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vi za žiadnych okolností nepripisuje
význam a ani neďakuje, a ak už, tak iba
pod všeobecným označením „Tretí
sektor“. Táto falošná spoločenská
etiketa sekularizmu však na druhej
strane nešetrí kritikou, hlavne keď
sa jedná o vyčísľovanie výdavkov
zo štátneho rozpočtu na takzvanú
„nenásytnú Cirkev“. Takto sa cielene
vzbudzuje závisť a nenávisť hlavne
voči kňazom, ktorých si potom naša
domovina cení tak, že ich prácu a prínos ohodnotí minimálnou mzdou, a
ešte aj to im závidí a nedopraje.
Toto neprispieva k pokoju a rastu!
Cirkev i štát majú svoje spoločné
témy a prieniky, kde môžu urobiť
veľa dobrého. Stačilo by si viac
dôverovať, prejaviť prajnosť z oboch
strán, neblokovať možnú pomoc a
podporu. Bagatelizovanie a pohŕdavý
postoj k duchovným a pastoračným
aktivitám vytvára priestor pre ďalšie
zbytočné polarizovanie spoločnosti.
Preto, po skúsenostiach z pandémie, chcem zopakovať náš apel, aby
sme už nikdy nedovolili definovať
bohoslužby ako obyčajné hromadné
podujatie, aby sa už nikdy nevrátil
úplný plošný zákaz bohoslužieb, veď
to neurobili ani v iných oveľa viac
sekulárnych krajinách. Veď možnosť
praktizovať svoj náboženský život,
hoci aj s nevyhnutnými obmedzeniami, patrí k základným ľudským právam a slobodám. Ale úplne zamknúť
kostoly na niekoľko mesiacov, to
už nikdy! Bohoslužba je viac ako
koncert. Boh je viac ako hudba či
kultúra. Kostol nemožno porovnávať
s reštauráciou. Bez osobnej návštevy
bohoslužby a bez svätej spovede či
svätého prijímania sa nekontrolovane
šírili pocity zúfalstva, bezradnosti,
rezignácie a nezmyselnosti života.

Infolist

Bez Ježiša prítomného v Eucharistii
sa rýchlo šírila pandémia strachu, ale
aj sebectva.
Drahí bratia a sestry! Nebojme sa
zodvihnúť hlavu, aj napriek nepriaznivým okolnostiam, výsmechu či
možnej mediálnej šikane. Napriek
tendenčnej antikampani, akú sme
zažili aj počas posledného sčítania
obyvateľov, nehanbime sa a nebojme sa žiť s Ježišom, hlásiť sa k
jeho Cirkvi a nahlas hovoriť o jeho
princípoch, o jeho evanjeliu. Veď aj
táto naša Cyrilo – Metodská tradícia
stelesnená a formovaná tu v staroslávnej Nitre nám dodáva zdravé sebavedomie povedať: Som hrdý na to,
že som kresťan, že som katolík!
(Pokračovanie nabudúce)

MODLITBA NA SVETOVÝ
DEŇ STARÝCH RODIČOV
A SENIOROV
Ďakujem ti, Pane, za požehnanie dlhého života, pretože tým, ktorí sa k
Tebe utiekajú, vždy dopraješ, aby
prinášali ovocie.
Odpusť, mi Pane, že sa často vzdávam a bývam sklamaný; Neopúšťaj
ma, keď mi ubúdajú sily.
Nauč ma, aby som s nádejou pozeral na budúcnosť, ktorú mi uštedríš,
na poslanie, ktoré mi zveruješ, a
neprestajne ospevoval tvoju chválu.
Urob ma nežným majstrom tvojej revolúcie, aby som s láskou
ochraňoval svoje vnúčatá a všetkých
maličkých, ktorí u teba hľadajú
útočisko.
Ochraňuj, Pane, pápeža Františka a
daj, aby tvoja Cirkev, zbavila svet
osamelosti a naše kroky upriam na
cestu pokoja. Amen.

