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PLÁNOVANÉ DUCHOVNÉ AKTIVITY

Konkatedrála sv. Mikuláša.
24.6. – 7.45 hod. Postprimície novokňaza Kristiána, Konkatedrála sv. Mikuláša .
1.7. – 11.00 hod. Surdok, odpustová slávnosť
ku cti sv. Petra a Pavla.
21.7. – 10.00 hod. Dúbrava, odpustová slávnosť
ku cti sv.Joachima a Anny .
22.7. -.29.7.- P 18, národné stretnutie mládeže
v Prešove.

16.6. - od 9.00 hod. Oheň, Mestská športová
hala.
16.6. – o 10.00 hod. Kňazská vysviacka diakonov Lukáša a Kristiána, Katedrála sv. Alžbety,
Košice (prosíme o modlitby za oboch!).
17.6. – o 10.30 hod. Primície novokňaza Kristiána, Žalobín.
23.6. – 10.30 hod. Primície novokňaza Lukáša,
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Nádej, či definitíva?

tlač, kopírovanie, väzba

by prejavili záujem o kňazské povolanie?
Ako vnímate víziu vašej ďalšej služby ako
kňaza? Svojej rodnej farnosti sv. Mikuláša
sa chcem na prvom mieste poďakovať
za všetko, čo mi doposiaľ dala a čím ma
obohatila, predovšetkým, že bola mojim
domovom. Chcem sa poďakovať všetkým
kňazom našej farnosti, tak súčasným ako
i minulým, ktorí ma tiež formovali a boli
mi oporou. Ďakujem aj vám, farníkom,
za všetky modlitby, obety a najrôznejšiu
pomoc a podporu, ktorú ste mi preukázali
na ceste môjho povolania. Vyslovujem
vám úprimné ďakujem. Vám mladí, ktorí
uvažujete nad duchovným povolaním či
zasväteným životom, chcem odkázať,
aby ste sa nebáli povedať Bohu svoje
áno. Život s Bohom je aj napriek našim
ľudským limitom a slabostiam jedno
veľké a krásne dobrodružstvo, do ktorého
sa oplatí vstúpiť. To, ako sa bude vyvíjať
moja kňazská cesta, neviem dopredu
predpovedať. Isté je, že to nechávam v
Božích rukách a v rukách otca arcibiskupa.
Poslušnosť vnímam ako nástroj veľkého
požehnania.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

svoj zmysel a nezastupiteľné miesto. Čo
vám bude chýbať po odchode z našej či
košickej farnosti? Po odchode z Košickej
farnosti mi bude chýbať predovšetkým
spoločenstvo kňazov, medzi ktorými
som prežil posledný rok. Na fare nás žilo
sedem, čo je ako väčšia rodina :) Medzi
kňazmi som sa cítil prijatý a boli mi
akoby staršími bratmi. Aj touto cestou
sa im chcem poďakovať za priateľstvo a
každé povzbudenie. S akými duchovnými
radosťami a bolesťami odchádzate? Do
kňazskej služby vstupujem s radosťou, že
budem môcť byť nehodným nástrojom v
Božích rukách, cez ktorý Boh bude môcť
pokračovať vo svojom diele v tomto
svete. Toto vedomie vo mne vzbudzuje
bázeň, ale zároveň veľkú radosť. Často sa
modlím, aby som bol dobrým nástrojom
v rukách nášho Pána. To, čo ma ťaží, sú
predovšetkým vlastné nedostatky, ale
niekedy tiež ľudská nemožnosť pomôcť
tým, ktorí prežívajú najrôznejšie ťažkosti.
To je ale priestor, kde môžem "trénovať"
a prehlbovať svoju dôveru voči Bohu. Čo
by ste odkázali našej farnosti a tým, ktorí
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predaj a servis tlačiarní

účasť ľudí i kňazov i silný duch pri modlitbe ruženca i slávení sv. omše. Pán Boh
zaplať za všetkých, ktorí to organizovali a
pripravovali. (veriaca Iveta)

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

v spoločenstve mnohých kňazov i nášho
dekana Jozefa, ktorý zastrešoval a pripravoval celú slávnosť. Bolo to krásne a veľmi
duchovné, ja osobne som sa tejto slávnosti
zúčastnila prvykrát. Povzbudila ma hojná

