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Chceme sa poďakovať v prvom rade
Bohu, za všetko to, čo koná v našich
životoch. Ďalej všetkým tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili do chodu
akcie – Mons. B. Boberovi, p. dekanovi
J. Dronzekovi, o. J. Heskemu, ktorý celebroval sv. omšu, o. M. Marcinovi a os-
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tatným zúčastneným kňazom. Tiež kostolníkom, miništrantom, kantorovi, no v
neposlednom rade všetkým Vám, ktorí
ste svojou prítomnosťou vytvorili nádhernú atmosféru. Sv. Charbel, oroduj za
našu farnosť!
		

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Klaudia Komárová

27. MÁJ 2018

Tajomstvo v láske.

kanceláriu. Opakujeme, je to štátny,
nie cirkevný zákon!

lacné tonery a cartridge

13. Združenie
kresťanských
seniorov, klub Staré mesto Prešov,
pozýva svojich členov na stretnutie
v nedeľu 27.5.2018 do Katolíckeho
kruhu na Jarkovej ulici o 15.00 hod.

predaj a servis

12. SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje 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.

tlač, kopírovanie,

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

9. Náš Boh má srdce - je téma duchovných ovných vných cvičení, ktoré
sa uskutočnia od 8. - do 10.6.2018
v Charitnom domove v Dolnom
Smokovci vo Vysokých Tatrách.
Exercície vedie o. Artur Ciepielski
a sr. M. Clareta Fečová KMBM z
košickej komunity. Prihlasovanie
na e-mail: kosice@milosrdenstvo.
sk; tel.: 0948 117 886. Cena: 49,- €.
Začiatok je v piatok o 15.00 hod;
záver v nedeľu po obede.
10. Združenie Faustínum vás pri
príležitosti 80. výročia 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
11. 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

Infolist

Svätý Otec Benedikt XVI. v rozhovore s novinárom Petrom Seewaldom
povedal: „Boh je celkom iný a nemôžeme
sa ho zmocniť."
Zisťujeme, že nielen pre bežných
ľudí, ale aj pre tých najmúdrejších je tajomstvo Najsvätejšej Trojice napokon
neriešiteľné; že Boh je naozaj len jeden, a
predsa existuje v troch osobách, v trojitom
vzťahu lásky. Dôležité je, že kresťanská viera tvrdí oboje: Boh je jeden a je najvyššia
jednota. Avšak táto najvyššia jednota už
nie je jednotou nedeliteľného, ale jednotou, ktorá vzniká dialógom lásky. Boh,
ktorý je jeden, je zároveň vzťahom v sebe
samom, a preto aj môže vytvárať vzťah.
Kresťanská existencia je predovšetkým
vzťahom lásky s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Nemôže sa však vyčerpať iba
v individuálnom dialógu s tromi Božskými
osobami. Ale je veľmi dôležité, aby sme
tento vzťah s Najsvätejšou Trojicou preniesli do našich spoločenských vzťahov.
Ježiš prišiel na túto zem, aby na nej zakorenil civilizáciu lásky a teda civilizáciu,
alebo kultúru Trojice. Prišiel, aby nás
naučil umeniu milovať, ktoré je špecifické
pre Božiu rodinu. Svätý Augustín hovorí:
„Ak vidíš lásku, vidíš Trojicu".
Všetci máme v sebe akúsi vnútornú nostalgiu za Božou Rodinou,

ročník: XXVIII.

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

za Najsvätejšou Trojicou, z ktorej pochádzame a ku ktorej sme volaní sa vrátiť.
Ak zakusujeme lásku nejakej osoby, alebo
spoločenstva, stretávame sa - a skoro sa
akoby dotýkame rukou - aj keď spôsobom
nie celkom uvedomelým, Trojice, ktorá sa
nám predstavuje a daruje. Stretnutie sa s
viditeľnými prejavmi Božej lásky môže
v nás vyvolať pocit radosti, rodiacej sa
zo skúsenosti, že sme milovaní. No také
stretnutie sa obracia aj na našu vôľu a náš
rozum. Uznanie živého Boha je cestou
k láske a súhlas našej vôle s jeho vôľou
spája náš rozum, vôľu a city do všetko
zahrňujúceho aktu lásky. To je však proces, ktorý neustále prebieha: láska nikdy
nie je ukončená ani úplná. V priebehu
života sa premieňa, dozrieva, a práve preto zostáva verná sama sebe. (Jozef Dronzek,
dekan)

Poďakovanie

Dňa 17.5.2018 našu konkatedrálu sv.
Mikuláša navštívil o. Matúš Marcin, z farnosti Klokočov. Prihovoril sa nám počas
kázne a zdieľal s nami svoje skúsenosti.
Tiež sme pri adorácií Najsvätejšej sviatosti
mali možnosť odprosiť za všetko zlé, čo v
našom živote nebolo s Božím poriadkom.
Následne sme si uctili relikviu sv. Charbela, a tiež sme boli pomazaní olejom, ktorý
vychádza z tela tohto svätca.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † bohuznámy (m)

Po
28.5.

6:15 ZBP Vilma - 85 r. života

Pondelok 8. týždňa
v Cezročnom období

7:00 † Dezider - pohrebná
12:00 † Ján, Pavlína (ž), Jozef, Mária
18:00 ZBP Cecílie s rod.

