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To, ako sa bude dariť misiám v
našom meste, nie je podľa toho,
aké budú v jednotlivých farnostiach
misijné tímy a či ich tam bude veľa,
ale to, či skutočne všetci pocítime
povolanie byť malým stádom. To
znamená byť pilierom. To znamená
vedieť sa modliť takým spôsobom
a žiť svoju vieru, aby bola oporou
pre spoločenstvo. To je samozrejme
veľmi ťažká výzva a týka sa nás
všetkých. Ježišove slová nás vedú k
tomu, aby sme sa nebáli byť malým
stádom, aby sme vedeli, že moja
viera má presoliť, presvietiť miesto,
kde žijem. Nebrať svoju vieru tak, že
ju používame, že ju konzumujeme,
že ju pozorujeme, ale vedieť, že
Ježiš skutočne z krstu každému z nás
chce, aby sa stal pilierom viery tam,
kde žije, kde prežíva svoju prácu,
svoje manželstvo, atď.
Možno máš strach z tejto výzvy.
Ježiš ale v dnešnom evanjeliu
hovorí: „Neboj sa. Chcem, aby ste
boli zaujímavým, tvorivým, malým
stádom. Strach nestratíme tak, že
sa opevníme. Čo Ježiš hovorí?
„Neboj sa. Všetko, čo máš rozdaj
ako almužnu. Obráť sa k svetu,
ktorý ťa obklopuje a tie veľké dary,
ktoré máš, ponúkni druhým ako
almužnu. Ježiš nás zbavuje strachu
veľmi zvláštnym spôsobom: nie
tak, že sa opevníme, ale že naopak
rozdáme to, čo máme. A to sa týka
aj našej viery. Potom kostol pre nás
nebude pevnosť, ale pre nás to bude
miestom, ktoré otvárame, aby aj
druhý mohol nájsť Božiu blízkosť.
Neboj sa, nech tam, kde si, sú tvoje
dlane, tvoje srdce, tvoja modlitba
otvorená, aby skutočne každý mohol
prísť a nejakým spôsobom načerpať.

Infolist

Svätý Otec František pri stretnutí s
mladými v Čile v roku 2018 povedal
tieto slová: "Nikdy si nemysli, že
nemáš čo dať, alebo že nikoho
nepotrebuješ. Mysli na to, že mnohí
potrebujú teba. Každý z vás nech
myslí v srdci na to: mnohí ľudia ma
potrebujú“.
Možno si niekto povie. "Vôbec
necítim to, žeby som aj ja bol nejako
potrebný pri misiách kvôli chorobe,
trápeniam alebo preto, že sa cítim
ako nula."
Odpoveďou nech nám sú slová
sv. Terézie z Lisieux, ktorá sa v
jednom z listov vo vzťahu k sebe
pohráva s obrazom nuly. „Sama
nula nemá nijakú hodnotu, ale stáva
sa mocnou, keď sa umiestni pri
jednotke, pravdaže, ak je na správnej
strane, čiže za ňou, nie pred ňou!
Tam ma umiestnil Ježiš a dúfam,
že tam zostanem navždy a budem
vás zďaleka sledovať modlitbou a
obetou“.
Buďme teda prosím, už teraz, keď sa
pripravujeme na celomestské misie,
Cirkvou, ktorá je malým stádom,
ktoré sa nebojí, ktoré podporuje toto
Božie dielo obetami, modlitbou,
pomocou, ktoré je otvorené a ktoré
dokáže svojou vierou a príkladom
premieňať svoje okolie. Každý z nás
je pozvaný "žiť" misiami už teraz,
mesiac pred ich začatím.
Nemajme strach z bremena
každodennosti, z ťarchy ťažkých
okolností. My uctievame Svätý kríž,
prostriedok a znak našej spásy. Ave
Crux, spes unica! Zdrav buď kríž,
nádej jediná!
Spracoval o. Michal.
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ročník: XXII.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

NEBOJ SA MALIČKÉ STÁDO

Evanjelium 19. nedele sa začína
slovami: „Neboj sa, maličké stádo,
lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať
vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a
rozdajte ako almužnu!“
Asi tak týždeň rozmýľam nad
tým, prečo Ježiš dnešnú reč začína
slovami o malom stáde? Odpoveď
nachádzam v slovách nemeckého
teológa Karla Rahnera, ktorý vyslovil
veľmi zaujímavú myšlienku.
Povedal to v dobe, keď v Nemecku
bolo 90
% ľudí pokrstených.
Pozeral sa na Cirkev a hovoril:
„Zdá sa mi, že kresťanstvo, ktoré
je veľkým stádom v Európe,
nezadržateľne končí.“ Je to preto, že
sme sa stali – a asi je to tak nutné,
pokiaľ patrím do veľkého stáda
- veľmi pasívnymi. Je normálne,
že chodím do kostola, nemusím
o tom premýšľať. Jednoducho v
nedeľu idem s ostatnými do kostola
a som tam. Asi je to nevyhnutné,
že ma to činí pasívnym. Idem do
kostola a som tu poslucháčom, som
používateľom niečoho zbožného.
Pasívne načúvam tomu, čo mi je
podávané. Zdá sa, že presne k tomu
mieri Ježiš, keď nás oslovuje ako
malé stádo. Rahner ale hovoril: „Nie
je to žiadna katastrofa.“ Pretože
pre nás bude veľkou výzvou stať

