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Osobné modlitby (nášho dekana)

1. Mt 6, 19-21
Banky,
pokladnice,
trezory,
vkladné knižky nie sú z evanjelia.
Takéto „pozemské“ poklady sú
vydané napospas moliam, hrdzi,
zlodejom a dedičom. Smrť anuluje
všetky poklady na zemi. Ostávajú
len tie v nebi. My možno po veľkých
pokladoch netúžime, veď aj najľahšie
sa zbavím vecí, ktoré nikdy nebudem
mať. Nie som však pripútaný k svojim
malým pokladom? Mojimi pokladmi
sú prirodzené dary: zdravie, sila,
schopnosti, čas. Aj tie mám rozdať a nie
ich chrániť pre seba. Bohatne predsa
ten, kto rozdáva. Aj dnes pôjdem
popri pokladoch pre nebo - stačí sa iba
zriekať a rozdávať.
2. Mt 20, 1-16
V dnešnom svete sú určité pravidlá
neúprosnej spravodlivosti. Dobrota tam
nie veľmi pasuje. Boh však pozná inú
dobrotu ako my. On dá aj tým, ktorým
by sme my nikdy nedali, dáva šancu
v poslednej chvíli. Vždy sme v pokušení
šomrať na márnotratných navrátených
a na povolaných v poslednej hodine,
a predsa rovnako odmenených. Máme
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„zlé“ oči postihnuté krátkozrakosťou
ľudskej spravodlivosti. Máme dojem,
že my sme niečo pre Boha „znášali“.
Znechucuje nás dobrota voči tým
„zlým“, „oneskoreným“, sme takí,
ako keby sme mali nárok, a nie sme
obdarovaní. Uzdrav ma, Pane, aby
som videl inak. Nech prežívam každú
hodinu ako poslednú.
3. Mt 6, 22-23
Ty Pane, máš to dobré oko. Ty
konáš dobro v každú hodinu. Daj aj
mne svoj pohľad, aby som konal tvoje
skutky a ako lampa svietil iným. Aby
moje skutky boli konané na tvoju
slávu. Aby som ťa deň čo deň prijímal
do svojho vnútra a od teba zapaľoval
svetlo pre ostatných.
4. Prológ z Jánovho evanjelia
Svetlo je podstatou všetkých týchto
úsekov. Svetlo ako Ježišova pravda
a milosť. Ak sme v ňom, nemáme
sa čoho báť. Ak sa však strácame
a začíname blúdiť v tme, postupne si
zvykneme na tmu a nebudeme myslieť
na dobro, ktoré môžeme vlastniť. Tak
sa držme vo svetle a konajme skutky
hodné pravého svetla - Ježiša Krista.

Boj proti hladu
Vincentínska rodina na Slovensku
organizuje 8. ročník zbierky „Boj
proti hladu“. Je určená k zmierneniu
hladujúcich a negramotných ľudí na
Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Rusku
a Albánsku. Hlavným príjmom zbierky
je predaj medovníkových srdiečok,
počas septembra, zvlášť vo farnostiach.

Ďalšie spôsoby podpory zbierky sú
zaslanie SMS (DMS) správy s textom
DMS VINCENT na číslo 877 v sieťach
telekomunikačných operátorov (cena
jednej správy 2 €), alebo príspevok
na bankový účet v Poštovej banke č.:
20286026/6500, variabilný symbol 2014.
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ŠTRNÁSTA NEDEĽA - ROK A

Aby nám všetci rozumeli
Poznáme v živote pocit, keď sme
si pred niekým otvorili srdce. V takých
situáciách vyjavujeme tajomstvá svojho
života.
Podobne
urobil
v
dnešnom
evanjeliu Ježiš. Otvoril nám tajomstvá
svojho srdca. V hlasnej modlitbe nám
povedal, že Boh je jeho Otcom a že ľudia
jednoduchí a pokorní budú mať účasť na
tomto vzťahu.
Niekto by sa mohol pýtať, či
Ježišovo náboženstvo je naozaj len pre
jednoduchých, skromných, pokorných
a málo vzdelaných. A mohol by napr.
namietať, že ľudia, ktorí tvorili teológiu
a písali veľkolepé knihy o veciach
Božích, nemohli byť predsa nevzdelaní.
Odpoveď
je
jednoduchá:
museli
byť pokorní a svoju múdrosť čerpať
z Božieho zjavenia. Ak by takí neboli,
nič by nevytvorili. Všeobecne môžeme
konštatovať, že väčšina ľudí, ktorá
posúvala svet dopredu, boli spojení
s Bohom. A dnes? Dnes sa zdá, že môžeme
Ježišove slová chápať ešte v čistejšom
zmysle. Svet sa rozdelil na chudobných
a bohatých, na vzdelaných v Kristovej
škole a na vzdelaných len v náukách tohto
sveta, na spojených s Bohom a Ježišom
a na ich nepriateľoch. Kde sa dnes

rozhoduje o svete, kde sa dnes udáva tón
sveta, tam je málo prítomný Boh a tam je
aj málo pokory.
Človek si napokon musí sám určiť
svoju pozíciu. Náš problém je možno
v tom, že nemáme zážitok z Boha ako
nášho Otca. Ak nám chýba, nikdy úplne
neprijmeme takú pozíciu, ako chce od
nás Ježiš. Psychológovia hovoria, že je to
aj preto, lebo sa vytratilo v spoločnosti
poslanie a úloha našich prirodzených
otcov. Na pútiach a v náboženských
predajniach sa objavujú trocha naivné
sadrové sošky. Predstavujú ruku, v ktorej
je skryté dieťa. Aj keď nie sú to umelecké
diela, predsa vyjadrujú najvážnejšiu vec
v našom vzťahu k Bohu. Ruka
symbolizuje ruku Boha – Otca a dieťaťom
v nej je človek. Ak sme sa v našom
náboženskom rozvoji dostali až pod
ochranu Otcovej ruky, ako to prežívame,
potom chápeme, čo hovorí Ježiš, keď
myslí na maličkých, jednoduchých
a pokorných. On myslí na takých ľudí,
ktorí sa v konečnom dôsledku stanú
najväčšími, lebo budú žiť v Božej láske
a z Božej múdrosti.
Prosme Ducha Svätého, aby aj naše
srdcia naplnil pravdou, ktorú vložil do
úst Ježiša. Len tak môžeme dať nášmu
životu hlboký zmysel.
M. Šurab