Ut
29.5.

Str
30.5.

5:45 --

Utorok 8. týždňa
v Cezročnom období
s. o. GSv. Moniky 14.30
hod.

6:15 ZBP Helena
7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 † František, Amália, Anton
18:00 ZBP Dominik - 70 r. života
5:45 † Michal, Miroslav, Jozef, Ľubomír

Streda 8. týždňa
v Cezročnom období
s. o. 9.00 hod.
PMD

6:15 -7:00 † Žofia - pohrebná
12:00 † Jarmila
18:00 † František, Michal, Mária, Jozef,
Helena

PRIKÁZANÝ SVIATOK
N A J S V ÄT E J ŠI E H O K R I S T O V H O T E L A A K RV I (slávnosť)
Št
31.5.

5.45 (ZBP a dary Ducha Sv. - Ľudovít, Miriama), 6.15 († Jozef), 7.00, 8.15
12.00 († Vasiľ, Mária, Vincent, Ondrej - kňaz), 16.00 (ZBP František, Mária),
18.00 († Tibor - kňaz, bohuznámy kňaz, Vojtech, Juraj - kňazi))

Konkatedrála: po večernej sv. omši adorácia.
Cemjata 17.00
Pi
1.6.

Sv. Justína, mučeníka
(spomienka)
1. piatok mesiaca
Cemjata 17.00

So
2.6.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Mariánska púť do
Obišoviec - dekanáty PO
I. a II.

5:45 za obrátenie Antona a Stanislava
6:15 † Vincent, Helena
7:00 † Július - pohrebná

12:00 † Júlia, Anna, Imrich
18:00 † Ján, Aurélia, Terézia
5:45 † František Šoltés
6.15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 ZBP Anna

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
3.6.

Infolist

Infolist

5.45 († Ján, Mária), 6.30 († Mária, Tibor, Anna), 7.45, 10.00 († Alžbeta Muľová),
11.30 († Cecília, Ján, Jolana, Pavol, Božena, Karol, Marta, Anton, Ján), 15.00 (†
Mária, Ladislav, Júlia, Pavol), 18.00 (ZBP pre rod. Vaňovú), Kalvária: 16.30,
Cemjata 10.15, Celomestský eucharistický sprievod od 15.00 hod.

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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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1. Milodary: Na konkatedrálu:
Obišoviec.
z pohrebu Jozefa 100 €, z krstu 6. Deviatnik k Božskému Srdcu:
Elišky Hadbavnej 50 €. Na organ:
od 31. mája do 8. júna modlitbou
z pohrebu Ladislava Bibu 200 €.
s litániami k Božskému Srdcu.
2. V nedeľu 27.5.2018 bude pri
Deviatnik sa budeme modliť vždy
sv. omšiach zbierka na farské
o 17.40 hod. V tomto období budú
potreby, ktorá by mala vyrovnať
aj tematické kázne s určenými
finančný deficit z nízkeho príjmu
témami.
zo zvončeka, ktorého výška nestačí
na pokrytie bežných výdajov 7. V rámci diecéznych fatimských
farnosti. Pán Boh zaplať.
sobôt Košickej arcidiecézy chystajú dekanáty Prešov I a II púť do
3. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
Obišoviec v sobotu 2.6.2018. V
(oltáriky) bude v nedeľu 3.
ten deň v konkatedrále nebude
júna so začiatkom o 15.00 hod.
slávenie fatimskej soboty, budeme
Začíname v Katedrále sv. Jána
putovať do Obišoviec. Hláste sa
Krstiteľa
u
gréckokatolíkov,
u hlavného horliteľa p. Harčára
potom pôjdeme ku bratom
alebo sa zapisujte v sakristii
františkánom (Kostol sv. Jozefa),
konkatedrály. Pôjdu aj kňazi
následne ulicou Konštantínovou a
našej farnosti, preto vás povzbudMetodovou. Zakončíme adoráciou
zujeme ku hojnej účasti.
a požehnaním v Konkatedrále sv.
8.
Pri príležitosti vydania nového CD
Mikuláša.
albumu POČÚVAJ /2008 - 2018/,
4. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
pozývame všetkých fanúšikov a
bude aj na Cemjate v nedeľu 3.
priateľov na koncert kapely Pejúna po sv. omši o 10.15 hod.
ter Milenky & band, ktorý sa
5. Tento týždeň je prvopiatkový.
uskutoční v Prešove v kine Scala
Spovedáme ako obvykle. Ku
5.6.2018 o 19.00 hod. Súčasťou
chorým pôjdeme v piatok 1.6.2018
od 8.00 hod. V piatok bude sv.
bude aj katechéza o. Slavomíra
omša na Cemjate o 17.00 hod.
Zahorjana. Hudobne a speSviatosť oltárna bude vystavená
vácky sa predstavia - Radko Slatk poklone v piatok po sv. omši o
kovský, Slávka Tkáčová, Martin
12.30 hod. do večernej sv. omše.
Husovský a iní. Vstup je voľný.
Sobotu 2.6.2018 neslávime ako
fatimskú kvôli dekanátnej púti do
Náš Boh má srdce - je téma duch
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Samuel Valiček.
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

