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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
11. jún 2017
„Odhaľovanie Ducha Svätého“ 2.časť
Duch Svätý ukáže svetu, čo je hriech, čo
spravodlivosť a čo súd

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

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

Kristus poukázal na toto tajomné
pôsobenie Ducha Svätého, keď hovoril:
„Keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo
spravodlivosť a čo súd“ (Jn 16, 8).
Vieme, ako mnoho ľudí stratilo citlivosť
svedomia na hriech, na spravodlivosť a na
skutočnosť súdu, ktorý nás všetkých čaká.
Ukázať, čo je hriech – to znamená poukázať
aj na zlo, ktoré sa v ňom ukrýva. Znamená
to zjaviť tmavú a bolestnú skutočnosť
hriechu – „tajomstvo neprávosti“, keď
človek oklamaný „otcom lži“ zákerne
podozrieva samého Boha a jeho lásku. Pod
vplyvom Ducha Potešiteľa  sa  uskutočňuje
obrátenie         ľudského       srdca, ktoré    
je podmienkou odpustenia hriechov. Duch
Svätý formuje správne svedomie, vďaka
ktorému nazývame pravým menom dobro
aj zlo a prichádzame ku samotným koreňom
hriechu. Podujímame sa na boj proti hriechu.
„Neznámy a skrytý Boh“ – Duch Svätý –
preniká do hĺbky ľudského srdca a stáva
sa „svetlom svedomia“. Spáchaný hriech
nás môže doviesť k zatvrdnutosti srdca – k
strate pocitu viny, čiže k hriechu proti Duchu
Svätému.

ročník: XXVI.

Najsvätejšej Trojice

odmietnutie obrátenia, zatvrdnutosť srdca,
tvrdošijné zotrvávanie v hriechu, nedostatok
kajúcnosti, strata morálnej citlivosti na zlo,
uzatvorenie sa pôsobeniu Ducha Svätého a
odpor voči nemu, zákernosť, zaslepenosť.  
Boh    chce    odpustiť   každý   hriech,     
ale človek môže dôjsť do takého stavu, že
už nie je schopný opustiť hriech a obrátiť
sa, alebo ľutovať ho. Do tohoto stavu sa
môže priviesť sám svojou ľahkovážnosťou,
necitlivosťou na napomenutie a vnuknutie
Ducha Svätého (duchovná hluchota spojená
so zákernosťou). Zlo, ak vylučuje podstatnú
podmienku odpustenia - obrátenie, vedie k
tomu, že hriech sa stáva neodpustiteľným
a človek odmieta spásu, ktorú Boh ponúka
každému prostredníctvom Ducha Svätého.
Sv. Pavol používa dva termíny: pneuma
(Duch) a sarx (telo). V jeho ponímaní
„Duch“ znamená celý nadprirodzený
život, duchovné, nadprirodzené dary,
charizmy, aj samotného ich Autora – Ducha
Svätého. „Telo“ v Pavlovej reči neoznačuje
organizmus, ale celú nižšiu oblasť ľudskej
prirodzenosti s jej egocentrickými snahami
postavenými proti Bohu.
Z publikácie Celkom sám s Bohom

,,Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie,
ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí... Ani
v tomto veku, ani v budúcom“ (Mt 12, 31).
Hriechy proti Duchu Svätému – to je radikálne
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
12. 6.

Ut.
13. 6.

Str.
14. 6.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 10. týždňa v cezročnom
období

Úmysly sv. omší

5:45

+ Alžbeta, Karol

6:15

+ Anna, Pavlína, Helena

7:00

+ Imrich - pohrebná

12:00

+ Mária, Ľudovít, Ján, Anna, Arpád

18:00

+ Bohuznámy kňaz, Vojtech, Ondrej kňazi

5:45

+Eduard, Gabriela, Mária, Jozef, Mária

6:15

+ Alžbeta

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a
učiteľa Cirkvi

7:00

(spomienka)

12:00

Poďakovanie VHS - 60 r. po maturite

18:00

+ Anton, Jolana

Streda 10. týždňa v cezročnom
období

5:45

+ Michal

6:15

ZBP Peter, František, Jozef, Miloš

7:00

+ Ján - 1. výročie

12:00

+ Anton, Magdaléna, Albín, Jolana,
Vierka, Milo

18:00

+ Jolana

PRIKÁZANÝSVIATOK –Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
5.45 (ZBP Iveta s rod.), 6.15 (ZBP Dávid, Mária), 7.00, 8.00

Št.
15. 6.