sa opäť Cirkvou, ktorá je malým
stádom. Ten rozdiel chápe v tom, že
tam každý človek sám seba chápe
ako pilier toho spoločenstva.
V súvislosti s celomestskými
misiami, ktoré máme už o mesiac
v našom meste opäť po 10 rokoch
mi z toho plynú nasledujúce otázky:
Vo vzťahu k misiám mám pasívny
postoj alebo sa snažím byť pilierom?
Počul som už vôbec, že budú misie?
Alebo nepočúvam oznamy a slová,
ktoré sú mi ponúkané, prelietajú
niekde ponad mňa? Počul som motto
misií: Ave Crux, spes unica? Všimol
som si, že môžem hlasovať za logo
Prešovských misií? Všimol som si,
že v kostole je obrázok s modlitbou
za misie? Ak áno, modlím sa túto
modlitbu? Všimol som si, že môžem
aj ja prispieť na misie, či už hmotne,
alebo ochotou pomôcť?
V tejto súvislosti sa môžeme pýtať,
či aj my nepatríme medzi tých, o
ktorých píše Svätý Otec František:
„Mnohí sa boja, že ich niekto osloví,
aby pomohli uskutočniť nejakú
apoštolskú úlohu, a snažia sa utiecť
od akejkoľvek povinnosti, ktorá by
im mohla ubrať z voľného času“.
Položme si otázku: Aký je môj
konkrétny príspevok pre misie v
tomto meste?
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Dominika, kňaza
Spomienka

6:15 + Stanislav
10:00 + Anna - pohrebná
12:00 + Ema, Milan
18:00 + Miroslav

Ut
9.8.

Sv. Terézie Benedikty od
Kríža, panny a mučenice
Cemjata 17.00 hod.
Výročie vyhlásenia
konkatedrály

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Miroslav
10:00 + Tomáš, Jolana, Stanislav, Helena,
Alojz, Ján, Štefan, Pavol
12:00 + Ľudovít
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
10.8.

Sv. Vavrinca, diakona a
mučeníka
Sviatok

6:15 + Miroslav
10:00 + Helena
12:00 + Ladislav, Andrej, Marta, Tomáš,
Juliana, Anna
18:00 + z rod. Zorničkovej
5:45 Za duše v očistci

Št
11.8.

Sv. Kláry, panny
Spomienka

6:15 + Miroslav
10:00 ZBP Ľudmila, Ľudovít - 50 rokov
manželstva
12:00 + Marián, Viera
18:00 + Július
5:45 Za duše v očistci

Pi
12.8.

Piatok 19. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Miloš - 1. výročie
10:00 + Magdaléna, Jaroslav
12:00 + Andrej
18:00 + Miroslav

So
13.8.

Ne
14.8.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Jakub - 1. výročie
18:00 + Miroslav

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP rod. Belišová), 7.45, 9.00 (+ Ondrej),
10.00 (ZBP novomanželia Homoloví), 11.30 (+ Miroslav), 15.00 (+ Ján),
18.00 (+ Jozef), Surdok 9.00, Cemjata 10.30, Kalvária 16.30 (+ Albert).

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
8.8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

1. V mesiaci 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 augusta nebudú štvrtkové
adorácie a nebude spovedná
služba od 10.00 do 12.00 hod.
3. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Donáta v kostole na Cemjate
bude 7.8.2022. Od 10.00 hod.
bude modlitba sv. ruženca s
medzispevmi a vysluhovanie
sviatosti zmierenia. O 10.30
hod. bude slávnostná sv. omša.
Celebrantom bude o. Ján
Jakubov, SDB. Srdečne vás
pozývame.
4. V utorok 9.8.2022 máme
výročie
vyhlásenia
nášho
farského kostola sv. Mikuláša
na
hodnosť
konkatedrály.
Pri sv. omšiach budú zapálené
konsekračné sviece.
5. V utorok 9.8.2022 na sv. omši o
18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a
na iný dobrý úmysel (nie za
zosnulých!!!), ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále
najneskôr do poludnia 9.8.2022.
6. Pozývame
mládež
na
„Mládežnícku
duchovnoturisticko-rekreačno-formačnú
4 dňovku (M4D ta3) v Ždiari,
ktorá sa uskutoční v termíne od
22.8. (pondelok) do 25.8.2022
(štvrtok). Prosíme záujemcov, aby
sa nahlásili cez online formulár
na webovej stránke www.presov.
rimkat.sk.
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7. Pri oltári sv. Jozefa v
Konkatedrále je pokladnička,
do ktorej môžete prispievať na
Prešovské misie. Ďakujeme za
vaše milodary.
8. Začala výstavba centra na
Šidlovci, prosíme o podporu,
buď osobne alebo na účet, či do
pokladničky v konkatedrále.
9. 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.
10. V nedeľu 11.9.2022 bude o
10.00 hod. na námestí pred
Konkatedrálou sv. Mikuláša o.
biskup Marek Forgáč celebrovať
svätú omšu pri ukončení
celoprešovských misií 2022.
PRETO V NEDEĽU 11.9. V
KONKATEDRÁLE NEBUDÚ
SV. OMŠE O 9.00 A 11.30 HOD.
11. Od pondelka 25.7.2022 sú vo
farskej kancelárii k dispozícii
fotografie z 1. sv. prijímaní.
12. Arcidiecézna Charita organizuje
zbierku školských pomôcok.
Darujte ľahší začiatok školského
roka pre deti v núdzi. Do 15.9.
pomôcky môžete priniesť na
zberné miesto Sociálna poradňa,
Hlavná 81 Prešov v pondelok až
piatok v čase 8.00 - 12.00 hod.
13. V sobotu 13.8.2022 bude MIKE
2022 – stretnutie miništrantov
Košickej arcidiecézy. Uskutoční
sa vo farnosti Kráľovnej Pokoja v
Prešove na sídlisku III.

