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pokrmom. Študujme ho. Rozjímajme nad
ním. Počúvajme ho. Čítajme ho. Učme sa
naspamäť biblické citáty. Nech Božie slovo
je motorom nášho života. Buďme aj biblicky
zakotvení vo viere a kresťanskom živote.
PLÁNOVANÉ DUCHOVNÉ AKTIVITY

tlač, kopírovanie, väzba

Srdca Ježišovho pri Konkatedrále sv.
Mikuláša pozýva na Deň Božského
Srdca v piatok 8.6.2018 s programom: 12.00 - sv. omša; 12.30
- eucharistická poklona; 15.00 - Korunka Božieho milosrdenstva; 16.00
- film: Srdce Ježišovo v dejinách;
17.00 - modlitba sv. ruženca; 17.30
- vešpery pred Sviatosťou oltárnou;
18.00 - ukončenie poklony, zasvätenie, sv. omša.
13. V piatok 8.6.2018 sa v konkatedrále
uskutoční aj dekanátne stretnutie
horliteľov ružencových bratstiev
s exercitátorom fr. Alan Dely OP,
promótorom pre ruženec a s témou:
Mária - žena nádeje. Program trvá
od 8.30 hod., kedy je registrácia
účastníkov. Prednáška je o 9.15 hod.,
biblický ruženec o 11.15 hod. Obnova sľubov so zverením sa Ružencovej
Panne Márii bude o 13.50 hod. a
záverečné požehnanie o 14.00 hod.

3. JÚN 2018
Duchovný velikán na slávnosti Božieho
slova

lacné tonery a cartridge

10. Náš Boh má srdce - je téma duchovných 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.
11. 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
12. Spoločenstvo ctiteľov Najsvätejšieho

23.6. – 10.30 hod. Primície novokňaza Lukáša,
Konkatedrála sv. Mikuláša
24.6. – 7.45 hod. Postprimície novokňaza Kristiána, Konkatedrála sv. Mikuláša
1.7. – 11.00 hod. Surdok, odpustová slávnosť
ku cti sv. Petra a Pavla
21.7. – 10.00 hod. Dúbrava, odpustová slávnosť
ku cti sv.Joachima a Anny
22.7. -.29.7.- P 18, národné stretnutie mládeže
v Prešove

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

do mája 2019.
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Stále hovorím, že v jednej ruke máme mať
Bibliu a v druhej ruke Katechizmus Katolíckej Cirkvi. A keď sa týchto prameňov budeme
držať, tak nezblúdime a budeme kráčať
správnou cestou. (Jozef Heske)

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

8.6. – od 8.30 duchovná obnova horliteľov RB
16.6. - od 9.00 hod. Oheň, Mestská športová
hala
16.6. – o 10.00 hod. Kňazská vysviacka diakonov Lukáša a Kristiána, Katedrála sv. Alžbety,
Košice
17.6. – o 10.30 hod. Primície novokňaza Kristiána, Žalobín

Infolist

Nemôžem si to pre seba nechať. Musím
vám to povedať. Preto píšem tieto riadky.
Mal som milosť a možnosť sa zúčastniť v
Ružomberku dňa 26. mája na konferencii
pod názvom SLÁVNOSŤ BOŽIEHO SLOVA. Práve tento názov ma pritiahol na toto
podujatie, lebo si veľmi vážim Božie slovo,
ktoré je mojím každodenným duchovným
pokrmom. Pod týmto názvom bola zorganizovaná slávnosť vďakyvzdania za 25 rokov
Katolíckeho Biblického diela na Slovensku. Okrem toho ďalším magnetom mojej
účasti na tomto podujatí bol otec arcibiskup
z filipínskej Manily predseda Katolíckej biblickej federácie, kardinál Luis Antonio Tagle,
hlavný hosť oslavy 25. jubilea. Podľa médií
popredný kandidát konkláve – voľby nového
pápeža. Bol to pre mňa ohromný zážitok. Vo
svojej prednáške ma povzbudil k ešte väčšej
láske k Božiemu slovu. Pripomenul mi dokument Druhého Vatikánskeho koncilu o
Božom slove DEI VERBUM. Biblia podľa
dokumentu prináša najhlbšie pravdy o Bohu
a našej spáse. V tomto duchu nám kardinál
kládol otázky na spytovanie svedomia. Ako
sme podrástli v týchto pravdách? Stali sme
sa lepšími? Je Božie slovo spolu s posvätnou Tradíciou najvyššou normou a pravidlom viery? Pijeme s Božieho slova? Je Božie
slovo zmyslom môjho života a viery? Podľa
kardinála máme ešte viac šíriť Bibliu medzi
veriacimi. Je to tak? Sú veriaci sýtení Božím

