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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
8. MÁJ 2022

PÔSTNE KÁZNE
V. POKÁNIE
(Pokračovanie z minulého čísla)

Pokánie je stav bolesti a smútku
nad vlastným hriechom spojený s
túžbou radikálne zmeniť svoj život,
zanechať hriech a navrátiť sa naspäť
k Bohu. Aké sú teda skutky pokánia?
Skutky pokánia sú skutky, ktoré
napomáhajú naše obrátenie: čiže
ľútosť a bolesť nad hriechom, bázeň
a lásku voči Bohu, radikálnu zmenu
života, spočívajúcu v odmietnutí
zla a hriechu, v náprave spôsobenej
škody a v nastúpení cesty evanjelia.
Akýkoľvek skutok, ktorý toto
napomáha, je skutkom pokánia.
Ak nás daný skutok k takémuto
radikálnemu obráteniu nevedie,
nie je to skutok pokánia. V lepšom
prípade je to aspoň sebazápor.
V horšom (a častejšom) je to len
formalizmus, folklórna tradícia,
ktorú zachovávame práve preto,
že od nás nevyžaduje v podstate
žiadnu námahu a už vôbec nie
nejakú zmenu života. Naopak, dáva
nám ten „pekný“ farizejský pocit
toho, akí že sme to dobrí a zásadoví,
všetko dodržiavajúci kresťania,
ako to my „všetko zachovávame“,
„to by ani inak nemohlo byť“ a
podobne. Tradičné „zdržiavanie

ročník: XXII.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ROK "C"

sa mäsa“ v piatky, tak, ako sa na
Slovensku bežne praktizuje, je
toho žiarivo temným príkladom…
Ak je nejedenie mäsa (či nejedenie
vôbec) v piatok prejavom našej
bolesti zoči-voči krížu Ježiša Krista
a ak v nás prebúdza a prehlbuje
túžbu po úplnom patrení Kristovi
a nasledovaní Krista, je to skutok
pokánia, ku ktorému nás Cirkev
v tento deň pozýva. Ak v nás ale
daný skutok neprehlbuje vzťah s
Bohom, nijako nemení náš život,
nevedie ku skutočnej ľútosti a
bolesti nad hriechom, ak je to len
nepríjemnosť, ktorú podstupujeme,
ale nič viac – potom je to sebazápor.
Z psychologického hľadiska môže
mať svoj význam (tréning vôle a
sebaovládania), ale s kresťanstvom
to už veľa spoločného nemá a určite
to nie je zadosťučinenie požiadavke
na „pokánie“ v tento deň.
Preto nikdy nie je márne akékoľvek
predsavzatie po spovedi, či v období
Adventu či Pôstneho obdobia a
hocikedy inokedy pre duchovný
posun, pre vedomosť, že napriek
hriešnosti a slabosti i dnes Boh dáva
dostatok milosti, aby človek vyhral
nad sebou, neresťou, závislosťou.
Aby sa stával lepším a bol bližšie
svojej spásy.
MARTIN ŠIMKO
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Po
9.5.

Pondelok po 4. veľkonočnej
nedeli

7:00 + František - 1. výročie
10:00 + Helena, Adolf
12:00 ZBP Gabriela
18:00 + Juraj, Mária
5:45 Za duše v očistci

Ut
10.5.

Sv. Jána z Avily, kňaza a
učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Bernardína, Pavol
7:00 + Vladimír - pohrebná
10:00 ZBP Hedviga, Agáta
12:00 ZBP Marek
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
11.5.

Bl. Sáry Salkaháziovej,
panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Daniel
7:00 + Jozef - 1. výročie

TV LUX

10:00 ZBP Pavol (80 rokov) s rod.
12:00 + Imrich
18:00 + Štefan, Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Zlatica

Štv
12.5.

Štvrtok po 4. veľkonočnej
nedeli
Adorácia 18.45 hod.

7:00 + Ján - pohrebná
10:00 + Anna, Vincent
12:00 ZBP Marta, Ladislav, Zuzka s rod.,
Martin s rod.
18:00 ZBP Ľubo, Daniela, Amy
5:45 Za duše v očistci

Pi
13.5.

Preblahoslavenej Panny Márie
Fatimskej
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Júlia, Jozef
7:00 + Ján - 1. výročie
10:00 ZBP Irena
12:00 + rod. Dančová, Jarkovská
18:00 + Jozefína, Peter

So
14.5.

Sv. Mateja, apoštola
Sviatok

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Stanislav - 1. výročie
18:00 ZBP rod. Štovčíková

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA "C"

Ne
15.5.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP novomanželia Erika a Juraj), 7.45,
9.00 (ZBP Viktória, Sofia, Monika), 10.00 (+ Andrej, Anna, František,
Andrej, Marián), 11.30 (ZBP Anna a František s rod.), 15.00 (+ Ján,
Alžbeta), 18.00 (ZBP Marta, Ján), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária
16.30 (+ Viliam, Michal)

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 + Daniel

Oznamy

1. Od 1.5. sa budeme modliť
májovú pobožnosť (loretánske
litánie) o 17.45 hod. Vždy
začíname s kňazom alebo
diakonom.
2. V dnešnú nedeľu 8.5.2022
(Nedeľa Dobrého pastiera) sa po
všetkých sv. omšiach uskutoční
zbierka na kňazský seminár.
3. Dňa 9.5.2022 o 15.00 hod. bude
stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
v kláštore Sancta Mária.
4. V utorok 10.5.2022 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 10.5.2022.
5. V utorok 10.5.2022 o 16.00 hod.
v Katolíckom kruhu na Jarkovej
ul. bude stretnutie združenia
Faustínum.
6. V sobotu 14.5.2022 pozývame
všetky deti na Arcidiecéznu
púť detí do Obišoviec. Počas
putovania budú pripravené
zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed
je pre všetkých zabezpečený.
Tohtoročným obetným darom je
cukor, ktorým chceme pomôcť
ľuďom na Ukrajine. Obetný dar
môže doniesť každý účastník
púte. Bližšie informácie u pána
kaplána Kristiána alebo Michala.
7. V NEDELE 22.5. A 29.5.2022
KVÔLI SLÁVNOSTI
PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
NEBUDÚ SV. OMŠE O 10.00

8.

9.

10.

11.
12.

13.
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A 11.30 HOD.
SVIATOSŤ BIRMOVANIA
BUDE 5.6.2022 O 11.00 HOD.
V TEN DEŇ NEBUDE SV.
OMŠA o 10.00 a 11.30 HOD.
Ďakujeme za pochopenie.
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.
Milodary:
Na
výstavbu
Pastoračného centra na Šidlovci
(darcov nájdete aj na webovej
stránke
www.srdcesidlovca.
sk): Gabriela Guzová 200€. Na
konkatedrálu: bohuznáma 6€;
p. Zusková 100€. novomanželia
Zuzana a Marko100€. Rodina
Belišová 50€. Z krstu Kláry 30€.
Bohuznáma 10€. Ružencové
bratstvo 100€. Boží hrob františkáni 1387, 50€.
Pomoc Ukrajine: Stále môžte
priniseť potravinovú pomoc do
kláštora na Konštantínovej ulici.
Pripravujeme
celoprešovské
misie. Pozývame ku spolupráci.
Všimnite si stránku: www.
presovmisie.sk. Je tam zavesená
modlitba za misie.
V sakrestií je možne kúpiť
knihu: Hľadanie zmyslu. Autor
je náš dekan.

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

