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jom čase". Človek, ktorý zažil zlo, ťažko verí
v dobro. Zachariáš stráca schopnosť hovoriť,
pretože pochybuje o Božom Slove. P. Mária
úplne verí a preto môže spievať Magnifikat od
okamihu počatia z Ducha. Zachariášovi sa reč
vracia, až keď drží chlapčeka v náruči.
Spracoval: František KUNC

PLÁNOVANÉ DUCHOVNÉ AKTIVITY
Ján Sarossy

Tak nehovor veľa,
ale vyber si, čo je dobré.
Slovom môžeš vyznať Boha,
aj Lásku k blížnemu...
DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V
TALIANSKU

tlač, kopírovanie, väzba

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa
rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom
živote, na polročný duchovný a formačný
pobyt do komunity otcov rogacionistov v
pozvaní.aby sa rozhodli, či cesta zasTaliansku,
vätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v
sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo

Kána pre manželov Príďte na svoju svadbu
(do svojho manželstva) pozvať Ježiša! Stretnutie Kána pre manželov sa bude konať v
dňoch 22. – 28. júl 2018 v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Je to týždeň pre
manželské páry, organizované komunitou
Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Je týždňom, počas
ktorého je možné prerušiť čoraz rýchlejší
rytmus moderného života a znova sa stretnúť
ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania
a modlitby. Tiež je to pre tých, ktorí túžia
po vzájomnej blízkosti, hľadajúci jednotu v
páre. Pre tých, ktorí sú sklamaní a unavení,
zasekli sa na jednom mieste a nevedia sa
odraziť ďalej. Príďte si tento čas vziať a
darovať si ho pre seba! Bližšie informácie:
www.kanapremanzelov.sk

lacné tonery a cartridge

Hovoriť s láskou o niekom,
to nie je zlé,
ale osočovať a hanobiť,
to áno...
Slová majú veľkú moc
vedia pomôcť, ale aj zničiť !

24. JÚN 2018
Sv. Ján Krstiteľ

predaj a servis tlačiarní

V tom žijem, tým som,
i slovo je mojím snom,
či dať, aj nedať, čo povedať
i zdá sa, že pravda je v ňom...

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.
22.7. – 10.30 hod. Dúbrava, odpustová
slávnosť ku cti sv. Joachima a Anny (110.
výročie kaplnky).
22.7. - 29.7. - P 18, národné stretnutie mládeže
v Prešove (od 22.7. nastúpia dobrovoľníci;
registrácia končí 30.6.2018).

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov
sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom
duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis
a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv.
Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo
konkatedralapo@gmail.com,
tel.
0911/487341. JOZEF MIHAĽ

ročník: XXVIII.

SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA

Cirkev poväčšine neslávi pozemské narodenie, ale narodenie pre nebo. Ale sú tri výnimky
a to sviatok narodenia Panny Márie, sviatok
narodenia sv. Jána Krstiteľa a sviatok narodenia Pána. Pozrime sa, prečo oslavujeme
narodenie sv. Jána Krstiteľa. Možno i preto,
že Ján bol najväčší spomedzi tých, ktorí sa
narodili zo ženy, ako sa o ňom vyjadruje sám
Ježiš. V dnešnej úvahe budem vychádzať z
prvých dvoch hláv evanjelia podľa sv. Lukáša,
ktoré nám vystižne približujú túto udalosť.
Začiatok evanjelia podľa sv. Lukáša nám
odhaľuje správne princípy kresťanskej rodiny
a správne životné postoje k skutočnostiam
ako je počatie a narodenie nového človeka.
Evanjelium sv. Lukáša je veľmi vzácne práve
pre našu dobu, lebo ukazuje nielen narodenie, ale ukazuje, aké dôležité je už počatie a
jeho okolnosti. Evanjelium hovorí, že obidvaja, teda "Zachariáš a Alžbeta boli spravodliví pred Bohom a žili bezúhonne podľa
všetkých Božích príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a
obidvaja už boli pokročilého veku". Slovíčko
neplodnosť vyjadruje celú bolesť tejto rodiny.
Neplodnosť u matky bola považovaná za kliatbu, za Boží trest. Preto aj život neplodnej
Alžbety a jej manžela nebol ľahký. Kto dobre
pozná zmýšľanie ľudí z Orientu, vie, že i dnes
je tam každé dieťa prijímané ako úžasný Boží
dar. Je to Boh sám, ktorý tajomne tvorí nový
život. Začiatok evanjelia podľa sv. Lukáša
obsahuje dve zvestovania. Pri prvom je muž
a kňaz a odohráva sa v chráme, pri druhom

je mladé dievča, panna a odohráva sa v jej
dome. Nad tým druhým, týkajúcim sa Panny
Márie, sme meditovali na sviatok Zvestovania Pána. Dnes si všimneme to, ktoré predchádzalo narodeniu sv. Jána.
Keď zaznieva Božie slovo k Zachariášovi,
ktorý je vzdelaný v Zákone a pozná
prisľúbenia dané skrze prorokov, nie je
schopný uveriť. Ako kňaz určite poznal medicínu a vedel aj to, že Alžbeta je vo veku,
keď k jej chorobnej neplodnosti sa pridáva
aj neplodnosť staroby. Možno si v tej chvíli aj
spomenul, že keď bol mladý, často sa modlil za potomka, ale potom s tým prestal, lebo
už to nemalo zmysel a Boh ho nevyslyšal.
On si už na svoju nevyslyšanú prosbu nespomínal, ale Boh si na ňu spomenul, anjel
mu to výslovne pripomína: "Neboj sa
Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba.
Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš
mu meno Ján."Anjel zjavuje Zachariášovi
jeho strach. Jeho veľká vzdelanosť sa stáva
prekážkou, aby s prostotou dieťaťa prijal
Slovo Všemohúceho. Svoju pochybnosť vyjadruje slovami: Zachariáš povedal anjelovi:
"Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec
a moja manželka je v pokročilom veku". U
Panny Márie je to otázka na spôsob: "Ako
sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Ale
u Zachariáša je otázka vyjadrením jeho pochybnosti. Preto mu anjel odpovedá prísne:
"Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som
poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť
hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si
neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svoMilodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 12. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † bohuznámy
7:00 † Oto - pohrebná
12:00 † František, Klára, Ida
18:00 † manželia Kucanoví, Radoslav
5:45 † Anna a Bartolomej
6:15 † bohuznáma

Ut
26.6.

