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POSTREHY Z KOSTOLA
Kto je zodpovedný?
1. Prečo nie je vo sväteničkách
svätená voda...
Áno, je to tak. Kostolníci to tam
nenalievajú z dôvodu hygieny,
ale nie už kvôli COVIDU, ale z
neskutočnej neúcty niektorých ľudí
k svätému priestoru, do ktorého
vstupujú. Sväteničky sa pre nich
stali totiž toaletou, do ktorej si
urobia svoju malú potrebu. Keď
som to videl, prepáčte, už ruku do
sväteničky nevložím.
Na kamerovom zázname máme
dokonca aj okamih, kedy si matka
s 10 ročným dieťaťom urobili WC
v lavici.
Prečo je to tak? Lebo aj keď sú
ľudia v lavici, a vidia, čo sa deje,
neupozornia, nevyvedú ich z
kostola, tvária sa, že sa modlia, ale
na kamerách vidno, že vidia, kto čo
v kostole vystrája. Ľahostajnosť,
obava? Takáto modlitba za veľa
nestojí.
2. Chýbajú zapaľovače...
Do kostola vošli dvaja maloletí...
idú rovno pred novoopravený oltár
sv. Jozefa, snažia sa vyrabovať
pokladničky pri sviečkách, nedarí
sa im to. Predsa len, ukradnú dva
zapaľovače (ukradnuté zapaľovače
môžeme počítať už na desiatky),
ktoré boli pripnuté na malých
retiazkach, odídu z kostola a pred
Mestským úradom sa vzájomne
pália s ukradnutými zapaľovačmi.
Po krátkej chvíli sa jeden z nich
vrátil do kostola v nádejí, že niečo
sa mu podarí ukradnúť.
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Šokujúce bolo pre mňa to, že v
kostole počas ich kradnutia bolo asi
desať ľudí a nikto nezakročil. Viem
o tom, lebo som to riešil. 20 minút
po tejto udalosti sa prišiel jeden
pán sťažovať, že pri svietnikoch
nie sú zapaľovače a že on chcel
zapáliť sviečku pri sv. Jozefovi.
Paradox? Bol to jeden z tých, ktorí
boli v kostole, keď chlapci rabovali
v kostole a aj pred jeho očami
ukradli zapaľovače.
3. Otvorené, či zatvorené vstupné
dvere...
Počas horúceho leta, keď treba
ráno vyvetrať kostol a počas dňa
ich treba zatvoriť, ako to robia
ľudia pri mori, lebo vzduch je v
kostole vydýchaný, sa sťažujeme,
že sú dvere otvorené. Poznám
konkrétnych ľudí, ktorí po tom,
čo kostolníci otvorili dvere, aby
sa ráno vyvetralo, s hnevom
prišli a dvere zatvorili. Je zima a
ja s hrôzou vidím, že nám treba
mať dvere zatvorené, tie sú stále
otvorené a nikto ich nezatvára.
Rozumiete tomu? Ja nie. V lete
dvere zatvárame a v zime ich
otvárame.
4. Kolobežky v kostole, žuvačky v
ústach ...
O tom už asi ani nepíšem, skôr o
tej našej ľahostajnosti k veciam,
ktoré sú zlé, dejú sa okolo nás a my
mlčíme, sme ticho. Jasne, vieme
dedukovať, analyzovať, prečo je
to tak. Môžeme hľadať výhovorky,
ospravedlnenie. To však nič nemení
na pravde, jednej eticko – morálnej
zásade. Ak sme ticho, ide o účasť
na cudzom hriechu, preto aj my
sme vinní.
dekan
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SVEDECTVO Z KRSTU
V októbri pán dekan pokrstil dospelého
človeka, ktorý je v nebezpečenstve
smrti... Pani Šárka nám poslala svoje
malé vyznanie:

"V skratke by som Vám napísala, čo
ma viedlo k prianiu sa nechať pokrstiť.
Moje prianie byť pokrstená sa veľmi
zvýraznilo po smrti mojej tety. Tá
ochorela vo februári tohto roku a
zomrela v septembri. Keď mi v auguste
diagnostikovali rovnakú diagnózu, bol
to pre mňa obrovský šok. V tej chvíli
som sa cítila úplne stratená. Potrebovala
som nájsť pevný bod, od ktorého by
som sa mohla odraziť. Veľkú podporu
som zrazu pocítila vo svojom vnútri
a pochopila som, že ma Boh oslovuje
skrze ponuku viery. Prišlo to samo,
len tak, a bola to chvíľa, keď som si
uvedomila, že chcem byť pod ochranou
Boha a byť pokrstená.
Možnosť byť pokrstená vo mne
spôsobilo dva úplne rozdielne pocity:
obrovskú radosť, ale aj strach. Chvíle
pred pokrstením boli pre mňa veľmi
frustrujúce, plno otázok a pochybností,
ale vo chvíli, keď som videla úplnú
podporu dekana i všetkých ľudí, sa mi
veľmi uľavilo.
Obrad bol veľmi nádherný a ja som sa
cítila veľmi príjemne a hlavne som sa
cítila byť pod Božou ochranou, takže
od tej chvíle sa cítim úplne vyrovnaná a
šťastná, aj napriek mojej ťažkej chorobe.
Úžasne chvíle boli pri samotnom krste.

Ale aj po obrade a po sv. omší bola
táka krásna chvíľa, kedy som od úplne
cudzej pani dostala obraz Ježiša pre
ochranu a od ďalšej pani knihu Jednotný
katolícky spevník. To všetko vo mne
vyvolalo pocit spolupatričnosti a tiež
chuť bojovať s chorobou.
Za to všetko by som Vám všetkým
chcela z celého srdca poďakovať."
Pripájame aj svedectvo od krstnej
mamy pani Lucie: "Stretli sme sa raz,
vedeli sme o sebe, ale nikdy by som
si nepomyslela, že niekedy ma bude o
niečo žiadať. Veď má kopec ľudí okolo
seba, ale ona si vybrala mňa. Viera
žiadna, lebo nebol dôvod, ale všetko
sa zmenilo po návšteve lekára ktorý jej
diagnostikoval ťažkú chorobu, a to nie
jednu. Snažila sa bojovať, ale stále mala
pocit, že jej niečo chýba. Raz v noci mala
pocit akoby sa niekto s ňou rozprával a
vravel jej, aby sa utiekala k Bohu, že v
ňom nájde všetko, čo jej duša potrebuje.
Láska, Viera,
Nádej.Jej túžbou o
znovuzrodenie bol krst.Mala túžbu
byť Božou dcérou. Po krásnom obrade
krstu, sv. príjmania a birmovky sa v nej
všetko prelomilo a všetko zmenilo .Jej
slová: "Cítim sa vyrovnaná, spokojná a
Božia. A čo je najdôležitejšie, že láska k
Bohu ju lieči nielen na tele, ale hlavne
na duši."
Viera je dar od Boha, je to milosť prijať
za pravdu to, čo on zjavil. Šárke sa to
stalo, Boh ju zasiahol priamo do srdca
z ničoho. Sprevádzajme ju aspoň občas
v našej modlitbe.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. V utorok 8.11.2022 o 16.00 hod.
v Katolíckom kruhu na Jarkovej
ul. bude stretnutie združenia
Faustínum.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP rod. Petrová
7:00 + Zuzana Malšeková - 1. výročie
10:00 + Ján, Mária, Karol, Emília
12:00 + Jozef, Elena, Juraj
18:00 + Juliana
5:45 Za duše v očistci

Ut
8.11.

Utorok 32. týždňa v
Cezročnom období
16:00 Cintorín

6:15 + Marta, Dušan, Ján, Helena
7:00 + Marcela - pohrebná
10:00 + rod. Petrušková, Sedláková, Grusová
12:00 + Peter
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
9.11.

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
Sviatok

6:15 + Ján, Imrich, Viktor, Emília, Žofia, Helena
7:00 + Dušan - 1. výročie

TV LUX

10:00 + Žofia, Magdaléna, Vojtech, Helena, Bela
12:00 ZBP Aryan
18:00 + Helena, Juraj

Št
10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a
učiteľa Cirkvi
Spomienka
Adorácia (TV LUX) 20:20

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP rod. Vavreková
7:00 + Andrej - 1. výročie
10:00 + Ján
12:00 + Ružena, Jozef
18:00 ZBP Juraj, Vincent, Ján
5:45 Za duše v očistci

Pi
11.11.