Videli Jeho zázraky, vnímali svedectvá ľudí, dotýkali sa Ho a stretávali sa s
Ním a predsa neuverili. Tajomstvo tvrdého srdca u farizejov a zákonníkov je
ozaj nepochopiteľné. Ale vrcholom bolo
to, že ho spájali so Satanom, otcom lži a
klamstva. Toľko dobra urobil pred ich
očami, toľkých ľudí priviedol späť k Bohu,
toľkým vrátil radosť zo života a predsa mu
pripisovali démonickú moc. A tak prišlo
vážne varovanie platné vtedy aj dnes.
„Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však
rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa
naveky, ale je vinný večným hriechom"
(Mk 3, 28 – 29).
Čo je vlastne rúhanie a prečo sa neodpúšťa?
Musíme si uvedomiť, že rúhanie proti Duchu Svätému, to nie sú len slová alebo iné
preklínania, ale je to zatvrdilé neprestajné
odmietanie prijať spásu, ktorú ponúka Boh
človekovi skrze Ducha Svätého. Ak človek
neprijíma spasiteľné usvedčenie z hriechu,
vtedy odmieta aj očistenie svojho svedomia – čiže odpustenie hriechov. Pápež Ján
Pavol II. to nazýval radikálnym odmietnutím odpustenia, lebo „rúhanie proti Duchu Svätému spočíva práve v radikálnom
odmietnutí prijať toto odpustenie, ktorého
vnútorným rozdávateľom je on a ktoré
predpokladá skutočné obrátenie, spôsobené
ním samým vo svedomí. Ak Ježiš hovorí, že

ročník: XXVIII.
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rúhanie proti Duchu Svätému nemôže byť
odpustené ani v tomto živote, ani v budúcom, je to preto, že toto ,ne-odpustenie' je
príčinne spojené s ne-kajúcnosťou, čiže s
rozhodným odmietnutím obrátiť sa" (porov. Dominum et Vivificantem, 46). Takýto
človek je v ustavičnom vnútornom odpore
voči Bohu, teda akoby dobrovoľne zostáva
vo väzení. Nakoniec sa jeho stav končí
nekajúcnosťou a následným zatratením
(porov. KKC 1864). Znie to síce tvrdo, ale
má to svoju logiku.
Určite poznáte vo svojom okolí, ale aj vo
svojej rodine, takéto prípady. Sú to bolestné veci hlavne pre matky, ktoré trpia pre
svoje deti, ktoré sa zrazu zatvrdilo postavili proti Bohu, odmietajú chodiť na sv.
omše, či k sv. zmierenia, ba dokonca, čo
je horšie, stáva sa aj to, že zrazu zo syna a
dcéry, ktorí chodili na sv. omše a ako - tak
praktizovali vieru, sa stanú zarytí odporcovia, ktorí dokonca preklínajúc všetko posvätené, preklínajú Boha. V takýchto prípadoch ozaj ostáva iba modlitba a nádej, že
raz príde okamih, kedy sa to všetko môže
zmeniť. Možnosť zmeny totiž končí až
posledným výdychom. Božie milosrdenstvo je ozaj bez hraníc, je však podmienené
spoluprácou s človekom. (dekan)
V sobotu 2.6.2018 sa aj naša farnosť
zúčastnila slávenia Fatimskej soboty v
Obišovciach. Predsedal otec biskup Marek
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 ZBP Michal, Tomáš

Sv. Barnabáša, apoštola
(spomienka)

7:00 † Marta - pohrebná
12:00 † Jozef, Martina (ž)
18:00 ZBP Marek, Martina, Larisa, Nastasia
5:45 † Alžbeta, Karol, Ladislav
6:15 † Anna, Michal, Jozef

Ut
12.6.

Utorok 10. týždňa v
Cezročnom období

7:00 † Oľga - pohrebná
12:00 † z rod. Gumanovej a Janičovej
18:00 ZBP a pokoj v rodine Jána, Marcelky,
Jána
5:45 † Anton, Ján, Anton

Str
13.6.

6:15 ZBP Marián - 70 rokov života

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

7:00 † Mikuláš - 1. výročie
12:00 ZBP pre absolventov SZŠ - 50 r.
ukončenia
18:00 ZBP rod. Šimoňáková
5:45 † Anton

Št
14. 6.

Štvrtok 10. týždňa
6:15 † Michal - 5. výr.
v Cezročnom období
7:00 † Jozef - pohrebná
Adorácia po večernej sv. 12:00 † Veronika, Vincent, Štefan
omši.
18:00 † Pavel a Magdaléna
5:45 za duše v očistci

Pi
15.6.

