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Srdečne vás pozývame na sv. omšu
s našim bývalým diakonom, a teraz už
novokňazom, Dominikom Plavnickým.
Sv. omša bude v nedeľu 25.6. o 7.45 hod. v
konkatedrále.

2017

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
25. jún 2017
Peter a Pavol

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Spracoval František Kunc

Košická arcidiecéza je bohatšia o štyroch
novokňazov. Kňazské svätenia prijali
v Katedrále svätej Alžbety
Dp. Pavol
Bujňák, Dp. Jozef Fuňak, Dp. Lukáš Imrich
a Dp. Dominik Plavnický, ktorý u nás
slúžil rok ako diakon. Košický arcibiskup,
Mons. Bernard Bober vyzval novokňazov
k starostlivosti jeden o druhého. „Lukáš,
Dominik, Jozef a Pavol, motivujte sa k
dobrote srdca a horlivému kňazskému
životu. S úctou a bázňou slávte Eucharistiu.
Zamilujte si vysluhovanie sviatosti zmierenia.
Modlitba nech je vašou silou. Vzývajte Božiu
Matku, Pannu Máriu. Fatimská Madona
je dnes svedkom vašich sľubov a záväzkov.
Doprajte si každý deň ruženec, konajte
skutky pokánia za seba i svojich veriacich
a vo chvíľach pokušenia hľadajte útočisko
v jej Nepoškvrnenom Srdci.“ Po litániách
k všetkým svätým nasledovalo vkladanie
rúk a konsekračná modlitba, skrze ktoré sa
kandidáti stali kňazmi.

predaj a servis tlačiarní

Tak ako Chrám sv. Petra, aj Bazilika
sv. Pavla pri Ostijskej ceste, predstavujú
významné dielo kresťanskej architektúry.
No viac ako veľkosť a nádhera týchto
chrámov zaváži skutočnosť, že sú
historicky cennými pomníkmi dvoch
najväčších apoštolov Ježiša Krista a dvoch
veľkých postáv Jeho Cirkvi.

Novokňazi

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

APOŠTOL PAVOL. Bol
Izraelitom
z Benjamínovho rodu a pôvodne sa
volal Šavol. Pavol bolo pravdepodobne
jeho rímske prímenie, ktoré neskôr
používal ako jediné meno. Pochádzal
z maloázijského mesta Tarz
/
dnešné Turecko. / Toto mesto patrilo
medzi dôležité kultúrne a obchodné
strediská Rímskej ríše. Preto mal Šavol
možnosť oboznámiť sa v rodnom meste
s rímskym právom a gréckou kultúrou.
Vieme, že zdedil aj rímske občianstvo.
To všetko však neoslabilo jeho židovské
cítenie. Jeho najvnútornejšie ideály boli
náboženské: horlivá bezvýhradná služba
Bohu. Preto odišiel do Jeruzalema, kde
sa stal učenlivým žiakom najväčších
vtedajších znalcov židovského zákona.
Šavol bol silnou a dôslednou osobnosťou,
ktorá sa nezastavila na polceste. Preto sa
neuspokojil len s poznaním posvätného
zákona, ale stal sa aj jeho nekompromisným
obhajcom Táto jeho horlivosť ho priviedla
medzi tých, ktorí kameňovali prvého
kresťanského mučeníka Štefana a urobila
z neho nezmieriteľného prenasledovateľa
Ježišových nasledovníkov.

Svätí Peter a Pavol sú dvomi
najvýznamnejšími
apoštolmi. Naši
predkovia ich nazývali apoštolskými
kniežatami.
Vyjadrovali
tým
ich
výnimočné postavenie v apoštolskom
zbore. Francúz Jean Guitton presadzoval
názor, že spomenutí apoštoli predstavujú
dve veľmi rozdielne, ba v mnohom
protichodné, osobnosti, aj keď ich Cirkev
pravidelne spája a spoločne uctieva. Je
to snáď iba preto, že obidvaja nakoniec
pôsobili v Ríme
a tam i zomreli
mučeníckou smrťou? Historicky to môže
byť základom ich spoločnej úcty. Ale
ich význam a spoločné miesto v Cirkvi sa
neopiera len o historicko - miestnu zhodu
ich pôsobenia.
Práve ich rozdielne silné putá a odlišná
apoštolská funkcia v službe toho istého
Ježiša Krista a jeho Evanjelia poznačili
natrvalo základnú štruktúru kresťanstva,
zvlášť Katolíckej cirkvi.
Apoštol
Peter je základom jednoty a pôvodnej
tradície. Apoštol Pavol je smelým
uskutočňovateľom obnovy, ktorú priniesol
Kristus, je neúnavným bojovníkom za
kresťanský univerzalizmus. Boží duch sa
prejavuje v celých dejinách Cirkvi touto
dvojitou cestou Petra a Pavla. V Cirkvi
sa spája Petrova vernosť pôvodnému s
Pavlovou priebojnosťou.
APOŠTOL PETER. Evanjeliá nám

ročník: XXVI.

