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Svätého je zjavenie Krista: „Nikto nemôže
povedať: ´Ježiš je Pán´, iba ak v Duchu
Svätom“ (1 Kor 12, 3).
Ako to máme chápať? Najsvätejšia Trojica
sa nedá pochopiť, lebo je „tajomstvom
tajomstiev“, presahuje náš rozum. Nie sme
schopní pochopiť samých seba, vesmír
a jeho tajomstvá, ktoré sú dielom Boha
Stvoriteľa, a nie aby sme pochopili tajomstvo
nekonečného Boha. „Ó, ľudský rozum, aký
si malý!“                   (A. Mickiewicz).

„Odhaľovanie Ducha Svätého“

Z publikácie Celkom sám s Bohom
Prosebná...
Ján Sarossy
Odznela Osudová i vznešená Tokatta !
     Však neisté tóny pritom zneli,
   gotická klenba v konkatedrále,
to všetko je v kráse i hudba,ktorá znie...
    Bravúrne tóny Malej nočnej
  náš chorý organ to nezvládze.
  By znelo krásno, hudba i radosť,
treba tú štedrosť i vznešenosť  v prosbe...
  Staručký organ v chráme rozladený,
  pozerá naň každý, kto tomu rozumie,
   groše naň treba i povzbudenie
by v oslave Ježiša zaznelo - Te Deum...
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tlač, kopírovanie, väzba

Duch Svätý býva vo svojej činnosti
prirovnávaný k holubici – čo predstavuje
jemnosť a tajomnosť jeho konania. Je
zosobnením miernosti a tajomnosti jeho
pôsobenia; zosobnením miernosti, pokoja
a zmierenia. Tajomné pôsobenie Ducha
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lacné tonery a cartridge

Dobre poznáme mocný živel - oheň, ktorý
dokáže všetko spáliť. Mnohokrát sme už
videli, čo dokáže požiar. Poznáme aj silu
prudkého vetra a uragánu, ktorý dokáže
lámať stromy a vytrhávať ich aj s koreňmi.
Oheň a víchor – mohutné živly majú
okrem ničiacej energie v prírode aj úlohu
očisťovania, zoceľovania a pretvárania.
Oheň očisťuje, ohrieva a osvecuje. Vietor
veje kade chce, počuješ jeho šum, ale nevieš
odkiaľ prichádza a kam smeruje. Tak je to
s každým, kto sa narodil z Ducha Svätého.
Duch Svätý je neraz vo svojej činnosti
nepozorovateľný. Pripomína vzduch, ktorý
dýchame.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

Písmo Sväté, keď hovorí o pôsobení Ducha
Svätého, spomína tri symboly: oheň, prudký
vietor a holubicu. Predstavujú tajomnosť a
zároveň dynamizmus Ducha Svätého.
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Symboly Ducha Svätého
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Svätého poznáme podľa účinkov. A tí, ktorí
zakúsili silný „dotyk“, „vyliatie“ Ducha
Svätého, nie sú schopní vyjadriť to a opísať.
Ako vidíme, pôsobenie Ducha Svätého
je mohutné a zároveň jemné, tajomné      a
predivné. Môže z nás ako víchor vytrhávať
korene hriechu  a všetky jeho príčiny a jeho
pôsobenie je zároveň veľmi jemné.

Žijeme už v treťom tisícročí kresťanstva,
a predsa ešte stále   nanovo odhaľujeme
významnú  úlohu   Ducha  Svätého  nielen
v živote všeobecnej Cirkvi,  ale  rovnako  aj     
v živote rehoľných spoločenstiev a každého,
či každej, z nás.
Nie je ľahké hovoriť o Duchu Svätom.
Predsa však pozorujeme čoraz väčší záujem
o tretiu osobu Najsvätejšej Trojice. Svedčia
o tom rozličné charizmatické hnutia, ktoré
sú však niekedy spojené s extravaganciou.
Pápeži vo svojich výpovediach povzbudzujú
k prehĺbenej teologickej reflexii, novým
štúdiám a k novému kultu Ducha Svätého.
Pomocou a povzbudením k priblíženiu
sa k Duchu Svätému-Oživovateľovi je aj
spoločné dedičstvo s východnými cirkvami,
ktoré verne uchovávali ohromné bohatstvo
cirkevných otcov o Duchu Svätom. Lepšie
poznanie Ducha Svätého ako Prameňa
jednoty môže ukázať cesty, ktoré vedú k
zjednoteniu kresťanov. Duch Svätý ako
tretia osoba Najsvätejšej Trojice ostáva
aj naďalej „Neznámym Bohom“, hoci je
Srdcom aj Autorom nášho duchovného
života, najmä vnútorného rehoľného života.
Pod jeho vedením a z jeho vnuknutia vznikli
rehoľného rodiny a pod jeho vanutím sa
uskutočňuje ich neustála obnova.
Vo Svätom Písme sa tak často stretávame
s termínom „Duch“.

