobiť:
môžeme sa viac a viac modliť, nájsť
si čas na modlitbu, lebo modlitba je
bežnou súčasťou duchovných cvičení.
Potom nezabúdajme na to, že každý
z nás je zodpovedný za stav a vývoj
svojich vlastných názorov a postojov,
teda za stav svojho srdca i rozumu.
Aj keď nie sme vystavení vojenskej
alebo inej hrubej sile, sme vystavení
pokušeniam,
ktorým
môžeme
podľahnúť. Môže nás premôcť
nenávisť alebo naopak ľahostajnosť.
Môžeme Pánu Bohu vyčítať, že
nekoná tak, ako by sme chceli a ako
ho prosíme. Nepoddávajme sa takým
názorom.
My máme ostať stále
citliví na potreby svojich blížnych
a počúvať Pána. V tomto čase mi v
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

1. Na prvú pôstnu nedeľu (6.3.) bude
pri sv. omšiach tradičná zbierka
na charitu. Pán Boh zaplať!

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Jozefína - 81 rokov

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

7:00 + Anton - pohrebná
10:00 + Pavel, z rod. Kinčákovej, Bartošovej
12:00 ZBP Mária, Anna s rod.
18:00 + Marta
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP rod. Pröschinger

Ut
8.3.

Utorok po 1. pôstnej nedeli

7:00 + Eva - pohrebná
10:00 + Aladár, Konštantín
12:00 ZBP sr. Jana
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
9.3.

Streda po 1. pôstnej nedeli
Jarné kántrové dni
Za odpustenie hriechov

6:15 + Miloslav, Anna
7:00 + Michal - pohrebná
10:00 + Terézia, Ján
12:00 + z rod. Fabiánovej
18:00 + Marta, Onrej
5:45 Za duše v očistci

Štv
10.3.

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
Adorácia - 18.45 hod.

6:15 + Margita, Štefan, Viktória, Mikuláš,
Ján, Mikuláš
7:00 + Valentín - pohrebná
10:00 ZBP Odd. chirurgie FNsP Prešov
12:00 + Jozef
18:00 + Štefan, Mária
5:45 Za duše v očistci

Pi
11.3.

Piatok po 1. pôstnej nedeli
Jarné kántrové dni
Za dar lásky

6:15 ZBP Gabriela, Ľubica, Jarmila
7:00 + Ľudmila - pohrebná
10:00 + Ján
12:00 + Jozef, Magdaléna
18:00 ZBP Mária

So
12.3.

6:15 Za duše v očistci

Sobota po 1. pôstnej nedeli

7:00 + Ladislav - pohrebná
18:00 + Zlatica

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA "C"

Ne
13.3.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Sára, Tomáš, Ľubica, Slavomíra, Ľubica,
Jozef s rodinami), 7.45, 9.00 (+ Alžbeta, Daniel, Anna, Mária, Ján, Michal),
10.00 (+ Andrej, Jozef, Terézia, Miroslav), 11.30 (+ Ladislav, Alžbeta), 13.30
(+ Filoména), 15.00 (+ Anna, Ján, Miroslav), 16.30 (ZBP rod. Michňaková,
Partilová, Škopová), 18.00 (+ Pavel, 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
7.3.

Oznamy

2. Ekumenické spoločenstvo Prešov
vás pozýva v pondelok 7.3.2022
o 17.00 hod. do konkatedrály na
ekumenické modlitby za mier
na Ukrajine. Modlitby budú
vysielané aj online. Odkaz nájdete
na našej webovej stránke.
3. V utorok 8.3.2022 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 8.3.2022.
4. V utorok 8.3.2022 o 16.00 hod.
v Katolíckom kruhu na Jarkovej
ul. bude stretnutie združenia
Faustínum.
5. Počas
pôstnych
nediel
v
konkatedrále pri sv. omšiach
odznejú pôstne kázne na témy:
Modlitba, Pôst, Almužna, Pokánie,
Formovanie svedomia a Kríž.
6. Srdečne Vás pozývame do Centra
Márie Wardovej na pôstne
biblické stretnutia, ktoré budú
spojené s adoráciou a možnosťou
prijatia
sviatosti
zmierenia.
Stretnutia sa budú konať na
Konštantínovej 2 vo štvrtky 10.,
17., 31.3. a 7.4. o 19:00 hod. Po
prednáške bude adorácia.
7. Na
veľkonočný
dar
pre
chudobných môžete prispieť aj
vhodením milodaru do označených
pokladničiek v konkatedrále.
8. Modlime sa každý deň za
skončenie vojny na Ukrajine.
Obetujme na tento úmysel
pravidelne svätý ruženec.
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9. MAGIS o.z. ďakuje za doterajšiu
pomoc pre Ukrajinu. Sestry CJ
pôsobiace na Ukrajine prosia
o ďalšiu materiálnu a finančnú
pomoc. Ako materiálna pomoc
sú potrebné tieto veci: sviečky,
hygienické potreby - drogéria,
pampersky, káva, čaj, cukor,
trvanlivé potraviny, pre vojakov
/instantné polievky, konzervy/,
sterilné
rukavice,
obväzy,
striekačky,
dezinfekcia
na
injekcie, zdravotné rúška.

10. Finančné dary pre Ukrajinu
môžete vložiť do pripravenej
pokladničky v konkatedrále pri
sv. Jozefovi.
11. SSV oznamuje svojim členom,
ktorí si nevyzdvihli „Kalendár,
podielovú knihu a darček SSV na
rok 2022, môžete si vyzdvihnúť
svoje knihy v predajni SSV na
Hlavnej ul. 80, počas otváracích
hodín do konca marca 2022.
12. V situácii pandémie sa kvôli
ochrane
zdravia
veriacich
dočasne pristúpilo k rozdávaniu
svätého prijímania do rúk. Po
dôkladnom zvážení okolností
a súčasnej cirkevnej praxe sa
slovenskí biskupi rozhodli, že táto
možnosť zostane zachovaná aj do
budúcna. Prijímať Eucharistiu
do rúk bude preto možné aj po
skončení pandemickej situácie.
Veriaci sa môžu slobodne
rozhodnúť, ako prijmú Telo
Kristovo: prijatie do úst ako aj
prijímanie do rúk sú rovnako
legitímne.
V
konkatedrále
budeme sv. prijímanie na
ruku podávať v hlavnej lodi v
dvojradoch a sv. prijímanie do
úst pred oltárom sv. Antona v
bočnej lodi.

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

