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Noc kostolov 24.5.2013

„Potom už nebude ani deň, ani noc, ale v čase večera bude svetlo” (Zach 14,7)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Konkatedrála sv. Mikuláša
17.30

Akadémia - Jubileum sv. Cyrila a Metoda (Cirkevná škola sv. Mikuáša)

17.50

Zvony, slávnostný vstup, deti so sviečkami

18.00

Sv. omša - Jozef DRONZEK, farár dekan,
Príhovor: Daniel Galajda, farár - dekan, Katedrála sv. Jána Krstiteľa.
(Duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda), sv. omša s orchestrom a zborom

19.30

Hodnoty gotického barokového a súčasného oltára v presbytériu
konkatedrály Ing. arch. M. Sitarčík

20.15

Voces Gregorianae Cassovienses, zbor pod vedením J. Verbackého

21.00

Zamyslenia k Roku viery: Z. Sláviková - J. Leščinský so zborom sv.
Romana Sladkopevca a Nostro Canto - T. Kanišáková

22.15

Uspávanka (duchovné piesne s textami): Martin a Veronika Husovskí,
Komajota

23.15

Adorácia: Radoslav Krenický, kaplán

24.00

Eucharistické požehnanie (ukončenie Noci kostolov)

20.00

Nočný výstup na vežu konkatedrály

20.00 - 23.00

Možnosť duchovného rozhovoru s kňazom

17.15 - 24.00

Modlitbová reťaz za tých, ktorí vstúpia do konkatedrály

Noc kostolov - Kostol sv. Jozefa
18.00

Otvorenie - objavovanie Františkánskeho kostola: Darina Petranská

19.00

Duchovná cesta sv. Františka - spiritualita ako poklad kresťanstva

20.00

Organový koncert: Tomáš Mihálik

21.00

Vocals a Sláčikové kvarteto Strieborné struny

22.00

Návšteva novozriadenej
a blahoslavených

galérie

s

ostatkami

200

svätých

19. máj 2013

Duch je ten istý
Zaiste sme už veľa počuli o Duchu
Svätom, ale stále presne nevieme, o čo ide, ako
pôsobí a kto to vlastne je. Vieme, že je to tretia
božská osoba, že vychádza z Otca i Syna a že
nás všetkých posväcuje. Ale nevieme s istotou
povedať, kedy a ako bude pôsobiť. Je to totiž
jedna z jeho charakteristík – aj sám Ježiš o ňom
hovoril v podobnom duchu pri stretnutí
s Nikodémom – že nikdy nevieme, kde sa
objaví, odkiaľ vychádza a kam ide.
Jedno je ale isté – keď pôsobí, tak to stojí
za to. Vidíme to na príhode, ktorú nám opisuje
dnešné prvé čítanie.
Dovtedy ustráchaní apoštoli odrazu
nachádzajú v sebe dostatok odvahy, aby
otvorili zamknuté dvere, za ktorými sa
skrývali, a začali neohrozene hovoriť o Ježišovi
Kristovi. Ľudia, ktorí sú tam prítomní, sú
svedkami nevšednej udalosti – všetci ich
počujú rozprávať vo svojom jazyku. Určite
poznáme príbeh o babylonskej veži. Ľudia
chceli postaviť vežu až do neba, chceli byť
ako Boh. Možno sme aj rozmýšľali nad tým,
ako je možné, že pri stavbe tejto veže došlo
k tomu, že si zrazu nerozumeli, nevedeli sa
dohovoriť. Niektorí exegéti to vysvetľujú aj
tak, že síce všetci rozprávali jedným jazykom,
ale navzájom sa hádali, keďže ľudská pýcha
ľudí nespája, ale rozdeľuje. Myslím si však,
že by sme pokojne mohli vysvetľovať túto
stať aj doslova – teda že zrazu si navzájom
nerozumeli, ako keď dvaja ľudia rozprávajú
cudzou rečou a nerozumejú si. Duchu
Svätému nerobí problém neznalosť rečí. V
dejinách sa viackrát stalo, že niektorí svätci
nepoznali inú reč, než ich rodnú. No predsa
cudzinci, ktorí za nimi prišli o radu, počuli
ich vo svojej materinskej reči. Pre nás ľudí je

ročník: XXIII.