ročník: XXVIII.
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slovom? Aké sú naše homílie? Arcibiskup
vo svojom príhovore hovoril o biblickej pastorácii. Či každé spoločenstvo má vo svojom strede stretnutie sa s Kristom cez Božie
slovo? Zdôraznil reorganizáciu celej pastorácie. Božie slovo je oživujúca sila pre všetky
služby a formáciu v cirkvi. Okrem iného ma
zaujala jeho myšlienka, že my niekedy si dávame pastoračné plány a až potom hľadáme
citáty z Božieho slova, aby sme podporili tie
naše plány. A to treba robiť naopak. Najprv
počúvať Božie slovo a až potom pripravované projekty prispôsobiť Božím plánom.
Stretol som, videl som a počul som muža,
ktorého nazývajú filipínsky Ján Pavol II
alebo ázijský František. Veľmi skromný a
nenápadný. Má veľkú lásku ku chudobným
a utečencom. Aj preto je prezidentom medzinárodnej Charity. Veľký vzdelanec. Ovláda
množstvo jazykov. Je členom viacerých vatikánskych úradov. Vie osloviť poslucháčov.
Publikuje a robí osvetu. Ohlasuje Božie slovo
cez média. A on duchovný velikán prišiel do
slovenského Ružomberka. To bola sila. To ma
veľmi ohromilo. Bohu ďakujem za dar tohto
človeka, ktorý ma posilnil vo viere v Boha,
láske k Cirkvi a v záujme o Božie slovo.
Som hrdý na to, že Biblia je mojou knihou. Už
ako študent som študoval a hltal Božie slovo.
Celý život ma sprevádza Slovo života. Biblia
je súčasťou mojej osobnej modlitby v stánku
stretnutia. Biblia je žriedlom mojej prípravy
na homílie a rôzne duchovné prednášky a
katechézy. Na duchovných cvičeniach ma
sprevádza Božie slovo. Božie slovo sme
dostali ako dar. Vážme si ho. Nech je našim
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Ján, Anna

Po
4.6.

6:15 † Mária, Beáta

Pondelok 9. týždňa
v Cezročnom období

7:00 † Karol - pohrebná
12:00 † Blažej, Mária, Juraj, Gizela
18:00 ZBP Alžbeta - poďakovanie za 90 r.
5:45 ZBP Martin - kňaz (45 r.), Juraj

Ut
5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa a
mučeníka
(spomienka)

6:15 † Ľudmila
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 ZBP Lívia, Jozef, Mária
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 † Anna

Str
6.6.

Sv. Norberta, biskupa
(ľubovoľná spomienka)

6:15 † Jozef
7:00 † Jozef - 1. výr.
12:00 † Ladislav, Iveta
18:00 † Rudolf
5:45 † Bartolomej, Pavla, Rudolf, Viktor

Št
7. 6.

Štvrtok 9. týždňa
6:15 † Pavol
v Cezročnom období
7:00 † Alexander - pohrebná
Adorácia po večernej sv. 12:00 † Žofia, Eduard
omši.
18:00 † Eugen

Pi
8.6.

Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho
(slávnosť)
Cemjata 17:00

So
9.6.

Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie
(spomienka)

Ne
10.6.

Infolist

Infolist

5:45 † Margita
6:15 † kňaz Ján
7:00 † Ján - pohrebná
12:00 ZBP za seniorov Zdravotníckej školy
a profesorku Jitku
18:00 ZBP a poďakovanie za 60 r. - Xaver
5:45 † Jozef, Ján, Matej, Dušan, Vladimír
6.15 † Mária, Ján, Alžbeta, sr. Evila
18:00 † Zuzana, František
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5.45 († Koloman, Helena), 6.30 († Ján, Mária, Milan, Ladislav, Jozef), 7.45, 10.00
(† Mária a Mária), 11.30 († Stanislav), 15.00 († Anna, Katarína), 18.00 († Oľga)
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

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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Oznamy

1. Milodary: Na konkatedrálu:
z pohrebu Alexandra 100 €.
Zbierka na farské potreby:
konkatedrála
2577,12
€,
Cemjata 62 €, Kalvária 32,10
€. Na organ: r. Vlasáková 30
€, bohuznáma Katarína 10 €,
bohuznáma Katarína 5 €. Na
TV Lux: bohuznáma osoba 20 €.
2. V utorok 5.6.2018 na sv. omši o
18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a
na iný dobrý úmysel (nie za
zosnulých!!!), ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále
najneskôr do poludnia 5. júna.
3. V utorok 5.6.2018 o 16.00
hod. v Katolíckom kruhu
bude stretnutie ZDRUŽENIA
FAUSTÍNUM.
4. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) bude v nedeľu 3. 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.
5. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
bude aj na Cemjate v nedeľu 3.
júna po sv. omši o 10.15 hod.
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6. Deviatnik k Božskému Srdcu:
od 31. mája do 8. júna modlitbou
s litániami k Božskému Srdcu.
Deviatnik sa budeme modliť vždy o
17.40 hod. V tomto období budú aj
tematické kázne s určenými témami.
7. Pri príležitosti vydania nového CD
albumu POČÚVAJ /2008 - 2018/,
pozývame všetkých fanúšikov a
priateľov na koncert kapely Peter
Milenky & band, ktorý sa uskutoční
v Prešove v kine Scala 5.6.2018 o
19.00 hod. Súčasťou bude aj katechéza o. Slavomíra Zahorjana.
Hudobne a spevácky sa predstavia Radko Slatkovský, Slávka Tkáčová,
Martin Husovský a iní. Vstup je
voľný.
8. Občianske združenie 5 Paľce vás
pozýva na koncert z gospelového
cyklu Mojím jazykom je hudba, na
ktorom vystúpi skupina Hero. Koncert sa uskutoční v nedeľu 10.6.2018
o 17.00 hod. v Saleziánskom
mládežníckom stredisku na Bottovej ulici. Vstupné je dobrovoľné,
všetci ste srdečne vítaní.
9. 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

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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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