12.00 (ZBP a poďak. za 70 r. života - Anna),
16.00, 18.00 († František)
Konkatedrála: adorácia po večernej sv. omši
Cemjata 17.00

Pia.
16. 6.

So.
17. 6.

Piatok 10. týždňa v cezročnom
období

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45

ZBP Mária a Jozef s rod.

6:15

ZBP Katarína, Mária

7:00

---

12:00

+ Alžbeta

18:00

ZBP Eva s rod.

5:45

ZBP Emil, Alžbeta, Eva

6:15

+ Alžbeta - pohrebná

18:00

+ Mária, Jozef, Miron

11. nedeľa v Cezročnom období
5.45 (), 6.30 (ZBP Danka - ž. s rod.), 7.45,

Ne.
18. 6.

10.00 (ZBP Eva a Miroslav - uzdrav. rod. koreňov),
11.30 (+Pavol; ZBP Igor a Norika - 25. výr. sobáša),
15.00 (+ Ivan, Marek, Ján, Katarína),
18.00 (+ Júlia, Anton, Elizabeth, Gunter, Ernestine, Max);
Kalvária 16.30, Cemjata 10.15

Infolist

Infolist

1.
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.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary: na organ: Bratstvo sv.
ruženca 200 €, na Rádio Lumen 40
€   a na Tv Lux 35 €. Na Rádio Lumen
bohuznáma 25 €. Na opravu kaplnky na
Cemjate: Jozef a Júlia 400 €.
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
v konkatedrále.
V pondelok 12.6. o 15.00 bude stretnutie
členov Spoločenstva Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Mária
V sobotu 17.6. vás pozývame na
evanjelizačný seminár OHEŇ v Tatran
handball aréne od  9.00, sv. omša bude o
16.30 v hale.
V nedeľu 18.6. sa po všetkých sv.
omšiach uskutoční zbierka na farské
potreby. Za vaše milodary Pán Boh
zaplať a vynahraď.
Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) bude v nedeľu 18. júna so
začiatkom o 15.00 hod. Začíname
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa u
gréckokatolíkov, potom pôjdeme ku
bratom františkánom (Kostol sv. Jozefa),
následne ulicou Konštantínovou a
Metodovou. Zakončíme adoráciou a
požehnaním v Konkatedrále sv. Mikuláša.
Sprievod so Sviatosťou oltárnou bude
aj na Cemjate v nedeľu 18. júna po sv.
omši o 10.15 hod.
Biblický krúžok: všetkých, ktorí sa
prihlásili na biblický krúžok alebo
majú ešte záujem o biblický krúžok,

9.

10.

11.

12.

13.
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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
Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku. Mladí
a dospelí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania alebo sviatosť
krstu (u dospelých sa udeľujú všetky tri
sviatosti naraz - pokiaľ nie sú pokrstení),
nech si v kancelárii farského úradu
vyzdvihnú prihlášku. Prípravu   na
sviatosť birmovania môžu začať študenti
stredných škôl, ktorí v tomto šk. roku
končia 1. ročník strednej školy a
starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do 27. augusta 2017.
Príprava začne spoločným stretnutím
všetkých prihlásených v nedeľu 3.
septembra po večernej sv. omši o 18.00
hod. v konkatedrále.
V kancelárii môžete nahlasovať úmysly
sv. omší na mesiace júl až december
2017.
Ďakujeme   všetkým,  ktorí sa   zapojili  
a pomáhali   pri   Noci k ostolov.  Dekan
a kapláni.
V nedeľu 18.6. o 18.00 bude sláviť
P. Majernik sv. omšu. Po nej bude
premietanie o misii v Tanzánii
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