Piatok
10.
týždňa
Cezročnom období

v

6:15 † Danka
7:00 † Peter - pohrebná
12:00 † Július
18:00 † Alžbeta, Ján, Alžbeta, Fridrich

So
16.6.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 † Margita, Eduard
6.15 † Michal, Terézia, Pavol, Mária
18:00 ZBP Anton s rod.
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Ne
17.6.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † Veronika, Margita, Bartolomej,
Mikuláš

Po
11.6.

Infolist

Infolist

5.45 († bohuznámy (m)), 6.30 († Jozef, Anna), 7.45, 10.00 († Ján), 11.30 (ZBP
a poďakovanie za 40 r. manž. života - Helena a Peter), 15.00 (ZBP Ľubomír a
Viera), 18.00 († Mária, Jozef, Miron)
Kalvária: 16.30 († Antónia), Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, 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 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

strana 2

2.

3.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu: z
pohrebnu Štefana Merténa 120 €,
rod. Raďaková 100 €. Na organ:
bohuznáma 17 €, z pohrebu Štefana
Merténa 145 €, rod. Raďaková 100 €,
RB od františkánov 200 €.
Občianske združenie 5 Paľce vás
pozýva na koncert z gospelového cyklu Mojím jazykom je hudba, na ktorom vystúpi skupina Hero. Koncert sa
uskutoční v nedeľu 10.6.2018 o 17.00
hod. v saleziánskom mládežníckom 6.
stredisku na Bottovej ulici. Vstupné je
dobrovoľné, všetci ste srdečne vítaní.
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania sms
na telefónne číslo (tvar sms správy je:
DMS ORGAN na číslo 877). Oslovte
7.
všetkých priateľov a známych, aj
osobne, aj cez sociálne siete, aby cez
sms zahlasovali. Hlasovanie a možnosť
poslať sms v uvedenom tvare bude trvať
rok.

4.

Združenie Faustínum vás pri príležitosti
80. výročia smrti sv. Faustíny pozýva
na Púť po stopách sv. sestry Faustíny
v čase 6.9. - 8.9.2018 s miestami Lódz,
Świnice, Płock, Warszawa, Kraków.
Cena je 100 €/os. Bližšie informácie a
prihlasovanie je u p. Zlatice Benišovej,
č. t. 0911556209 alebo zlatica.benisova@zoznam.sk

5.

Organizátori slávnosti blahorečenia
Anny Kolesárovej v Košiciach
zverejnili možnosť registrácie pre
pútnikov z farností, spoločenstiev či
reholí a koncelebrujúcich kňazov, ktorí
budú cestovať objednanými autobusmi,
autami, alebo verejnou dopravou na

strana 3

slávnosť blahorečenia v sobotu 1.
septembra 2018. Kapacita štadióna
ponúka v hľadisku miestenky na sedenie
pre registrovaných pútnikov. Všetci
pútnici sú vítaní a trávnatá plocha ihriska
bude prispôsobená na státie a vstup bez
miestenky. Všetkých účastníkov z našej
farnosti zaregistrujeme my cez farský
úrad. Stačí, ak sa zapíšete v sakristii.
Zápisom dávate súhlas so spracovaním
vašich osobných údajov.
V nedeľu 17.6.2018 navštívia našu
farnosť kňazi z Domčeka z Vysokej, z
miesta, kde žila Anna Kolesárová, budú
sláviť tieto sv. omše. 10.00, 11.30, 15.00
a 18.00, a v kostole Kráľovnej pokoja o
10.00 a 11.30 hod.
Dp. Mgr. Lukáš Mohler, diakon a
rodák z tejto farnosti, prijme z rúk
Mons. Bernarda Bobera v sobotu
16.6.2018 sviatosť kňazstva. Pri tejto
príležitosti sme ho oslovili z redakcie s
niekoľkými otázkami. Svoju diakonskú
prax vykonával vo farnosti Sv. Gorazda
v Košiciach - Terasa. Ako vás obohatila
služba vo farnosti Košice - Terasa po
stránke osobnostnej a duchovnej?
Farnosť v Košiciach mi bola blízka
predovšetkým mentalitou mestských
ľudí, keďže aj ja sám pochádzam z
mesta. Za nie dlhý čas, ktorý som vo
farnosti na sídlisku Terasa strávil, mohol
som osobne spoznať viacero ľudí. Mnohí
boli pre mňa povzbudením, najmä v
znášaní svojich krížov a ťažkostí a
tiež svojim prístupom k životu. Životy
veriacich prežívané v úprimnej a hlbokej
viere sú pre mňa vždy novým impulzom
a nakopnutím, že duchovné povolanie
má aj v dnešnom modernom svete

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Samuel Valiček.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