29
2022
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
24. JÚL 2022

ročník: XXII.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

OBCHOD S BOHOM
Je to nepredstaviteľné, čo si Abrahám
dovolil. Malé stvorenie, ktoré dnes je
tu a zajtra hynie, si dovolí kšeftovať
s veľkým, nekonečným Stvoriteľom,
so Všemohúcim Bohom.
Je to
prekvapujúce? Je to trúfalé? Môže
si to dovoliť?
Dá sa licitovať s Bohom? Alebo ináč,
môže človek s Bohom vyjednávať,
ako sa bežne vyjednáva cena niekde
na trhu ? Kúpim to, ale nie za 50
eur, ale moja predstava je 30 eur. Sú
národy, kde kupovať niečo na trhu
bez zjednania ceny je neprípustné.
Je to pre nich urážka, keď kúpite
niečo bez toho, aby ste sa s nimi
nejednali o cenu. Ale poďme späť.
Čo tak sa jednať s Bohom? Keď
pozrieme do Božieho slova pre túto
nedeľu, je tam riadna licitácia medzi
Abrahámom a Bohom. Abrahám
vyjednáva s Bohom kvôli dvom
mestám. Sodoma a Gomora majú
byť zničené. Pane, ak tam nájdem
50, 40, 30, 20 ... 10 spravodlivých,
uchrániš toto mesto pred záhubou?
Boh vždy ustúpil pred požiadavkou
človeka a povedal, nezničím ho.
Boh dovoľuje licitovať, veď ide o
záchranu človeka, o jeho spásu. Aj
keď je veľký nepomer, na záchranu mesta stačí nájsť jedno percento
spravodlivých.

Niekedy si kladiem otázku, či to staro biblické neostalo v nás, v ľuďoch
Nového zákona. Pane, vylieč ma z
choroby, veď ja sa toľko modlím ...
Pane, daj, aby som si našiel robotu,
dobre platenú, veď vždy chodím do
kostola. Alebo niečo pre úsmev.
Pane, daj aby som vyhral veľké peniaze a prispejem aj na opravu kostola či charitu... Ach ako často licitujeme s Bohom, ako na trhu. A predsa
je tu rozdiel. Abrahám vyjednával
s Bohom preto, aby zachránil ľudí
pred zničením, aby ich zachránil pre
spásu. Naše licitovanie je teda vždy
prípustné, keď s ním vyjednávame
o spáse pre iných, či pre seba. Pane,
modlím sa za toho druhého, obetujem za neho sv. omšu, modlitbu....
zachráň ho, spas jeho dušu. Takéto
licitovanie, takýto obchod je prípustný, lebo ide v ňom o suprema lex.
Najvyšší zákon je spása duše.
(dekan)

P O K R A Č O V A N I E
HOMÍLIE
KOŠICKÉHO
ARCIBISKUPA
MONS.
BERNARDA
BOBERA
Z
CYRILOMETODSKEJ
PÚTE V NITRE, 5. JÚLA 2022
Chcem sa prihovoriť aj našim štátnym
predstaviteľom, ktorí sú ešte ochotní
načúvať, aby sa nebáli zanechať
falošnú etiketu, podľa ktorej sa CirkMilodar 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

Sv. Jakuba, apoštola
Sviatok

6:15 + Miroslav
10:00 + z rod. Dráčovej
12:00 + z rod. Novickej a Sirotňákovej
18:00 ZBP Jakub s rod.
5:45 Za duše v očistci

Ut
26.7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov
preblahoslavenej Panny Márie
Spomienka

6:15 + Miroslav
10:00 + z rod. Palčovej
12:00 ZBP Jozef - 60 rokov
18:00 + Alžbeta, Ondrej, Ján, Anna
5:45 + Ján, Terézia, Jozef, Apolónia, Ján,
Alojz, Vladimír, Šimon

Str
27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov
Spomienka

6:15 + Katarína - poohrebná
10:00 + z rod. Zichovej
12:00 + Miroslav
18:00 Za duše v očistci
5:45 Za duše v očistci

Št
28.7.

Štvrtok 17. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Jaroslav - 1. výročie
10:00 + Miroslav
12:00 + Alžbeta, Tomáš, Alžbeta, Ladislav
18:00 + Peter, Ladislav, František, Albín
5:45 Za duše v očistci

Pi
29.7.

Sv. Marty, Márie a Lazára
Spomienka

6:15 + Marta - pohrebná
10:00 + Miroslav
12:00 + Ondrej, Marta
18:00 + Jozef

So
30.7.