12. nedeĽa v roku A

ponúkajú o apoštolovi Petrovi viaceré
údaje, na základe ktorých možno v hlavných
črtách zostaviť jeho životopis. Peter, brat
apoštola Andreja, sa volal pôvodným
menom Šimon. Pochádzal z galilejského
mestečka Betsaida a bol rybárom. V čase
Ježišovho pôsobenia býval v Kafarnaume
pri Genezaretskom jazere. Jeho žena sa
v evanjeliách nikdy nespomína. Spomina
sa tu iba jeho testiná, teda matka jeho
manželky, v súvislosti s jej uzdravením
Ježišom. Evanjelista Ján opisuje v prvej
kapitole svojho Evanjelia prvé stretnutie
Šimona-Petra s Ježišom. Bolo to v
blízkosti miesta, kde kázal a krstil Ján
Krstiteľ. Šimona priviedol k Ježišovi jeho
brat Andrej, ktorý bol, spolu s neskorším
apoštolom a evanjelistom Jánom, žiakom
Jána Krstiteľa. Vlastné povolanie Šimona
za apoštola sa uskutočnilo neskoršie pri
Genezaretskom jazere. Ježiš vyučoval ľudí
zo Šimonovej loďky, tentoraz však po
vyučovaní kázal Šimonovi, aby išiel loviť
ryby. Šimon poslúchol nezvyčajný príkaz,
ktorý bol v rozpore s rybárskou teóriou
i praxou. Výsledok mimoriadnej rybačky
bol ohromujúci.
Petrovo
prvenstvo
potvrdzujú
jednoznačne Skutky apoštolov a to
predovšetkým v prvej časti, v ktorej
hovoria o počiatkoch Cirkvi. V druhej časti
počnúc 13. kapitolou, Skutky apoštolov
opisujú prevažne činnosť apoštola Pavla.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Po.
26. 6.

Ut.
27. 6.

Str.
28. 6.

Liturgický kalendár

Pondelok 12. týždňa v cezročnom
období

Utorok 12. týždňa v cezročnom
období

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
(spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Ľudmila

6:15

ZBP Vladimír - 65 r. života

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00

+ Blažej

18:00

+ Margita, František, Miroslav

5:45

+ Ladislav

6:15

ZBP Juraj

7:00

+ Andrej - pohrebná

12:00

+ Ladislav

18:00

+ Helena, František

5:45

+ Anton, Jozef

6:15

+ Anton - 1. výročie

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

ZBP Ninka

18:00

+ Juraj, Mária, Ján

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Št.
29 6.

5.45 (+ Mária) , 6.15 (+ Pavel), 7.00, 8.00, 12.00 (+ Juraj, Mária), 16.00,
18.00 (+ Jozef, Magdaléna), Cemjata 17.00
Konkatedrála: po večernej sv. omši bude adorácia s modlitbami.

Pia.
30. 6.

So.
1. 7.

Piatok 12. týždňa v Cezročnom
období
9.00 (cirk. školy - ukončenie šk.
roka)

1. sobota v mesiaci
Panny Márie v sobotu

5:45

+ Jozef, Dušan

6:15

ZBP Peter a Pavol s rodinami

7:00

+ Mária - 1. výročie

12:00

+ Jozef, Mária

18:00

+ Valéria

5:45

+ Miroslav

6:15

ZBP Bratstvo sv. ruženca

18:00

+ Jozef, Magda, Marián

13. nedeľa v Cezročnom období
Ne.
2. 7.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Marta, Viera), 6.30 (+ Jozef, Anna), 7.45,
10.00 (ZBP Miroslav a Lucia s rodinami), 11.30 (+ Jozef), 15.00 (ZBP Tadeáš a
Gabriela -ž.), 18.00 (ZBP Hugo, Lea, Daniela, Ján);
Kalvária 16.30, Cemjata 10.15, Surdok 10.30

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
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

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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4.
5.
6.
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8.

9.

Oznamy

Milodary z krstu Šimona 20 €, z
pohrebu Alžbety 100 €, z pohrebu
Mikuláša 130, bohuznáma 50 a
20 €, p. Krak a p. Leščinská 70 €,
bohuznáma Lucia 200 €, bohuznáma
20 € na kostol. Dar na organ: p.
Denisa Gallová 100 €, bohuznáma
Helena 20 €. Zbierka na potreby
farnosti: kalvária 136 €, konkatedrála
1908,95 €.
Na slávnosť sv. Petra a Pavla je
celosvetová zbierka na podporu diel
sv. otca Františka.
Vo štvrtok máme prikázaný sviatok sv.
Petra a Pavla, účasť na sv. omši ako v
nedeľu, sv. omše budú navyše o 8.00
a 16.00 hod.
Vo štvrtok 29.6. o 18.00 bude sv. omšu
sláviť o. Peter Majerník, srdečne
pozývame.
Cemjata - sv. omša na sv. Petra a
Pavla bude o 17.00 hod.
Cemjata - Bratstvo sv. ruženca pri
františkánskom kostole obetovalo 400
€, p. Bačová 50 €. Pán Boh zaplať a
vynahraď.
Ukončenie školského roka bude pre
cirkevné školy pri sv. omši v piatok
30.6 v konkatedrále o 8.00 hod.
Pozývame vás na odpustovú slávnosť
v nedeľu 2.7.2017 na Surdoku ku cti
sv. apoštolov Petra a Pavla o 10.30
hod.
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

10.
11.

12.

13.

14.
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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.
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.
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
V mesiacoch júl a august nebude sv.
omša o 7.00, funkciu tejto sv. omše
(rezervácia pre pohrebné a výročné
sv. omše) preberá sv. omša o 6.15.
V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00
hod.

