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Jozef Dronzek

Verím, ako malé dieťa
Sadnem si k vám, aby som vám
niečo povedal:
Neprišiel som vás obrátiť, vás,
ktorí máte silnejšiu vieru ako
mám ja.
Dnes sa mi z hlavy vytratili
všetky múdre kázne.
Už sa chcem zbaviť lesku
vysokoškolského učiteľa
filozofie.
Pomaly chcem byť ako
zabudnutý hrdina v archívnom
filmovom zábere.
Nebudem vám vnášať
pochybnosti do rozumu a
nebudem sa vás pýtať otázkami,
ako to robil Tomáš Akvinský.
Len si sadnem k vám a keď vy
budete hovoriť, ja vám nebudem

Infolist

skákať do reči, ako skáče kohút
do boja.

A nebudem ani plakať od dojatia,
aby som vás presvedčil, že sa
oplatí veriť, lebo som zažil silnú
emóciu s Pánom.
Nezačnem vám do rozumu
nalievať dogmy svätej teológie.
Len si sadnem k vám.
Prepáčte, predsa len vám chcem
iba jedno povedať, uverte ešte
viac, lebo vám niečo poviem.
Keď budem sedieť vedľa vás,
prezradím vám svoje tajomstvo,
áno ja kňaz, mám svoje
tajomstvo.
Ja, kňaz, chcem, verím v Boha
ako dieťa, áno niekde používam
rozum ako nástroj, ale vo viere
vám opäť poviem len jedno:
chcem veríť, že Boh je, tak ako v
neho verí malé dieťa.

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
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
13. MAREC 2022

ZAČAL PÔST
Žiadostivosť tela, oči a pýcha sú
tri Satanove pokušenia, ktorým
Ježiš nepodľahol, keď sa postil
na púšti. Väčšinou zlo pochádza
práve z nich.
Žiadostivosť očí. Čo človek
vidí, to by chcel mať a často
robí všetko pre to, aby to mal.
Povieme, začína honbu za
bohatstvom. Častý výsledok?
Boha už nepotrebuje. Peniaze
a bohatstvo zakrývajú to
najdôležitejšie. Boha v osobnom
živote.
Žiadosť tela vedie k mnohým
krivdám a zlu, ničí manželstvá,
prináša zhýralosť a ničí citlivosť
na krásu a na lásku. Na druhej
strane pýcha sa vkráda do každej
oblasti života, je prítomná v
túžbe byť niekým dôležitým,
všímaným, oceňovaným, v
pocite byť lepší ako ostatní a
možno aj byť viac ako sám Boh.

ročník: XXII.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA "C"

naše chyby a závislosti. Možno
len potrebuješ ísť do púšte ako
Ježiš a pokúsiť sa ich vidieť a
odohnať ich od seba. A potom
ich smelo priznať a nájsť spôsob
ako ich skrotiť. Odpoveďou na
tieto tri pokušenia môžu byť
tri spôsoby obrátenia – pôst,
modlitba a almužna. Oplatí sa
zamyslieť sa nad predsavzatiami
na začiatku pôstu. Nech nám
pomáhajú priblížiť sa k Bohu
a prehĺbiť náš vzťah s Ním.
Potom môže byť boj proti
pokušeniu plodnejší, hoci ho
nikdy nemožno považovať za
ukončený.

Na záver Apoštolove slová:
"Každý, kto bude vzývať meno
Pánovo, bude spasený". Toto si
treba pamätať. No ani v nejakej
priamej konfrontácii so silou zla,
nie sme sami. Ten, kto premohol
zlo, je s nami. V Ježišovi vidíme
nielen Božiu moc, ale aj ľudskú
silu zocelenú obetou, pôstom a
modlitbou. Preto je dobré, že
Útočia na nás všetkých, hoci nie opäť začíname pôst.
vždy pochádzajú priamo od zlého
ducha. Často sú ich zdrojom Pripravil Jozef Dronzek, dekan.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

1. Zbierka na Pastoračné centrum
na Šidlovci spolu 3 177,95€:
Konkatedrála 3 000€; Surdok
94,95€; Cemjata 83€.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Zuzana (45 rokov) s rod.

Pondelok po 2. pôstnej nedeli

7:00 + Ladislav - pohrebná
10:00 ZBP Helena, Milan, Anna, Radovan,
Ján, Katka, Filip, Patrícia
12:00 + Jozef
18:00 + Jozef, Elena
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Milan

Ut
15.3.

Utorok po 2. pôstnej nedeli

7:00 + Jozef - 1. výročie
10:00 + Pavol, Mária
12:00 + Marián - 1. výročie
18:00 + Ľudovít, Margita
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Rudolf

Str
16.3.

