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sa bude len ten, kto nevie a ani
nechce poznať a pochopiť ich
význam a dôležitosť. Podstata misií
je predovšetkým v ohlasovaní
Krista a privádzaní ľudí k dobru.
Problém spočíva aj v tom, že
to vyžaduje kúsok inteligencie.
Ak niečomu nerozumiem, tak sa
opýtam a nechám si to vysvetliť.
Žiaľ, dnes sú ľudia presvedčení,
že vedia všetko o všetkom a
nepotrebujú sa vzdelávať, meniť
svoje názory, či ísť do dialógu,
napríklad s organizátormi misií.
Sme teda pripravení na misie?
My, čo sme ich chystali, sme urobili,
čo sme mohli. To iné, verím, že
doplní Božia milosť. Všetkých
pozývame prísť k prameňu zmysla
života, a tým je sám Boh.
Vďaka za rozhovor.
PODVODY NA SENIOROCH UPOZORNENIE
Odbor Kriminálnej polície Okresného
riaditeľstva v Prešove sa na nás
obracia so žiadosťou o súčinnosť pri
prevencii kriminality, a to upozornením
verejnosti, hlavne seniorov, na množiace
sa prípady podvodných konaní. Vo
všetkých prípadoch páchatelia konajú
za účelom vylákania finančných
prostriedkov, oslovia predovšetkým
seniorov
a
to
prostredníctvom
telefonickej komunikácie. Jedná sa o
podvody pod legendou, keď páchateľ
vystupuje ako lekár, ktorý telefonicky
oznamuje poškodenej osobe, ze jej vnuk
mal autonehodu, kde aby vec neriešela
polícia, potrebuje dať zranenej osobe
peniaze, pričom uvádaza, že vnuk
kvôli menším zraneniam jazyka, resp.

Infolist

úst, nemôže poriadne komunikovať.
Využitím
emocionálneho
tlaku
následne požaduje zaslanie peňazí
rôznymi spôsobmi, či už vkladom na
účet, prevodom, zaslaním cez rôzne
platobné služby (napr. Western Union)
a v ojednelých prípadoch aj osobným
odovzdaním. Ďalšie použité legendy
sú, keď sa napr. páchateľ vydáva
za riaditeľa banky alebo policajta a
zisťuje finančné a majetkové pomery
od poškodenej osoby. Zisťuje finančnú
hotovosť, cennosti, údaje o bankovom
účte a platobnej karte poškodeného. Vo
väčšine prípadov sa jedná o niekoľko
tisícové škody i všetky úspory seniora.
Vo výzve je preto potrebné apelovať na
širokú verejnosť, hlavne seniorov, aby
sa takéhoto konania vyvarovali, hlavne
nekomunikovali s neznámymi osobami
a predovšetkým, aby nezasielali
finančné prostriedy neznámym osobám,
resp. neposkytovali žiadne osobné
ani platobné údaje. Falošné tvrdenia
páchateľov sa pritom v niektorých
prípadoch dajú jednoducho preveriť,
či už zavolaním priamo údajne
zranenej osobe alebo jeho príbuznému,
a v druhom prípade preverením
informácií vo svojej banke, pričom
bankové inštitúcie nikdy nevyužívajú
komunikáciu s klientmi cez telefón na
zmeny alebo úpravy ich bankových
účtov a týmto spôsobom nepožadujú
osobné ani platobné údaje. V prípade,
ak je osoba kontaktovaná páchateľom
spomínanej trestnej činnosti, nech
uvedenú skutočnosť nahlási na linku
158.

Prihlášky na 1. sväté prijímanie. Od
1.9.2022 je možnosť prihlásiť žiakov
3. ročníka ZŠ na prvé sv. prijímanie v
našej farnosti. Prihlášky je možné si
vyzdvihnúť vo farskej kancelárii alebo
v školách na hodine náboženstva.
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22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

ROZHOVOR
S
PÁNOM
DEKANOM O MISIÁCH

Sme niekoľko
hodín
pred
otvorením Prešovských misií 2022.
Aké máte pocity?
Poviem tak ako to vnímam.
Skôr som racionálny a praktický
ako pocitový, ale predsa máme
očakávania, zvedavosť, nádej z
toho, čo prichádza do Prešova
skrze misie a aj z toho, aké ovocie
prinesie.
Čo čakáte od misií? Majú ešte
zmysel?
Misie majú svoje nezastupiteľné
miesto v dejinách Cirkvi. Tradícia
a roky ukazujú, že stále sú potrebné
a opodstatnené. Zmysel majú pre
mňa v tom, že stačí, ak sa nájde
jeden jediný človek, ktorý si nájde
skrze misie cestu k Bohu. Ak to tak
bude, malo to všetko zmysel. Vraví
sa, že ten, kto pomôže druhému k
spáse, sám bude tiež spasený.
V tlači a na sociálnych sietiach
sa objavuje aj výsmech, dokonca
tvrdá kritika na adresu misií.
Vnímate to?
Vnímam, ale mňa osobne to
utvrdzuje v tom, že sme na dobrej
ceste. Ježiš nám nepovedal, že
budeme si tu žiť ako v rajskej