ročník: XXVI.

Zoslanie ducha svätého

Verím v Ducha Svätého, ktorý vychádza
od Otca i Syna
Ide tu vždy o tretiu Osobu Najsvätejšej
Trojice. Okrem tohoto pojmu „Duch“
(Svätý) vystupujú vo Svätom písme ešte
iné pojmy ako: „Duch Boží“, Duch Pána“,
Duch Otca“, „Duch Ježiša“, „Duch Syna“.
Pravdu o Duchu Svätom nám zjavil Ježiš
Kristus, ale jeho činnosť vidíme už v Starom
zákone. V nicejsko-carihradskom vyznaní
viery vyznávame: „Verím v Ducha Svätého,
Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza od
Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá
istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi,
on hovoril ústami prorokov“. Duch Svätý
hovoril už cez prorokov.
Ako ťažko je nám vniknúť do tajomstva
trojjediného Boha – idúc evanjeliovou,
liturgickou aj patristickou cestou: „- od
Otca - cez Syna - v Duchu Svätom“. Chceli
by sme radšej stíchnuť, ako to robia napr.
trapisti padajúc na tvár. Chceli by sme prosiť  
o svetlo, silu a lásku Ducha Svätého volajúc:
„Príď, Duchu Svätý!“
Profesor Heribert Mühlen, teológ z
Paderbornu, napísal diela o Duchu Svätom.
Boh vo svojom vnútornom živote je „Láska“.
Osobná láska je Duch Svätý. Duch Otca i
Syna ako Láska – Dar. Je Osobou – Láskou.
Je Osobou – Darom, vzájomnou výmenou
lásky medzi božskými Osobami.
Táto Božia láska „je rozliata v našich
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme
dostali“ (Rim 5, 5). Ďalšou úlohou Ducha
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätodušný pondelok
Po.
5. 6.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
(spomienka)
Cemjata 17.00

Ut.
6. 6.

Str.
7. 6.

Št.
8. 6.

Pia.
9. 6.

So.
10. 6.

Utorok 9. týždňa v Cezročnom
období

Streda 9. týždňa v Cezročnom
období

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza,
sviatok
Konkatedrála: poklona sv.
krížu po večernej sv. omši

Piatok 9. týždňa v Cezročnom
období

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Cemjata: 18.00 - nedeľná

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Rudolf

6:15

+ Michal, Mária

7:00

+ Helena - pohrebná

12:00

+ František

18:00

+ Katarína, Anna

5:45

+ Anna, Ján, Magdaléna, Štefan

6:15

+ z rod. Hvizdošovej a Koščovej

7:00

+ Peter - pohrebná

12:00

ZBP Mária - za vnút. uzdravenie

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

Za živých a zosnulých členov
bohuznámej rod. (uzdrav. rod. koreňov)

6:15

ZBP Lenka, Jozef, Ján - poďak. za život

7:00

---

12:00

+ Milan

18:00

ZBP Cecília a deti s rod.

5:45

+ Jozef

6:15

+ Peter

7:00

---

12:00

+ Anna, Ján

18:00

+ Alžbeta

5:45

ZBP Ľubomír, Marián s rod.

6:15

+ Mária - 1.výročie

7:00

---

12:00

+ Ladislav

18:00

+ Ján, Ján

5:45

ZBP Irena s rod.

6:15

ZBP Kvetoslav - 70 r. života

18:00

+ Ján - kňaz

Najsvätejšej Trojice (slávnosť)
5.45 (+ Michal), 6.30 (ZBP Janka - ž.), 7.45, 10.00 (+Kamila),

Ne.
11. 6.

