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„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba
i zeme, že si tieto veci skryl pred
múdrymi a rozumnými a zjavil si
ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak
páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko.
A nik nevie, kto je Syn, iba Otec,
ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu
to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom
sa obrátil osobitne k učeníkom a
povedal: „Blahoslavené oči, ktoré
vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím
vám: Mnohí proroci a králi chceli
vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a
počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“
Bratia sa pýtali Abba Agathona:
Otče, čo je najťažšie na mníšskom
živote? Povedal: Prepáčte mi, že
budem toho názoru, že niet väčšej
námahy, ako je modlitba k Bohu. Ako
náhle sa chce človek k Bohu modliť,
prichádzajú rýchlo nepriateľskí
démoni, aby prerušili jeho modlitbu;
lebo vedia, že nič im tak nebude
brániť, obmedzovať, ako modlitba,
ktorá prúdi k Bohu. Modlitba je bez
prestania až po posledný výdych
nevyhnutná, a znamená to teda,
pripomína to námahu obrovského
boja, zápasu.
Terézia z Avily povedala svojim
sestrám, že k sústredenej modlitbe
pomáha, keď si vo svojom vnútri
predstavia Boha. Hovorí, že nie je
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potrebné najprv vystúpiť až do neba,
aby sme mohli hovoriť s večným
Otcom a tešiť sa z neho. Nie je treba
ani hlasno kričať, lebo on je tak blízko,
že počuje, keď sa čo len šepká. Aby
sme ho hľadali, netreba nám krídel,
stačí v samote nahliadnuť do svojho
vlastného vnútra. Tam je možné s
ním rozprávať ako s dobrotivým
Otcom, tam je možné mu predniesť
svoje prosby, porozprávať mu svoje
ťažkosti, volať k nemu o pomoc.
Nájdime si čas na modlitbu, zvlášť
teraz v pôstnom období. Nielen preto
sa modlíme, že niečo potrebujeme
od Pána, ale predovšetkým preto, že
chceme byť s Ním v jeho prítomnosti.
Ani tak nejde o množstvo modlitieb,
ako o pokorné a tiché spočinutie
v našom Bohu, lebo len to môže
premeniť naše srdce. Buďme
vnímaví na Božie impulzy v našom
živote a tak budeme viac vnímaví aj
na potreby našich blížnych.
Pane, ty si prítomný a si nám
neuveriteľne blízko. Stále si o nás
robíš starosti, ukrývaš nás vo svojej
láske. Ty si vo všetko tajomne
prítomný, vo všetkom, čo je a čo sa
vyvíja. Ale v ľuďoch chceš prebývať,
celou svojou mocou. AMEN
Pripravil Kristian Karch, kaplán

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
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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PÔSTNE KÁZNE
I. O MODLITBE
Prvou témou pôstneho zamyslenia
je modlitba. Áno, o modlitbe sa dá
veľa hovoriť, a aj sa hovorí, pretože
sú rôzne druhy či črty modlitby.
Ale môžeme povedať, že modlitba
je predovšetkým prostriedok na
vytváranie vzťahu s Bohom. Je to
dýchanie duše, pokiaľ modlitba nie
je dostatočná a pravidelná, tak potom
automaticky aj vzťah s Bohom
slabne – resp. túžba po Bohu.
V liste sv. Pavla Solúnčanom čítame
tieto slová: „Ustavične sa radujte!
Bez prestania sa modlite, pri všetkom
vzdávajte vďaky, lebo to je Božia
vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!"

ročník: XXII.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA "C"

navonok. A vonkajšia modlitba
môže mať vtedy vplyv na vnútro,
keď človek, unavený a roztržitý,
stráca svoj vnútorný postoj. Ruženec
je príkladom toho, ako sa vonkajšia
modlitba môže zvnútorniť. Modlitba
smeruje k zvnútorneniu, ale keďže
človek žije vo vonkajšku, musí byť
ovplyvnená vonkajšími pravidlami,
postojmi a formuláciami, určitým
časom a rytmom slávností.
Modlitba je súčasne individuálna,
ako aj spoločná. Zakorenené je to v
jednote Ducha, ktorý je tak Duchom
Cirkvi, ako aj Duchom každej
jednotlivej
duše.
Individuálna
modlitba slúži spoločenstvu a
spoločenstvo nesie jednotlivca.

Modlitba je milosť, Boží dar,
odpoveď na niečo, čo už predtým
bolo vložené do vnútra človeka, do
jeho konania a pritom je to slobodné
vlastníctvo človeka. Modlitba je dar,
ale človek je slobodný, aby ho prijal
a použil; alebo aj odmietol.

Modlitba je ustavičné prijatie,
prijímanie od Boha. Čím viac
človek od Boha prijíma, tým viac je
pokornejší, skromnejší. Čím viac je
človek pyšný, tým viac sa uzatvára
pred Bohom, tým menej od neho
prijíma. V modlitbe viac hovorí o
sebe, o svojich hriechoch, prosbách.
Je potrebné otvoriť sa Bohu. V
modlitbe to bude vždy prijímanie od
Neho.

Modlitba je jednota vnútra a
vonkajška
človeka.
Vnútorná
modlitba si vyžaduje svoje vyjadrenie

V evanjeliu podľa Lukáša čítame
tieto slová: „V tej hodine zaplesal
v Duchu Svätom a povedal:

Trošku si vysvetlíme základné črty
modlitby:

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Po
28.3.

