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Rok Sedembolestnej Panny Márie

Meditácia kardinála Josepha
Ratzingera o viere Panny Márie
pod krížom.
Na Ježišovej krížovej ceste je
aj Mária, jeho matka. Počas jeho
verejného pôsobenia musela ustúpiť
do úzadia, aby ponechala priestor
na vytvorenie novej Ježišovej rodiny,
rodiny jeho učeníkov. Musela počuť
aj tieto slová: „Kto je moja matka
a kto sú moji bratia?‘ Vystrel ruku
nad svojich učeníkov a povedal: ,Hľa,
moja matka a moji bratia. Lebo každý,
kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na
nebesiach, je môj brat i sestra i matka‘“
(Mt 12, 48-50). Teraz vidno, že je
nielen telesne, ale i srdcom Ježišovou
matkou. Prv než by ho vďaka svojej
poslušnosti počala v tele, počala ho
v srdci. Bolo jej povedané: „Počneš
a porodíš syna.. On bude veľký... Pán
Boh mu dá trón jeho otca Dávida“
(Lk 1, 31n). No krátko na to počula
z úst starca Simeona aj iné slová: „A
tvoju vlastnú dušu prenikne meč“
(Lk 2, 35). Tak si musela spomenúť
na slová, vypovedané prorokmi,
ako napríklad tieto: „Obetoval sa,
pretože sám chcel, a neotvoril ústa;
ako baránka viedli ho na zabitie
a ako ovcu, čo onemie pred svojím
strihačom“ (Iz 53, 7). Teraz sa toto
všetko stáva skutočnosťou. Vo svojom
srdci si vždy uchovávala slová, ktoré
jej povedal anjel, keď sa všetko začalo:
„Neboj sa, Mária“ (Lk 1, 30). Učeníci sa

Infolist

rozutekali, ona nezuteká. Je pri ňom
s odvahou matky, s vernosťou matky,
s dobrotou matky a so svojou
vierou, ktorej odoláva temnotám:
„A blahoslavená je tá, ktorá uverila“ (Lk
1, 45). „Ale nájde Syn človeka vieru, keď
príde?“ (Lk 18, 8). Áno, v tejto chvíli
to vie: nájde vieru. Toto je v týchto
okamihoch preňho veľkou útechou.
Modlitba
Svätá Mária, Pánova matka, ty
si zostala verná, keď sa jeho učeníci
rozutekali. Tak ako si uverila, keď ti
anjel zvestoval to, čo bolo neuveriteľné
– že sa staneš matkou Najvyššieho –,
tak si verila aj v hodine jeho najhlbšieho
poníženia. A tak si sa práve v hodine
kríža, v najtemnejšej hodine sveta, stala
Matkou všetkých veriacich. Prosíme
ťa: nauč nás veriť a pomôž nám, aby
sa naša viera zmenila na odvahu slúžiť
a prejaviť lásku, ktorá pomáha a zdieľa
utrpenie.
Krížová cesta v Koloseu, 2005
http://modlitba.sk/htm/poboznosti/kriz_
ces/kriz_42.htm
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ročník: XXIV.

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - ROK A

Aby nám všetci rozumeli
Nezriedka sa stane, že človek
v nejakom veľkom, neznámom meste
zastane a nevie ako ďalej. Našťastie je
dobre, keď sa vie opýtať a keď sa má koho
opýtať. V takých prípadoch sa stane, že
zamierime ku komusi, ale hneď aj cúvneme.
Ten sa veľmi ponáhľa a na všetkých sa
mračí, netreba ho radšej pribrzďovať. Zle
by sa to mohlo skončiť… Ale tu je ktosi iný.
Neponáhľa sa tak veľmi, ide z neho pokoj,
toho sa spýtajme. A naozaj. Ochotne sa
zastaví, snaží sa pomôcť, vysvetliť…
Existuje „reč“, ktorá sa neprenáša
slovami, ale skutkami, naším správaním.
Napríklad zamračená tvár znamená:
dajte mi všetci pokoj. Usmiaty človek
nám hovorí: som tu pre vás… A toto
platí vo všetkých štátoch a na všetkých
kontinentoch. Toto je reč, ktorej prakticky
všetci rozumejú. A touto rečou by sme sa
mali učiť hovoriť.
Isteže, pri zoslaní Svätého Ducha
nešlo o takýto prirodzený jav. Tu sa
stal skutočný zázrak, že Parti, Médi,
Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey
i Kapadócie… a ďalší a ďalší počuli hovoriť
apoštolov svojím jazykom. Dnes už možno
takýto zázrak nezažijeme a reči si musíme
osvojovať tvrdým štúdiom, ale aj dnes sa
dá hovoriť rečou, ktorej všetci rozumejú…
Rečou skutkov. Tak nám to pripomína svätý
Anton Paduánsky: „Koho naplnil Duch

Svätý, hovorí rozličnými jazykmi“. Rozličné
jazyky, to sú rôzne svedectvá o Kristovi, ako
pokora, chudoba, trpezlivosť a poslušnosť.
Hovoríme nimi vtedy, keď ich ukazujeme
iným na sebe. Reč je živá vtedy, keď hovoria
skutky. Nech prestanú, prosím, slová
a nech hovoria skutky…
Apoštoli hovorili aj skutkami. To čo
povedali slovami, nerúcali svojím vlastným
životom, ale podčiarkovali, potvrdzovali.
Zamknuté dvere sa otvorili, strach zmizol
a tí, čo pred nedávnom utekali zo strachu
o seba, odvážne hlásajú Kristovu smrť
a zmŕtvychvstanie. Ukrižovali telo
s jeho vášňami a žiadostivosťami a žili
v Duchu a podľa Ducha aj konali…
Veľa ľudí sa dnes túla po svete, pretože
svet je pre nich ako neznáme veľkomesto.
My, kresťania, by sme mali byť ľuďmi
Ducha, ktorí poznajú správnu cestu a vedia
ju ľuďom aj ukázať. A hovoria tak, aby im
všetci rozumeli…
Marián Bublinec

obrázok - www.ecav.sk

Úmysel ružencového desiatku na mesiac jún 2014:
za zbožnú a kajúcu smrť zomierajúcich.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Efréma,
Po
9.6.

diakona a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka
Cemjata 17:00 hod.

