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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

Katolícka Cirkev slávila sviatok Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi /Božie telo/ ako prikázaný
sviatok. Sviatok je oslavou daru Eucharistie a
úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod
spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.
Viera v skutočnú prítomnosť Krista vo Sviatosti
oltárnej bola v 11. a 12. storočí napádaná
rozličnými heretickými výhradami, na vyvrátenie
týchto bludov bol zvolaný všeobecný. Štvrtý
lateránsky koncil, ktorý v roku 1215 opätovne
potvrdil a slávnostne vyhlásil, že Kristus je
skutočne prítomný v chlebe a vo víne, ktoré sa
premieňajú na Jeho Telo a Krv, keď kňaz nad
nimi vo svätej omši vysloví slová premenenia.
V tej dobe sa v niektorých kláštoroch ujal obrad
pozdvihovania, ktorý sa neskôr rozšíril v celej
Európe. Svätá Juliana z Liége, sestra a neskôr
opátka kláštora Mt. Cornillon, bola hlavnou
predstaviteľkou hnutia za zavedenie sviatku
Božieho Tela. Jedným z arcidiakonov v katedrále
v Liége bol aj Jacques Panteleon, ktorý sa stal
v roku 1261 pápežom Urbanom IV. Encyklikou
Transiturus de hoc mundo v roku 1264 rozšíril
slávenie tohto sviatku na celú Cirkev. Omšové
texty a hymnické piesne pre liturgiu zložil Tomáš
Akvinský. Sviatok znova potvrdil Klement V. na
koncile vo Vienne. Spočiatku sa slávnosť konala
len v chrámoch. Pápež Ján XXII. ju upravil tak,
aby sa konala so sprievodom, počas ktorého sa
má niesť ulicami Sviatosť oltárna. Popri sviatku
Božieho Tela sa od 17. storočia slávil aj sviatok
Predrahej Krvi. Pius IX. v roku 1849 rozšíril
tento sviatok na celú Cirkev a ustanovil, aby
sa svätil na prvú nedeľu mesiaca júl. V roku
1914 Pius X. zmenil jeho slávenie na 1. júla.
Posledná reforma liturgického kalendára spojila
oba sviatky a zaviedla spoločné slávenie Božieho
Tela a Krvi na štvrtok po sviatku Najsvätejšej
Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu. Tradícia

ročník: XXVI.

11. nedeĽa v roku A
procesií odpradávna sprevádza jeden z najväčších
cirkevných sviatkov, ľudovo nazývaný Božie
Telo. Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, veriaci v
procesii na čele s kňazom symbolicky oznamujú
svetu nosením monštrancie s kúskom premeného
chleba ulicami dedín a miest. Postupne sa
zastavujú pri štyroch oltároch symbolizujúcich
štyri svetové strany. Sprievod tak naznačuje
Božiu ochotu a ústretovosť aj voči tým, čo ho
nepoznajú. "Oltáriky" vytvoria rodiny pred
svojimi domami zo zelene, kvetov a domácich
predmetov, ktoré sa použivajú na prehĺbenie
nábožnosti: obrázky, krížiky, ruženec.
Deti na znak úcty a lásky k Bohu sypú na cestu
lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesií
spievajú náboženské piesne. Nech nás dnešný
deň obnoví vo viere v Eucharistiu. Máme si ju
uctievať aj mimo svätej omše a dnes to urobíme
procesiou. Cirkev odporúča aj adoráciu pri
Najsvätejšej Sviatosti mimo svätej omše. Sv. Ján
Pavol II .povedal: "Cirkev a svet veľmi potrebujú
eucharistický kult". Ježiš nás očakáva v tejto
Sviatosti lásky. Neľutujme svoj čas a poďme sa
s ním stretnúť v adorácii, v rozjímaní, v plnom
nasadení viery a buďme ochotní zadosťučiniť za
veľké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia
nikdy neprestáva.
Eucharistický kult nie je folklórom, ale prejavom
môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii. Nech je
dnešné slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás
skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev
má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou
a vďačnosťou za tento dar. A nech je dnešná
slávnosť prejavom našej hlbokej viery.
Spracoval: František KUNC.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
19. 6.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 11. týždňa v cezročnom
období

Ut.
20. 6.

Str.
21. 6.

Št.
22 6.

Utorok 11. týždňa v cezročnom
období

Streda 11. týždňa v cezročnom
období

Štvrtok 11. týždňa v cezročnom
období

ZBP Imrich, Marta

6:15

+ Anna, Félix

7:00

+ Eduard - pohrebná

12:00

ZBP absolventky Pedag. školy v PO - 60
rokov
+ Ján, František, Jozef

5:45

+ Mária

6:15

+ Michal, Anna, Michal

7:00

ZBP a uzdravenie tela i duše - Dominik

12:00

za duše v očistci

18:00

+ Marián

5:45

+ Michal, Klára

6:15

+ Alojz

7:00

+ Mikuláš - pohrebná

12:00

+ bohuznámy

18:00

ZBP rod. Kočanovej a Lucie s rod.