ZOSLANIE DUCHA SVATÉHO
to prirodzeným spôsobom neprekonateľná
prekážka. Duchu Svätému to nerobí problém.
Otázkou zostáva, ako Ducha Svätého
dostať do svojho života? Zaiste, nebude to
tak, že mu rozkážeme a príde. Spomeňme si
na Ježišove slová: „Duch veje, kam chce...“
No na druhej strane máme istotu, že Duch
Svätý príde, ak sa mu otvoríme, ak mu dáme
možnosť, aby prišiel. Deje sa to napríklad
pri sviatosti birmovania, ale nielen vtedy. On
prichádza vždy, keď máme čisté srdce a keď
s ním rátame. Jednu istotu ohľadom Ducha
Svätého však máme. Táto istota vychádza
z dnešného evanjelia. Keď Pán Ježiš po svojom
zmŕtvychvstaní prišiel medzi apoštolov,
povedal im: „Pokoj vám!“ Po tých slovách –
ako čítame – hovorí: „Prijmite Ducha Svätého,
komu odpustíte, bude mu odpustené...“
Tento dar je v Cirkvi trvalý. Apoštoli ho
odovzdali svojim nástupcom – biskupom a tí
zase kňazom. Tak je to až do dnešných čias.
Máme teda istotu, že Ducha Svätého nájdeme
vo verných služobníkoch oltára, v hierarchii
Cirkvi.
„Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten
istý“ – tak píše sv. Pavol. Áno, Duch je ten istý
– ten, ktorý rozdáva dary, ten, ktorý pôsobí
v Cirkvi. Prosme teda so žalmistom: Pane,
zošli svojho Ducha a obnov medzi nami pokoj,
obnov medzi nami radosť a obnov medzi nami
aj úctu a poslušnosť k tvojim zástupcom tu na
zemi, lebo v tomto všetkom prichádza tvoje
kráľovstvo. Amen.
Michal Mastný

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Svätodušný pondelok
Po
20.5.

Ut
21.5.

Cemjata 17.00 hod.
Č 1: Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25
Ž 117, 1. 2
Ev: Jn 14, 23-26

Št
23.5.

Pi
24.5.

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP - Andrejka
6.15 † Milan
7.00 † Irena - pohrebná
12.00 † Mária, Jozef, Helena
18.00 † Stanislav
5.45 ZBP - Božena s rodinou (60 r.)

Féria

6.15 † Margita, Rudolf, Anna

Č 1: Sir 2, 1-13
Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40
Ev: Mk 9, 30-37

Sv. Rity z Kassie,
St
22.5.

Čas

Infolist

rehoľníčky,

7.00
12.00 † František, Anna, Alexander
18.00 † Valéria, Andrej
5.45 za vyriešenie problému a Božie požehnanie
rod. Vaňovej

6.15 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rodinami

ľubovoľná spomienka
Č 1: Sir 4, 12-22
Ž 119, 165. 168. 171. 172. 174. 175
Ev: Mk 9, 38-40

7.00
12.00 † Danka
18.00 † Jaroslav, Ema, Ján
5.45 † Tomáš, Alžbeta

Féria

6.15 † Alexander, Anna

Č 1: Sir 5, 1-10
Ž 1, 1-2. 3. 4+6
Ev: Mk 9, 41-43. 45. 47-50

7.00
12.00 † Karol, Alexander
18.00 † členovia rod. Šarišškej, Jobkovej
5.45 za obrátenie Milana

Féria

6.15 ZBP - Matej

Č 1: Sir 6, 5-17
Ž 119, 12. 16. 18. 27. 34. 35
Ev: Mk 10, 1-12

7.00
12.00 † Mária, Ján, Mária, Ladislav
18.00 ZBP - Martinka, Karin

So
25.5.

Ne
26.5.

