strana 4

liečiteľmi. Nenechajte sa hneď uniesť
výsledkom jeho pôsobenia. tie sú často len
subjektívne, nemajú trvalý účinok. Zistite
si, o akého človeka ide. Ako praktizuje
svoju vieru, či mu nejde len o lacný zisk
a reklamu. Poraďte sa s lekárom, akými
prostriedkami lieči. Poraďte sa s kňazom,
aby ste sa neprehrešili proti prvému
Božiemu prikázaniu.
Jozef Dronzek, dekan-farár, z knihy Vyberme
si život

Cesta za Máriou alebo Púť detí

Mgr. Monika Balčáková

RTVS

SMS
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pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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Zoslanie Ducha Svätého: Charizma

tlač, kopírovanie, väzba

Možnosť pomôcť pri záchrane organa
bude aj formou poslania sms na
telefónne číslo (tvar sms správy je: DMS
ORGAN na číslo 877). Oslovte všetkých
priateľov a známych, aj osobne aj cez
sociálne siete, aby cez sms zahlasovali.
Hlasovanie a možnosť poslať sms v
uvedenom tvare bude trvať rok, teda do
mája 2019.

2018

lacné tonery a cartridge

Záznam z koncertu na záchranu
svätomikulášskeho organa si budete
môcť pozrieť aj vo vysielaní STV a to v
nedeľu 20.5.2018 vo večerných hodinách
cca po 20.00 hod.

21

predaj a servis tlačiarní

v Lurdoch a otec arcibiskup Bernard
Bober nás v kázni povzbudil, že Pán Boh
podobne ako v Lurdoch a Fatime chce
hovoriť práve prostredníctvom nás- detí.
To sa deje i počas Vianoc, kedy roznášame
prostredníctvom koledovania dobrú zvesť
do slovenských domovov. Pán biskup
nás v závere kázne ešte vyzval aby sme
odovzdali pozdrav deťom do našich
farností a aj našim duchovným otcom a
teší sa, že sa o rok opäť stretneme v ešte
hojnejšom počte. Všetci pútnici priniesli
do Obišoviec ako obetný dar trvanlivé
potraviny, ktoré OZ Magis venuje
núdznym rodinám.

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

V sobotu 12.5.2018 sme spolu s 1100
deťmi, z približne 52 farností prijali
pozvanie zúčastniť sa na Arcidiecéznej
púti detí v Obišovciach. Ráno sme
spolu s ostatnými deťmi docestovali do
Ličartoviec, kde sme si prevzali balíček
pútnika a vydali sme sa na cestu. Na ceste
nás už čakali naši kamaráti animátori z
eRka, ktorí si pre nás pripravili rôzne
stanovištia na motívy ročnej témy - Šírenie
pokoja. Tento spoločný čas putovania
ubehol rýchlo, keďže sme sa hrali, modlili,
plnili úlohy, vytvárali fotografie, zberali
nálepky na desiatok ruženca – čo bol náš
preukaz pútnika. A cestou sme sa ešte
kochali nádherným výhľadom, keďže
Panna Mária nám vybavila prekrásne
počasie. V okolí kostola si pre nás
pripravili zaujímavé workshopy skauti
a pripravený bol pre všetkých pútnikov
aj chutný obed. Témou detskej púte v
Obišovciach bolo 160. výročie zjavení

Infolist

Charizma je dar Ducha Svätého.
Toto krátke a jednoduché tvrdenie však
prináša aj veľa nejasností do tejto oblasti
chariziem. Sv. apoštol Ján, na rozdiel od
Skutkov apoštolov, nehovorí o nejakom
veľkom ruchu, búrke, či víchrici. Nehovorí
ani o jazykoch, ktoré sa zjavili nad hlavami
apoštolov. Hovoril o Duchu Svätom,
ktorého udeľuje Kristus. Duch Svätý je
v Cirkvi tým, ako hovorí učenie Cirkvi,
ktorý spája a udeľuje dary. O aké dary ide?
Predovšetkým o tie, ktoré vypočítava sv.
apoštol Pavol v liste Korinťanom. Všetky
tieto dary, ktoré udeľuje Duch Svätý, slúžia
spoločnému dobru pre celú Cirkev. To je
takým barometrom, ktorý určuje pre nás,
či ide skutočne o charizmu alebo o podvod.
Ak niekto používa svoj dar pre spoločné
dobro,už je tam predpoklad, že ide o
pravú charizmu. Možno vás však napadne,
prečo ja nemám nejakú charizmu? Prečo
ja nedokážem niekoho liečiť, prečo ja
nedokážem hovoriť jazykmi, ako niekto
iný?
Myslím si, že takáto otázka, ktorú
sme si teraz položili, sa môže vysvetliť z
dvoch smerov: Často sa vraciame do čias
prvých kresťanov. Skutočne tam bolo
celkom evidentné pôsobenie a verejne
známe charizmatické hnutie. My si musíme
uvedomiť, že to bolo potrebné hlavne
preto, aby sa čím viac ľudí dozvedelo o
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ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