Streda po 2. pôstnej nedeli

7:00 + Anton - 1. výročie
9:00

TV LUX

+ Margita, Michal, Adriana, Anna, Štefan, Štefánia, Mária

12:00 ZBP Milan s rod.
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Františka, Andrej

Štv
17.3.

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Adorácia - 20.20 hod.

7:00 + Jozef - pohrebná
10:00 + Milan
12:00 ZBP rod. Tkáčová, Breznická, Kováčiková
18:00 + Anton, Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef

Pi
18.3.

Piatok po 2. pôstnej nedeli

7:00 + Ľudmila - pohrebná
10:00 ZBP Anna
12:00 ZBP Jozef
18:00 + Jozef

So
19.3.

Ne
20.3.

Sv. Jozefa, ženícha
preblahoslavenej Panny Márie
Slávnosť
Cemjata 10.15 hod.

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Mária - pohrebná
10:00
18:00 + Juraj

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA "C"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Anton), 7.45, 9.00 (+ Pavol, Martin), 10.00
(+ Jozef, Anna, Andrej), 11.30 (+ Jozef), 13.30 (+ Mária, Vojtech, František),
15.00 (+ Eva, Ľubomír), 16.30 (+ Ladislav, Pavol, Júlia), 18.00 (+ Terézia,
Štefan), 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
14.3.

Oznamy

2. Zbierka na charitu spolu 7
121,43€: Konkatedrála 3 632,48€;
Františkáni 1 796,45€; Saleziáni
990€; Jezuiti 300€; Cemjata 170€;
Surdok 140€; FNsP 92,50€.
3. V stredu 16.3.2022 budú kňazské
rekolekcie dekanátu Prešov - stred
za účasti o. arcibiskupa Mons.
Bernarda Bobera so začiatkom sv.
omše o 9.00 hod. v konkatedrále.
Sv. omša o 10.00 hod. v stredu
nebude a úmysel z tejto sv. omše
bude slávený o 9.00 hod.
4. Stretnutie
rodičov
prvoprijímajúcich detí bude v
stredu 16.3.2022 o 17.30 hod.
v Katolíckom kruhu. Deti budú
ako stále v skupinkách vo farskej
budove na Hlavnej 81.
5. V piatok 25.3.2022 o 16.30 hod. sa
uskutoční pri mariánskom súsoší
v Prešove celomestské večeradlo
Mariánskeho kňazského hnutia, na
ktoré ste všetci srdečne pozvaní.
6. Na
veľkonočný
dar
pre
chudobných môžete prispieť aj
vhodením milodaru do označených
pokladničiek v konkatedrále.
7. Finančné dary pre Ukrajinu
môžete vložiť do pripravenej
pokladničky v konkatedrále pri
sv. Jozefovi.
8. Magis OZ hľadá ubytovanie
v Prešove pre matku so štyrmi
deťmi z Ukrajiny. Magis OZ prosí
okrem potravinovej pomoci i
materiálnu pomoc pre Ukrajinu vo
forme spacích vakov, karimatiek,
nafukovačiek. Pán Boh zaplať.

strana 3

9. V pondelok sa uskutoční na
farskom úrade zasadanie Farskej
ekonomickej rady. Ak máte nejaké
podnety na prejednanie, pošlite
ich na farský email.
10. SSV oznamuje svojim členom,
ktorí si nevyzdvihli „Kalendár a
podielovú knihu, môžete si ich
vyzdvihnúť v predajni SSV na
Hlavnej 80, počas otváracích
hodín do konca marca 2022.
11. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom
vás pozýva na
stretnutie v utorok 15.3.2022 o
17.00 hod. v Katolíckom kruhu.

LITURGICKÉ OKIENKO
OBRAD SV. PRIJÍMANIA
Ponúkame niekoľko impulzov, ako sa
zachovať pri sv. prijímaní:
1. Keď kňaz vyslovuje slová: "Hľa,
Baránok Boží" niektorí zvyknete
mať sklonenú hlavu. Slovo "hľa" znamená: Hľaď! Pozri! Dívaj sa
TU. Teraz!!! Pozdvihnime náš zrak
na Božieho Baránka, ktorý sa za nás
obetuje a sami zistime, aký dôležitý
je pohľad. Pohľad, ktorý vyjadruje
pozornosť nášho srdca.
2.
KEĎ
KŇAZ
PRIJME
EUCHARISTIU, ZAČNITE SA
ZHROMAŽĎOVAŤ v hlavnej
lodi v strednej uličke V DVOCH
RADOCH.
3. Sv. prijímanie na ruku podávame
v hlavnej lodi v dvojradoch a sv.
prijímanie do úst pred oltárom sv.
Antona v bočnej lodi.
4.
Keď
prijmete
Eucharistiu,
odchádzajte po vonkajšej strane radu.
5. Pozorne počúvajme a rešpektujme
pokyny pred sv. prijímaním, ak sú.

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