Utorok 12. týždňa v
Cezročnom období

7:00 † Ružena - pohrebná
12:00 † Gizela, Božena, Gabriela,
Magdaléna, Jozef
18:00 † Mária, Michal, Štefan
5:45 † Ladislav, Milan

Str
27.6.

Sv. Ladislava (ľubovoľná
spomienka)
Cemjata: 17:00

6:15 † Mária
7:00 † Mária - 1. výročie
12:00 † Ladislav
18:00 † Juraj, Mária, Ján
5:45 ZBP Ľudmila (65 rokov)

Št
28. 6.

Pi
29.6.

So
30.6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
(spomienka)

6:15 † Anton Fecko
7:00 † Helena - 1. výročie
12:00 † Ján

PRIKÁZANÝ SVIATOK
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
(slávnosť)
Konkatedrála: 9.00 - Te
Deum cirkevné školy;
Cemjata: 17.00
Prvých svätých mučeníkov
Cirkvi v Ríme (ľubovoľná
spomienka)

18:00 † Štefan, Anna
5:45 † Mária
6:15 † Pavel
12:00 ZBP Anna
16:00

† Ladislav

18:00 ZBP Jozef, Viktória
5:45 † Jozef, Margita, Štefan, František
6.15 za duše v očistci
18:00 † Vierka

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
1.7.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † bohuznáma (ž)

Po
25.6.

Infolist
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5.45 († Marta), 6.30 († Imrich, Helena), 7.45, 10.00 († Mária, Mária), 11.30 (†
Miroslav),
15.00 (ZBP Monika - 50 r. života), 18.00 († Ján, Aurélia, Terézia)
Kalvária: 16.30 (ZBP Lucia - 40 r. života s rod.), Cemjata 10.15, Surdok
odpust o 10.30

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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2.

3.

4.

5.

6.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu: z
pohrebu Šeminský 100 €, zo svadby
Róberta a Kataríny 50 €. Na opravu
organa: bohuznámy František 100 €,
bohuznáma Alžbeta 50 €, bohuznáma
Katarína 50 €, bohuznámy 20 €. 7.
Na opravu kaplnky na Dúbrave:
bohuznámy Štefan 50 €, rod.
Vojteková 20 €. Za vaše milodary
úprimné Pán Boh zaplať.
8.
Na budúcu nedeľu 1.7.2018 o 10.30
hod. vás pozývame na odpustovú
slávnosť ku cti sv. Petra a Pavla
na Surdok, ktorú bude celebrovať o. 9.
Marek Roják.
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známych, aj osobne, aj cez sociálne
siete, aby cez sms zahlasovali.
Hlasovanie a možnosť poslať sms v
uvedenom tvare bude trvať rok.

V mesiacoch júl a august nebudú
sv. omše o 7.00 hod. v konkatedrále,
funkcia týchto sv. omší (pohrebná a
výročná) sa presúva na omše o 6.15
hod.
V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00
hod.
Z dôvodu čerpania dovoleniek
budú štvrtkové adorácie v letných
mesiacoch každý druhý týždeň,
Na budúcu nedeľu 1.7.2018 bude
s rešpektovaním programu P18 v
zbierka na dobročinné diela sv. otca
Prešove.
(tzv. Halier sv. Petra)
10. Organizátori slávnosti blahorečenia
V piatok 29.6.2018 máme prikázanú
Anny Kolesárovej v Košiciach
slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla.
zverejnili možnosť registrácie pre
Cirkevné základné školy budú mať
pútnikov z farností, spoločenstiev
Te Deum v konkatedrále o 9.00 hod.
či reholí a koncelebrujúcich kňazov,
Sv. omša bude aj na Cemjate o 17.00
ktorí budú cestovať objednanými
hod.
autobusmi, autami, alebo verejnou
Kňazský
seminár
sv.
Karola
dopravou na slávnosť blahorečenia
Boromejského v Košiciach srdečne
v sobotu 1. septembra 2018.
pozýva na letný miništrantský
Všetkých účastníkov z našej
tábor. Vek: 2. stupeň ZŠ (10 - 14
farnosti zaregistrujeme my cez
rokov). Cena: 30 €. Termín: 16. farský úrad. Stačí, ak sa zapíšete v
20.7.2018. Viac info a prihlasovací
sakristii. Zápisom dávate súhlas so
formulár nájdete na www.kske.sk.
spracovaním vašich osobných údajov.
Prihlasovanie do 30. 6. 2018.
11. V piatok 29.6.2018 bude sv. omšu o
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
12.00 hod. celebrovať Mgr. Peter
organa jestvuje aj formou poslania
Majerník, misionár v Tanzánii. Po sv.
sms na telefónne číslo (tvar sms
omši ponúka premietanie dokumentu
správy je: DMS ORGAN na číslo
z africkej misie a besedu. Srdečne ste
877). Oslovte všetkých priateľov a
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: HM Print.
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