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

7:00 + Marta - pohrebná
10:00 + Helena, Juraj, Ondrej, Anton
12:00 + Margita
18:00 ZBP Marta - 60 r., Gabriela - 60 r.
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Paulína, Štefan, Mária

Ut
29.3.

Utorok po 4. pôstnej nedeli

7:00 + Marta - pohrebná
10:00 ZBP Jozefína s rod.
12:00 ZBP rod. Špaková
18:00 + Peter, Ladislav, František, Mária,
Apolónia, Michal
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Justína - 1. výročie

Str
30.3.

Streda po 4. pôstnej nedeli

7:00 ZBP Marta

TV LUX

10:00 + Július, Anna, Andrej, Žofia, Oto
12:00 + Mária, Štefan, Marek
18:00 + Helena, Ladislav, Mária
5:45 Za duše v očistci

Štv
31.3.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Duchovná obnova
farnosti (18.00 - 21.00)
Adorácia - 20.20 hod.

6:15 + Ján
7:00 + Imrich - pohrebná
10:00 + Jozef
12:00 ZBP Magdaléna, Janka, Pavol,
Štefánia, Iveta a vnúčatá
18:00 + Oľga
5:45 Za duše v očistci

Pi
1.4.

Piatok po 4. pôstnej nedeli
Cemjata 17.00 hod.
Prvý piatok v mesiaci

6:15 + Miloš
7:00 + Mária - pohrebná
10:00

+ Martin, Anna, Juraj, Štefánia, Ján, Milan, Jozef

12:00 + Terézia, Štefan, Katarína
18:00 + Juraj, Magdaléna, Imrich, Mária
6:15 Za duše v očistci

So
2.4.

Sobota po 4. pôstnej nedeli
Fatimská sobota

Ne
3.4.

5.45 (+ Juraj), 6.30 (+ Daniel), 7.45, 9.00 (ZBP Eva - 80 rokov), 10.00 (+
František /TV LUX/), 11.30 (+ Anna, Ján, Stanislav), 13.30 (+ Margita), 15.00
(ZBP rod. Demeterová, Drábová, Lendacká), 16.30 (+ Terézia, Anton), 18.00
(Za duše v očistci), Surdok 9.00, Cemjata 10.15

7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + František

PIATA PÔSTNA NEDEĽA "C"

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.; obed 9:55 - 11:55; večer 17:30 – 17:55 hod.

6:15 + Anton

Oznamy

1. Na
5.
pôstnu
nedeľu
3.4.2022
Konferencia
biskupov Slovenska vyhlásila
celoslovenskú zbierku na
pomoc obetiam vojnového
konfliktu na Ukrajine. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
2. 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 v piatok bude
o 17.00 hod. a spoveď od 16.00
hod. Sobotu 2.4. slávime ako
fatimskú. 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. Zároveň od pondelka
28.3.2022
obnovujeme
spovedanie v konkatedrále v
čase 10.00 - 12.00 hod.
3. Dňa 31.3.2022 o 18.00 hod.
sa v konkatedrále uskutoční
duchovná obnova farnosti.
Program: 18.00 hod. - sv.
omša (príhovor: Služba laikov
v Cirkvi); 19.00 hod. - modlitba
kajúcich žalmov s meditáciou;
19.30 hod. - prednáška so
spytovaním svedomia; 20.00
hod. - vyloženie Sviatosti
oltárnej a možnosť prijať
sviatosť zmierenia; 20.20 hod.
- adorácia s priamym prenosom
do TV LUX; 20.45 hod. kompletórium; 21.00 hod. Eucharistické požehnanie.
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4. Vo farskej kancelárii nahlasujte
svojich chorých na veľkonočné
spovedanie. Spovedať ich
pôjdeme v piatok 1.4.2022 od
8.00 hod.
5. Na veľkonočný dar pre
chudobných môžete prispieť
vhodením
milodaru
do
označených pokladničiek v
konkatedrále.
6. Finančné dary pre Ukrajinu
môžete vložiť do pokladničky
v konkatedrále pri sv. Jozefovi.
7. Magis, o. z. organizuje v
priestoroch na Metodovej ulici
veľkonočnú zbierku potravín
pre núdznych a sociálne
odkázaných na Veľkú noc.
Trvanlivé potraviny môžete
priniesť do 8.4.2022. Za Vašu
štedrosť Pán Boh zaplať.
8. Od 2. veľkonočnej nedele
nebudú v konkatedrále sv. omše
o 13.30 a 16.30 hod. Začnú sv.
omše na Kalvárii o 16.30 hod.
9. V košickej katedrále si
pripomenieme
jubileum
manželov z celej arcidiecézy:
26.6.2022 o 15.00 hod. 25.
výročie manželstva s otcom
arcibiskupom, kde dostanú
osobitné požehnanie. Manželia,
ktorí oslávite svoje jubileum
v roku 2022, tlačivo na zápis
si môžete vyzdvihnúť na
ekonomickom oddelení farnosti
do 29.5.2022.
10. Milodary: Michal Mojcher z
USA (korene má v Hromoši)
venoval 1000 € na pomoc pre
utečencov z Ukrajiny.

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