Sv. Martina z Tours, biskupa
Spomienka

6:15 Na úmysel darcu
7:00 + Miroslav
10:00 + Ľubomír
12:00 + Mária, Juraj, Anna, Štefan, Mária, Anna
18:00 ZBP Vladimír, Viera

So
12.11.

Ne
13.11.

Sv, Jozafáta, biskupa a
mučeníka
Spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Margita - 1. výročie
18:00 + Zlatica
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5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Anton), 7.45, 9.00 (+ Agnesa, Štefan, rod.
Gazdová), 10.00 (ZBP Vierka, Ján), 11.30 (+ Pavel, Ján), 15.00 (+ Michal),
18.00 (+ Jaromír), Surdok 9.00, Cemjata 10.15.

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
7.11.

Pondelok 32. týždňa v
Cezročnom období
16:00 Cintorín

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

2. V utorok 8.11.2022 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 8.11.2022.
3. V stredu 9.11.2022 máme kňazské
rekolekcie. Farská kancelária
bude dopoludnia zatvorená.
4. Vo
štvrtok
10.11.2022
organizujeme duchovný zájazd
Lagiewniki - Krakow na jeden deň.
Cena v prípade plného autobusu
je 20 €. Odchod autobusu bude o
5.45 hod. z Baštovej ulice, návrat
približne o 21.00 hod. Hlásiť sa
môžete v sakristii konkatedrály.
5. V dňoch 27.2. - 6.3.2023 chystáme
púť do Svätej Zeme. Cena 710€
zahŕňa autobusový transfer z
Prešova na letisko v Budapešti a
späť, letenka Budapešť - Tel Aviv
– Budapešť, letiskový poplatok,
palivový príplatok, klimatizovaný
autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie
v 2 a 3 – lôžkových izbách s
vlastným sociálnym zariadením
v 3* hoteli, polpenzia formou
švédskych stolov, sprievodca
zájazdu,
poistenie
proti
insolventnosti. Cena nezahŕňa
komplexné cestovné poistenie
PANDEMIC 31 EUR, obslužné
+ taxi na Horu Tábor + vstupy +
audiosystém = 180 USD /platí sa
u sprievodcu po prílete do Izraela/.
Záujemcovia sa môžete hlásiť v
sakristii konkatedrály. Program
púte nájdete na farskej stránke.
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6. Do utorka 8.11.2022 slávime v
Kostole sv. Kríža na cintoríne
sv. omše o 16.00 hod. (predtým
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
a ruženec). Môžete prísť a nahlásiť
úmysly za svojich zosnulých, tak
vo farskej kancelárii, ako aj v
sakristii konkatedrály.
7. Mládežnícke sv. omše s tématickými kázňami slávime vždy v
pia-tok o 18.00 hod. v konkatedrále. Srdečne pozývame mládež,
birmovancov a všetkých veriacich.
8. Srdečne vás pozývame na
tématické detské sv. omše v
konkatedrále nedeľu o 11.30 hod.
9. UPeCe Prešov Vás pozýva na
biblické stretká každý štvrtok o
19.00 hod. v UPeCe na Metodovej
1. Začíname 3.11.2022.
10. Spolok sv. Vojtecha v Prešove
oznamuje svojim členom, že
kalendáre a podielové knihy si
môžete vybrať v predajni SSV,
Hlavná 80, počas pracovnej doby
od 9.00 do 12.00 a 14.00 do 16.00
hod. do 15. februára 2023.
11. V sakristii si môžete zakúpiť
vianočné oblátky s dobrovoľným
milodarom 4€, čím podporíte
výstavbu pastoračného centra
na Šidlovci.
12. Magis o.z. vyhlasuje vianočnú
zbierku
potravín
pre
núdznych a sociálne odkázané
rodiny. Prosíme dobrodincov,
aby prinášali svoju pomoc do
sídla Magisu na ul. Metodovej
do l5.12.2022 v dňoch pondelok
až piatok od 9.00 do 17.30 hod.
Úprimné Pán Boh zaplať.