Sv. Bédu Ctihodného,
kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

Č 1: Sir 17, 1-13; Ž 103, 13-14. 15-16. 1718a Ev: Mk 10, 13-16

5.45 ZBP - Ján
6.15 † Ján, Mária
7.00 † Eva - pohrebná
18.00 ZBP - Sofia

NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - TV LUX, 11.30, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00
Č 1: Prís 8,22-31; Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9; Č 2: Rim 5, 1-5; Ev: Jn 16, 12-15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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Infolist
1.
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.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma 10 €
• bohuznáma rodina 100 €
Na opravu kostola na Cemjate:
• Mária Lacková 100 €
• rodina Franková 50 €
Úprimné Pán Boh zaplať!

2.

Zbierka na katolícke masmédiá bola
vo výške: konkatedrála 1540 €, saleziáni
163 €, františkáni 800 €, Kalvária 52 €,
FNsP 45 €, Cemjata 28 €
Pán Boh zaplať!

3.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na
dokončenie elektrického osvetlenia
v našej konkatedrále. Ešte sa dokončuje
doplnkové osvetlenie, bezpečnostný
a
mediálny
systém.
Prosíme
o pochopenie a vopred vyslovujeme
srdečné Pán Boh zaplať! Dekan a farská
rada našej farnosti.

4.

Májové pobožnosti
Celý mesiac máj sa modlíme Loretánske
litánie s kňazom, vždy pred sv. omšou
večer o 17.50 hod.

5.

Upozornenie!
Nasledujúcu nedeľu 26.5.2013 je sv. omša
už opäť o  11.30 hod. Nedeľou Zoslania
Ducha Svätého sa končí Veľkonočné
obdobie. Od pondelka (20.5.2013) sa
namiesto hymnu „Raduj sa nebies
Kráľovná..." modlíme „Anjel Pána...“

6.

V piatok dňa 24.5.2013 o 17.15 hod. začína
v našej farnosti NOC KOSTOLOV.
Všimnite si program na nástenke.
Všetci ste srdečne pozvaní. Veríme, že si
z uvedeného programu niečo vyberiete
a že akcia prinesie svoje duchovné
ovocie. Tento rok dominuje citát: „Potom
už nebude ani deň, ani noc, ale v čase
večera bude svetlo.“ ( Zach 14, 7 )
Kostoly budú otvorené: Kostol sv. Jozefa
(františkáni), Katedrála sv. Jána Krstiteľa,
Kostol Najsvätejšej Trojice (evanjelický)

7.

V Rámci Roka viery sa modlíme spolu
ranné chvály v utorok o 7.30 hod.
Srdečne ste pozvaní. V nedeľu sa budú
modliť rehoľné sestry o 9.30 hod., pred
latinskou sv. omšou.
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8.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov
oznamuje, že modlitbové stretnutie sa
uskutoční dňa 21.5.2013 v Katolíckom
kruhu na Jarkovej ulici o 17. 00 hodine.
Stretnutie povedie kňaz Ľuboš Kohút.

9.

Dňa 23.5.2013 bude v Kostole sv. Jozefa
o 16.30 hod. sv. omša s kázňou a po
nej o 17.30 hod. prednáška na tému:
Duchovný boj - 2. časť. Požehnanie
a prekliatie. Prednášajúcim je ThDr.
ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.,
prešovský arcibiskupský exorcista.

10. Mariánska
kongregácia
pozýva
svoje členky na spoločné stretnutie
z príležitosti Dňa matiek dňa 26.5.2013
o 14.30 hod. v priestoroch ústavu Sancta
Maria.
11. Májové stretnutie členov klubu Prešov
- Staré mesto sa uskutoční dňa 19.5.2013
o 15.00 hod v Katolíckom Kruhu.

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku
Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom školskom
roku pripravovať a prijať sviatosť birmovania,
nech si v kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku.
Prípravu môžu začať študenti stredných
škôl, ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
u osemročných gymnázií končiaci sextu,
alebo starší.
Študenti cirkevných škôl sa budú pripravovať
na školách.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do 1. augusta 2013.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti
krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech sa
prihlásia v kancelárii farského úradu.

Krsty

11.5 Samuel Dohňanský, Sabína Dorková
12.5 Jozef Blažovský, Peter Alexander Ilenčík

Sobáše - 11.5.2013

Jozef Marton a Mária Grejtáková
Jozef Ferenc a Lucia Baňasová
Lukáš Kollarčik a Zuzana Galová
Martin Lacko a Daniela Dihemeščíková