radostnej zvesti, o evanjeliu. Preto je to
množstvo ľudí zhromaždené v Jeruzaleme
na sviatok Turíc také prekvapené, že
počuje rozprávať apoštolov vo svojich
jazyckoch. Takto to zariadil Duch Svätý,
aby sa pri tejto prvej verejnej katechéze
o ňom dozvedelo čím viac ľudí. Dnes je
situácia iná. Prakticky každý jazyk už
pozná Božie slovo, už každý národ má
svojich ohlasovateľov Božieho slova vo
svojej reči. Preto Cirkev dnes poukazuje
na iné charizmy.
Teda, nikdy nehovor, že nemáš
nijakú charizmu. Či nie je charizmou
dobrý a láskavý lekár? Koľkokrát sme
už takémuto lekárovi poďakovali za
jeho starostlivosť? Nie je charizmou
byť dobrým majstrom v nejakom
odbore, nie je charizmou byť dobrým
učiteľom, nie je charizmou byť dobrým
úradníkom? A myslím si, že existuje aj
charizma manžela a manželky. Tak to je
prvá odpoveď na otázku, prečo nemám
charizmu. Nie je to pravda. Ty ju máš, len
nie je taká, ako je to v prípade rôznych
liečiteľov, ktorá nás fascinuje. Využívaš
aj ty svoju charizmu pre spoločné dobro?
A môžeme si to povedať ešte z druhej
strany. Nepotrebuješ mať takú charizmu,
ale keby ti bola potrebná, dajme tomu
pre spásu duše, určite by si ju dostal. Na
záver praktické rady pre všetkých, ktorí sa
chystajú alebo už komunikujú s ľudovými
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätodušný pondelok
Po.
21. 5.

Str.
23. 5.

Št.
24. 5.

Pia.
25. 5.

So.
26. 5.

Úmysly sv. omší

5:45

+ bohuznáma (ž)

6:15

+ Juraj

Panny Márie, Matky Cirkvi

7:00

+ Mária - pohrebná

(spomienka)

12:00

+ Anna, František, Mária, Anton,
Alexander

Cemjata 17.00

Ut.
22. 5.

Čas

Sv. Rity z Cascie
(ľubovoľná spomienka)

Streda 7. týždňa v Cezročnom
období

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza,
sviatok
Konkatedrála: adorácia po
večernej sv. omši
Sv. Bédu Ctihodného, kňaza
a učiteľa Cirkvi, (ľubovoľná
spomienka)
Sv. Filipa Neriho, kňaza
(spomienka)

18:00

+ Jolana

5:45

+ Johana

6:15

+ Kristína

7:00

+ Cecília - 1. výročie

12:00

+ Rudolf

18:00

+ Darina

5:45

+ Tomáš, Alžbeta, Ladislav

6:15

ZBP pre Máriu

7:00

+ Peter

12:00

ZBP rod. Františka Tobiáša

18:00

+ Zoltán, Margita

5:45

ZBP Anna

6:15

ZBP Denisa (ž)

7:00

+ Ladislav - pohrebná

12:00

+ z rod. Berkovej a Vaňovej

18:00

ZBP Anna, František

5:45

za uzdravenie Marka

6:15

+ Ján a Pavol

7:00

+ Martin - pohrebná

12:00

+ Mária - nedožitých 70 rokov

18:00

+ Fridrich

5:45

+ Dušan

6:15

+ Ladislav - pohrebná

18:00

+ Mária

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (SLÁVNOSŤ)
Ne.
27. 5.