11.30 (+Jozef, Magdaléna), 15.00 (+ Helena, Jozef, Júlia, Peter, Mária),
18.00 (+ Helena, Irena, Ladislav, Ferdinand, Eduard); Kalvária 16.30 (ZBP Tomáš)
19.00 organový koncert v konkatedrále
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Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
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Oznamy

Milodary: zbierka na masmédiá:
FNsP 100 €, františkáni 1350 €, jezuiti
463, 23 €, bohuznáma 60 €. Na opravu
organa: bohuznámy 100 €. Na rádio
Lumen bohuznáma 25 €. Na kostol:
Lucia 185 €, zo sobáša Viazankových
100 €, z pohrebu 20 €.

8.
V nedeľu 4.6. chvály o 19.07 nebudú
z technických príčin.
V utorok 6.6. na sv. omši o 18.00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel, ako aj
milodary na sv. omšu, vhoďte v obálke 9.
do schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva (pri južnom vchode) v
konkatedrále najneskôr do poludnia 6.
júna.
Pozývame vás na diakonskú vysviacku
(9.6. o 10.00) do Katedrály sv. Alžbety  
v Košiciach, kde bude za diakona
vysvätený náš bohoslovec Lukáš
Mohler. Taktiež vás pozývame na
kňazskú vysviacku (10.6. o 10.00), na 10.
ktorej bude vysvätený náš tohtoročný
diakon Dominik Plavnický.
Občianske združenie Prešovská gotika
organizuje v nedeľu 11.6. o 19.00
organový koncert v Konkatedrále
sv. Mikuláša. Touto cestou Vás
pozývame na tento koncert. Výťažok z
koncertu bude použitý na opravu organa
11.
v konkatedrále.
Prosíme snúbencov, ktorí budú mať
sobáš na Kalvárii, aby včas oznámili
túto skutočnosť miestnemu kostolníkovi
a dohodli sa s ním na potrebných
záležitostiach. Taktiež o to prosíme
pozostalých, ktorí majú záujem o
vyslúženie
pohrebných
obradov.
Kontakt 0903 048 076
Katolícka zoznamka katRande.org  
pozýva slobodných katolíkov, ktorí vo
viere hľadajú svojho životného partnera,
na víkendovku katRande v Raji. Bude
sa konať 16. – 18. júna 2017 v Centre
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Božieho milosrdenstva v Smižanoch.
Duchovným programom na tému
Zostala nám nádej...? nás bude viesť
páter Kristiánom OP. Bližšie informácie
nájdete na plagátoch a na stránke:
katRande.org alebo Výveska.sk
Biblický krúžok: všetkých, ktorí sa
prihlásili na biblický krúžok alebo
majú ešte záujem o biblický krúžok,
pozývame na prvé spoločné stretnutie streda, 21. jún po večernej sv. omši v
konkatedrále.
Slovenská katolícka charita organizuje
zbierku školských pomôcok (všetko,
čo môžu deti v škole, pri štúdiu využiť)
- pomôžte núdznym a prineste ich nové
alebo používané, ale stále funkčné.
V čase od 1.6. do 31.8.2017 do
Sociálneho centra, Pod Táborom 33,
Prešov, pon. až pia. 9.00 - 15.00. Tel.
kontakt 051/772 37 52
Pozvánka pre manželov: Kána pre
manželov - čas na manželstvo, čas
pre vás dvoch, samostatný program
pre deti. Kedy? 23. - 29. júla 2017.
Čerpá z prameňov svätého Ignáca z
Loyoly a zo skúseností charizmatickej
obnovy. Kontakt: + 421 948 380 929,
sekretariatkana@gmail.com,
www.
kanapremanzelov.sk
Pozývame vás na púť do Medžugorja
v termíne 22. - 30. august 2017. Cena:
250 eur/osoba. V cene je zahrnutá:
doprava moderným klimatizovaným
autobusom, ubytovanie, polpenzia
(2x denne strava), cestovné a úrazové
poistenie. Čaká Vás nádherný duchovný
program spojený s relaxom pri mori
(3x kúpanie na Makarskej). Púťou
vás bude sprevádzať o. Viktor Baltes.
Prihlasovanie: www.presov.rimkat.sk,
kancelária farského úradu na Hlavnej
ul. č. 81 alebo sakristia konkatedrály.