Bl. Zdenky Schelingovej,
panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Miroslav
18:00 ZBP Róbert

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
31.7.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Miroslav), 7.45, 9.00 (+ Dušan, Valent,
Albína), 10.00 (ZBP Marcela s rod., Andrea s rod., Lukáš s rod.), 11.30
(+ Johana), 15.00 (+ Eva), 18.00 (+ Ján, Miroslav), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (+ Miloš).

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

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 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
25.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

1. V mesiacoch júl a august nebudú
v konkatedrále od pondelka
do piatku sv. omše o 7.00 hod.,
funkcia týchto sv. omší (pohrebná
a výročná) sa presúva na sv. omše
o 6.15 hod.
2. Z dôvodu čerpania dovoleniek
počas mesiacov júl a august
nebudú štvrtkové adorácie a
nebude spovedná služba od
10.00 do 12.00 hod.
3. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Anny na Dúbrave bude 24.7.2022
o 10.00 hod. Celebrantom bude
ICDr. Martin Šimko, farský
vikár. Srdečne vás pozývame.
4. V dnešnú nedeľu 24.7.2022 máme
2. svetový deň starých rodičov
a seniorov, ku sláveniu ktorého
pápež pozýva všetky farnosti.
Úplné odpustky môžu získať za
zvyčajných podmienok (sviatostná
spoveď, eucharistické prijímanie a
modlitba na úmysel Najvyššieho
veľkňaza) starí rodičia, seniori
a všetci veriaci, ktorí preniknutí
opravdivým pokáním a láskou sa
24.7.2022 pri príležitosti Druhého
svetového dňa starých rodičov a
seniorov zúčastnia na slávnosti,
ktorej bude predsedať Svätý Otec
František alebo sa zúčastnia
na rôznych sláveniach, ktoré
sa budú konať po celom svete.
Tieto úplné odpustky možno tiež
venovať na spôsob príhovoru
dušiam v očistci. Úplné odpustky
veriaci môžu získať v ten istý deň,
ak osobne alebo prostredníctvom
komunikačných
prostriedkov,
venujú určitý primeraný čas
návšteve svojich starých bratov
a sestier, ktorí sa nachádzajú v
núdzi alebo ťažkostiach (ako sú
chorí, opustení, nevládni a im
podobní). Chorí starí a všetci, ktorí
z vážneho dôvodu nemôžu odísť z
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domu, tiež budú môcť získať úplné
odpustky, ak s odvrátením sa od
akéhokoľvek hriechu a úmyslom
splniť hneď ako budú môcť tri
zvyčajné podmienky, duchovne
sa pripoja k posvätným sláveniam
Svetového dňa a obetujú svoje
modlitby a bolesti alebo ťažkosti
svojho života milosrdnému Bohu.
5. Od pondelka 25.7.2022 sú vo
farskej kancelárii k dispozícii
fotografie z 1. sv. prijímaní.
6. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech sa prihlásia
prostredníctvom online formulára
na našej webovej stránke alebo
nech si vo farskej kancelárii
vyzdvihnú prihlášku. Prípravu
v školskom roku 2022/23 môžu
začať študenti 2. ročníka SŠ
alebo starší. Prihlásiť sa môžete
do piatka 26.8.2022.
7. Vyšla kniha o. dekana Hľadanie
zmyslu. Nech sa páči, máme ju v
sakristii a vo farskej kancelárii.
8. Arcidiecézne centrum pre mládež
organizuje v sobotu 13.8.2022
MIKE 2022 – stretnutie
miništrantov
Košickej
arcidiecézy. Uskutoční sa vo
farnosti Kráľovnej Pokoja v
Prešove na sídlisku III. Sú pozvaní
miništranti zo všetkých farností
arcidiecézy od tých najmenších
až po tých najväčších. Program
MIKE 2022 je nasledovný:
9:00 – registrácia; 10:00 – svätá
omša s arcibiskupom Mons.
Bernardom Boberom. Po svätej
omši bude rozhovor s otcom
arcibiskupom, rôzne zaujímavé
súťaže, tombola, guľáš, mnoho
zábavy a prekvapenie. 14:30
– vyhodnotenie súťaží; 15:00 –
Korunka Božieho milosrdenstva a
požehnanie na cestu.