Infolist

Infolist

5.45 (+ bohuznámy (m)), 6.30 (+ Helena, Jozef, Alexej), 7.45, 10.00 (+ Ján, Anna,
Marta), 11.30 (+ Viliam), 15.00 (ZBP a dary Ducha Sv. - Jozef - 75 r. života),
18.00 (ZBP František, Božena s rodinou); Kalvária 16.30 (ZBP a dary Ducha Sv. pre
Ivetku); Cemjata 10.15

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.

Oznamy

Milodary: zbierka na masmédiá:
konkatedrála 1470,19 €, saleziáni
424 €, jezuiti 570,68 €, Cemjata
51 €, františkáni 1570 €. Na kostol:
bohuznáma 50 €, bohuznáma 20 €,
zo sobáša Lašan - Novotná 50 €. Na
opravu organa: bohuznámy 100
€, ružencové bratstvo 150 €, Eva a
Peter Blizmanoví 100 €, manželia
Macejkoví 100 €, p. Smetanová 100
€, bohuznáma Valéria 50 €. Na rádio
Lumen: bohuznáma 25 €, bohuznáma
50 €, ružencové bratstvo 30 €. Na
TV Lux: bohuznáma Gabriela 50 €,
bohuznáma 50 €, ružencové bratstvo
60 €.
O týždeň 27.5.2018 bude pri sv.
omšiach zbierka na farské potreby,
ktorá by mala vyrovnať finančný
deficit z nízkeho príjmu zo zvončeka,
ktorého výška nestačí na pokrytie
bežných výdajov farnosti. Pán Boh
zaplať.
Prosíme snúbencov, ktorí budú mať
sobáš na Kalvárii, aby to oznámili
miestnemu kostolníkovi a dohodli sa
s ním na potrebných záležitostiach.
To isté platí aj v prípade pohrebu.o
vyslúženie pohrebných obradov.
Kontakt :p. Karafa 0903 048 076
Mariánská kongregácia pozýva
svoje členky na stretnutie z príležitosti
Dňa matiek v stredu 23.5.2018 o
14.30 hod. do kláštora Sancta Maria.
Oznam a upozornenie. Na základe
štátneho Zákona o ochrane
osobných údajov, nie je dovolené
vydávať informácie z matrík
hocikomu. Je to možne vydať
len tým, ktorí prídu osobne alebo
cez splnomocnenie inej osoby.
Prosíme, aby ste tento štátny zákon
rešpektovali a nevyvíjali nátlak na
kanceláriu. Opakujeme, je to štátny,
nie cirkevný zákon!
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6.

Kurz sympto-termálnej metódy
(STM). Srdečne Vás pozývajú
manželia Braňo a MariAnna Garberovci - certifikovaný lektorský pár
STM. 1. stretnutie sa uskutoční dňa
24.5.2018 o 18.00 hod. v Ústave
SANCTA MARIA (Centrum Mary
Ward) - vchod z Metodovej ulice.
Kontakt:
marianna.garberova@
gmail.com, 0948 555 338
7. V rámci diecéznych fatimských
sobôt Košickej arcidiecézy chystajú dekanáty Prešov I a II púť do
Obišoviec v sobotu 2.6.2018. V
ten deň v konkatedrále nebude
slávenie fatimskej soboty, budeme
putovať do Obišoviec. Hláste sa u
hlavného horliteľa p. Harčára alebo sa zapisujte v sakristií konkatedrály. Pôjdu aj kňazi našej farnosti, preto vás povzbudzujeme ku
hojnej účasti.
8. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste prispeli k dôstojnému
priebehu Dňa Božieho milosrdenstva.
(dekan)
9. Vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať
kaplánovi Františkovi za celoročnú
starosť o detské sv. omše ako aj za
slávenie slávnosti prvého sv. prijímania. Vrelá vďaka aj jeho pomocníkom, animátorom a zboru. (dekan)
10. Združenie Faustínum vás pri
príležitosti 80. smrti sv. Faustíny
pozýva na Púť po stopách sv. sestry Faustíny v čase 6.9. - 8.9.2018
s miestami Lódz, Świnice, Płock,
Warszawa, Kraków. Cena je 100 €/
os. Bližšie informácie a prihlasovanie je u p. Zlatice Benišovej, č. t.
0911556209 alebo zlatica.benisova@
zoznam.sk