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Janka
6:15 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
7:00 † Pavol
12:00 ZBP Stanislava
18:00 † František
5:45 † František, Marián

Ut
10.6.

6:15 ZBP Mária s rod.

Féria

7:00 † Gertrúda, 1. výr.
12:00 † Štefan, Alžbeta, Ján, Mária
18:00 združený úmysel - Faustínum

St
11.6.

Sv. Barnabáša,

5:45 † Irena, Ján
6:15 † Július, Margita, Ľubomír
7:00

apoštola
spomienka

12:00 ZBP Helena, 70 r.
18:00 † Anton, Jolana, Karol
5:45 † Alžbeta, Karol

Št
12.6.

6:15 † Július

Féria

7:00
12:00 † Eugen
18:00 † Alojz

Pi
13.6.

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 † Gustáv, Helena
6:15 † Jozef
7:00
12:00 ZBP Jitka a seniorky zdravot. školy
18:00 ZBP Anton, 60 r.

So
14.6.

Ne
15.6.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 † František
6:15 † Ján, Vladimír
18:00 † Milan

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

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: Michal Vrábel.
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 - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). 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

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• p. Baníková 100 €, bohuznámy 50 €
• Ondrejko z 1. sv. prijímania na
Cemjatu 20 €
Zbierka na katolícke masmédiá:
• konkatedrála 1 165 €
• Cemjata 51 €
• Kalvária 55 €
• Františkáni 845 €
• Jezuiti 615 €
Ružencové bratstvo venovalo:
• na konkatedrálu 200 €
• na rádio Lumen 45 €
• na TV Lux 45 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dňa 10.6.2014 na sv. omši o 18:00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý
úmysel, ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom
Božieho
Milosrdenstva
v konkatedrále - najneskôr do poludnia
10.6.2014.
Vo štvrtok 12.6.2014 pozývame na
slávenie sv. omše a následnú prednášku
z cyklu Duchovný boj V. Téma: Návnady
a nástrahy diabla. Prednášajúci ThDr.
ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.
Začiatok o 18:00 hod. v Konkatedrále
sv. Mikuláša.
Vo štvrtok 12.6.2014 sa uskutoční
stretnutie
Klubu
kresťanských
pedagógov v záhrade pri Kostole
Kráľovnej pokoja na Sídlisku III.
Začiatok o 16:00 hod. (aj v prípade
zlého počasia). Prosíme o účasť členov
i sympatizantov.
Nasledujúcu nedeľu 15.6.2014 bude sv.
omša už opäť o 11.30 hod. Nedeľou
Zoslania Ducha Svätého sa končí
Veľkonočné obdobie. Od pondelka
(9.6.2014) sa namiesto hymnu „Raduj
sa nebies Kráľovná..." modlíme „Anjel
Pána...
V nedeľu 15.6.2014 oganizujeme v našej
farnosti „Manželské rande“. Všimnite
si oznam na výveske. Ukončenie sv.
omšou o 18.00 hod.
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7.

V piatok 20.6.2014 od 7:00 hod. budeme
v kancelárii farského úradu prijímať
úmysly sv. omší na mesiace júl, august,
september 2014. Upozorňujeme, že
počas prázdnin (júl-august) ranné sv.
omše o 7:00 hod. nebudú.
8. Ponúkame
vám
magnetky
s vyobrazením Konkatedrály sv.
Mikuláša v cene 1.50 €/kus. Zakúpiť si
ich môžete v sakristii kostola.
9. Ženský komorný zbor Vocals vás
pozýva na výročný koncert pri
príležitosti Dní mesta Prešova a Roku
Sedembolestnej Panny Márie do
Konkatedrály sv. Mikuláša v nedeľu
8.6.2014 o 19:30 hod. Vstupné je vo
výške 1.50 €.
10. Knižnica
P.
O.
Hviezdoslava
v Prešove a Gabrielisti vás pozývajú
na filatelistickú výstavu Kresťanská
tematika na známkach, ktorá je
venovaná svätorečeniu Jána Pavla II.
a Jána XXIII. Výstava potrvá do
30.6.2014. Sprievodnou akciou je
zbierka známok na misie, ktoré môžete
odovzdať na výstave.

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku

Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať sviatosť
birmovania, nech si v kancelárii farského
úradu vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu môžu začať študenti stredných
škôl, ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
u osemročných gymnázií končiaci sextu,
alebo starší. Študenti cirkevných škôl sa
budú pripravovať na školách.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte na farskom
úrade do 1. augusta 2014.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti
krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech
sa prihlásia v kancelárii farského úradu.

Krsty 31.5.2014
Tobias Jadviš

Sobáše 31.5.2014

Goliaš - Petrová, Vnenk - Michalová, Tutoky
- Hanisová, Centko - Maťuchová (jezuiti)