záhrade, ale že budeme znamením,
ktorému budú protirečiť. Práve
preto: „Ave crux, spes unica.“
V tej ľudskej rovine mi je však
smutno z toho, ako ľudia majú
pomýlené názory, ako mnohí
komentujú všetko s „istotou“,
že majú pravdu, pritom ju vôbec
nemajú, lebo veci a podstata o
misiách sa majú celkom ináč.
Moja otázka však znie: Prečo
sa nikto neozve? Veď takéto
názory, ktoré sa šíria po sietiach
sú urážkou slušnosti a veriaceho
človeka. Počas týždňa som kráčal
po Hlavnej a po meste a mnohí ma
zastavovali a vraveli v parafráze
toto: "Je to strašné, aká nenávisť
vládne medzi ľuďmi. Je to hrozné,
ako sme aj my, Prešovčania, rozbití,
ako na seba útočíme. Robte niečo
s tým vy, kňazi!" Povedal som
mnohým: "Robíme, sú tu misie."
My to ponúkame, je na ľuďoch ako
to príjmu.
Najväčšia kritika sa strhla k
„odpustkom“, že je to prežité, že
je to stredovek, že sa obchoduje s
odpustkami...
Odpustky sú bonus pre misie,
vychádzajú z moci kľúčov, ktoré
dal Kristus Petrovi, teda prvému
pápežovi. Vysmievať a pohoršovať
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Po
29.8.

Mučenícka smrť svätého Jána
Krstiteľa
Spomienka
Štátny sviatok

Čas

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna - pohrebná
10:00 Štátny sviatok - nie je!!!
12:00 Štátny sviatok - nie je!!!
18:00 + Matúš; + Anna, Michal, Metod (z 10:00)

Utorok 22. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Matilda - pohrebná
10:00 + Ján, Veronika, Jozef
12:00 + Peter
18:00 + Mária - 1. výročie
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Mária - pohrebná

Str
31.8.

Streda 22. týždňa v
Cezročnom období

7:00 ZBP manželia Harčároví - 60 r. manž.
TV Lux
10:00 ZBP Martin
12:00 + Ladislav
18:00 ZBP Jozef - 75 rokov
5:45 Za duše v očistci

Št
1.9.

Štvrtok 22. týždňa v
Cezročnom období
Štátny sviatok

6:15 + Ľudovít, Anton
7:00 + Róbert - pohrebná
10:00 Štátny sviatok - nie je!!!
12:00 Štátny sviatok - nie je!!!
18:00 + Eduard, Gabriela; + František (z 10:00)
5:45 Za duše v očistci

Pi
2.9.

Piatok 22. týždňa v
Cezročnom období
Prvý piatok v mesiaci
Cemjata 17:00

6:15 + Ema
7:00 + Anna - pohrebná
10:00 + Jozef, Helena, Ferdinand, Mária
12:00 + Magdaléna, Jozef, Anna
18:00 + Jana (ž)

So
3.9.

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + Belo, Helena

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
4.9.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Ema), 7.45, 9.00 (ZBP Martin), 10.00
(ZBP Katarína, Jarmila, Anna), 11.30 (+ Andrej, Jozef), 15.00 (+ Mária,
Vojtech, František), 18.00 (+ Jozef), Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (+ Margita, Dezider, Jozef).

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

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

1. V nedeľu 28.8.2022 bude po
sv. omšiach zbierka na farské
potreby. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Ut
30.8.

Infolist

Infolist

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.
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2. Od 1.9.2022 obnovujeme sv.
omše v týždni tak ako boli pred
prázdninami, teda pondelokpiatok pribudnú v konkatedrále
sv. omše o 7.00 hod.
3. Tento týždeň je prvopiatkový.
KU
CHORÝM
DOMOV
PÔJDEME V PIATOK OD
8.00 HOD. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod. Na
Cemjate sv. omša bude o 17.00
hod. Sobotu slávime ako fatimskú.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od pondelka do piatka v
konkatedrále v spovedniciach
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.
4. V pondelok 29.8.2022 a vo štvrtok
1.9.2022 máme štátne sviatky.
Sv. omše o 10.00 a o 12.00 hod.
nebudú a farská kancelária bude
zatvorená.
5. V piatok 2.9.2022 o 18.00 hod.
vás pozývame do konkatedrály na
otváraciu sv. omšu Prešovských
misií spojenú s odovzdaním
misijných krížov jednotlivým
fanostiam a misijným tímom v
Prešove. Hlavným celebrantom
bude o. arcibiskup Mons. Bernard
Bober.
6. V sobotu 3.9.2022 o 18.00 hod.
začínajú v našej farnosti misie s
pátrami augustiniánmi s misijnými
kázňami na tému "Odhaľ
tajomstvá alebo Ako chápať a žiť
7 sviatostí". V nedeľu 4.9.2022
odznejú misijné kázne na sv.
omšiach o 7.45, 10.00, 11.30,
15.00 a 18.00 hod.
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7. V nedeľu 4.9.2022 o 19.00 hod.
vás pozývame do konkatedrály
na koncert ordinária sv. omše s
názvom "Nový človek v novom
meste". Hudba: Martin Husovský,
aranžmán: Adrián Harvan.
8. V pondelok 5.9.2022 vás pozývame
do divadla Viola na inscenáciu
"Udri pastiera" - fragmenty zo
života bl. biskupa Petra Pavla
Gojdiča. Kto máte záujem, môžete
si kúpiť lístok na stránke www.
violapresov.sk v časti Program a
vstupenky. Vstupné je 10€.
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 16.9.2022.
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. Pri oltári sv. Jozefa v
Konkatedrále je pokladnička,
do ktorej môžete prispievať na
Prešovské misie. Ďakujeme za
vaše milodary.
12. Začala výstavba centra na
Šidlovci, prosíme o podporu,
buď osobne alebo na účet, či do
pokladničky v konkatedrále.
13. Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma 100 €.