Úmysel ružencového desiatku na mesiac júl 2014:
Vyprosujme nádej a silu rodičom, ktorým zomrelo dieťa.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
7.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Antona Márie
Zaccariu,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Jozef, Agáta, Janka
6:15 † Jozef , Terézia
12:00 † Anna, Ján, Mária, Július
18:00 ZBP Stanislav, Darina s rod.
5:45 † Miroslav

Ut
8.7.

6:15 † Jozef, pohrebná

Féria

12:00 † Blažej, Mária, Juraj
18:00 Faustínum, združený úmysel

St
9.7.

Svätých Augustína
Zhao Rong,
kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Marián s rod.
6:15 † Alžbeta, pohrebná
12:00 † Anna, Ladislav, Ignác
18:00 ZBP Jana, 50 rokov
5:45 † Jozef, Mária

Št
10.7.

6:15 † Helena, pohrebná

Féria

12:00 † Jozef, Anna
18:00 † Július, Mária, Peter

Pi
11.7.

So
12.7.

Ne
13.7.

Sv. Benedikta,
opáta, patróna Európy
sviatok

5:45 za obrátenie Milan
6:15 † Jozef, pohrebná
12:00 † Imrich
18:00 ZBP Pavol, kňaz (50 rokov)

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 † Ján, Mária
6:15 ZBP Pavol a Katarína
18:00 † Irena, František, Andrea

PÄTNÁSTA NEDEĽA - 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:
bohuznáma Anna 100 €, bohuznáma
rodina 1 000 €, manželia Gizela a Jozef
50 €, z ukladania urny Jozefa Ferka
20 €.
Na masmédiá: bohuznáma 100 €
Zbierka Halier sv. Petra:
konkatedrála 1 316 €, Cemjata 35 €,
Kalvária 58 €, františkáni 1 445 €,
jezuiti 568 €, saleziani 265 €, FNsP 53 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Pozor! Bratia františkáni upravili sv.
omše. Od pondelka do piatka sv. omša
o 6:30 hod. nebude. Bude o 8.00 hod.
V sobotu ráno 6.30 hod. ostáva.
Cemjata, Kostol sv. Donáta
Náš filiálny kostol sv. Donáta potrebuje
po dlhých rokoch vážnu údržbu. Sú
veľké trhliny a praskliny od strechy až
po základ z dvoch strán kostolíka, je
popraskaný strop, takže vypadávajú
omietky a nástenné maľby. Preto
sme na Cemjate poprosili veriacich
o príspevky, aby sme mohli dať
kostolík do poriadku. Veľké Pán Boh
zaplať tým, ktorí doteraz prispeli:
zbierka 78 €, p. Madziková 20 €,
p. Maniková 20 €, rod. Pirohová 50 €,
EZV, s.r.o. 300 €, bohuznámy 50 €,
manželia Pavlikovci 20 €
Gaboltov je hlavným pútnickým
miestom
Košickej
arcidiecézy
s diecéznou svätyňou. Predstavujeme
program a zároveń odporúčame.
I. Celodiecézna púť
Sobota 19.7.2014
• 18:00 hod. - sv. omša
(J. E. Mons. Stanislav Stolárik),
• 21:00 hod. - sv. omša (novokňazi)
Nedeľa 20.7.2014
• 10:30 hod. - sv. omša
(J. Em. Jozef kardinál Tomko,
emeritný prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov)
I. Rómska púť do Gaboltova
Nedeľa 3.8.2014
• od 14:00 hod. - program,

5.
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• 16:00 hod. - sv. omša
(Mons. Bernard Bober, arcibiskup)
II. Púť mužov do Gaboltova
Nedeľa 24.8.2014
• 16:00 hod. - sv. omša
(Mons. Bernard Bober,
arcibiskup - metropolita)
V
tomto
mesiaci
prebieha
v našom dekanáta príprava na
púť do Obišoviec. Po jednotlivých
farnostiach putuje socha, ktorá v našej
farnosti bude v dňoch 17. - 21.7. 2014.
Dňa 2.8. 2014 bude spoločná púť do
Obišoviec, so začiatkom o 9:00 hod.
Dňa 2.8. v našej konkatedrále fatimská
sobota nebude. Všetci ste pozvaní na
púť dekanátu do Obišoviec.

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.
Prihlášku si môžete stiahnuť aj
z www.presov.rimkat.sk

Krsty 28.6. a 29.6.2014

Karolína Jenčová, Marek Jurčišin, Richard
BartošMaxine Stošeková, Filip Čurilla,
Nela Stašková

Sobáše 28.6.2014

Grančič - Urbanová, Kováčik Dvorožňáková, Sitárčik - Šafranová,
Kynkal - Grošaftová, Lukáč - Hricová,
Lučivjanský - Kvašňáková