5:45

ZBP Margita

6:15

+ František, Albert, Žofia

7:00

+ Anton Adam - 1. výr.

12:00

+ Miloslav

18:00

ZBP Dávid, Mária.

Konkatedrála: adorácia po večernej sv. omši

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Pia.
23. 6.

(slávnosť)
Cemjata: 17.00

So.
24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
(slávnosť)

5:45

Za uzdravenie tela a duše bohuzn. osoby

6:15

+ Jozef, Štefan, Anna

7:00

+ Štefan - pohrebná

12:00

+ Kvetoslava

18:00

+ Zuzana

5:45

+ Ján

6:15

+ Ján, Otília, Mária, Ernest, Mária,
Andrej

18:00

ZBP Katarína

12. nedeľa v Cezročnom období
5.45 (+ Ján, Jozef), 6.30 (+ Ján, Darinka, Pavol, Paľko), 7.45 (+ Bartolomej, Ján),

Ne.
25. 6.

1.

Úmysly sv. omší

5:45

18:00

Infolist

Infolist

10.00 (+ Gertrúda, Alexander),
11.30 (Jaroslav a Helena - poďakovanie za 40 r. manželstva),
15.00 (ZBP Dávid a Mária),
18.00 (+ Rastislav, Miroslav);
Kalvária 16.30, Cemjata 10.15

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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Oznamy

Milodary: na organ: bohuznáma 100 €,
bohuznáma 100 €; bohuznáma Verona na
farské a kostolné potreby 100 €, zo svadby
Šinglár - Mišenčíková na kostol 100 €, zo
svadby Krak - Liščinská na kostol 70 €,
z pohrebu Štefana Tomáša na kostol 100 €.
Na opravu kaplnky na Cemjate: bohuznáma
100 €, p. Danko 50 €, rod. Vaňová 100 €,
rod. Lipovská 50 €, bohuznámy 50 €, rod.
Jankaninová 100 €. Zbierka na médiá: Cemjata:
30 €, zbierka 4.6.2017 na Cemjatu 250 €.

2.

V nedeľu (dnes) 18.6.2017 sa po všetkých
sv. omšiach uskutoční zbierka na farské
potreby. Za vaše milodary Pán Boh zaplať a
vynahraď.

3.

Sprievod so Sviatosťou oltárnou (oltáriky)
bude v nedeľu (dnes) 18. 6.2017 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.

4.

5.

Biblický krúžok: všetkých, ktorí sa
prihlásili
na
biblický
krúžok
alebo
majú ešte záujem o biblický krúžok,
pozývame na prvé spoločné stretnutie streda, 21.6.2017 po večernej sv. omši
v konkatedrále.
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
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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.

6.

V kancelárii môžete nahlasovať úmysly sv.
omší na mesiace júl až december 2017.

7.

Stretnutie zdravotníkov Prešova bude
29.6.2017, na slávnosť svätých apoštolov Petra
a Pavla. Hosťom bude ThLic. Ján Viglaš,
rektor Kňazského seminára sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne
a stály spolupracovník Teologickej komisie –
Subkomisie pre bioetiku Konferencie biskupov
Slovenska. Po sv. omši o 15:15 hod. bude
v nemocničnej kaplnke FNsP hovoriť o téme:
Fatima a zodpovednosť kresťana za svet. Čnosť
odvahy a výhrada vo svedomí. Duchovná
správa FNsP Prešov

8.

Srdečne vás pozývame na postprimičnú sv.
omšu vdp. Mgr. Dominika Plavnického,
ktorý u nás vykonával diakonskú službu,
v nedeľu 25.6.2017 o 7:45 hod. Po sv. omši
bude priestor na gratulácie.

9.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa
uskutoční dňa 20.6.2017 u FRANTIŠKÁNOV
o 17:00 hod. Stretnutie spojené so sv. omšou
povedú bratia františkáni.

10. Spoločenstvo
Najsvätejšieho
Srdca
Ježišovho pri Konkatedrále sv. Mikuláša
pozýva k modlitbe Deviatnika k Ježišovmu
Srdcu so začiatkom 15.6.2017 o 17.40 (pred
večernou sv. omšou) a ukončením na sviatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 23. 6. 2017.
11. Komunita Útecha Vás pozýva na Modlitby
matiek počas modlitbového trojdnia
v dňoch 23.6. - 25.6.2017 vo františkánskom
kostole v Prešove. V piatok a v sobotu
o 17.30, v nedeľu o 14.30 hod.
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