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Odpustová slávnosť sv. Donáta na Cemjate - 10.8.2014
Program (bohoslužobný poriadok v odpustovom týždni):
6.8. (streda) - Premenenie Pána
16:30 modlitba sv. ruženca
17:00 sv. omša

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
3. august 2014

7.8. (štvrtok) - Sviatok sv. Donáta, patróna kostola
16:30 modlitba sv. ruženca
17:00 sv. omša

Z čoho žijeme?

8.8. - Prvý piatok
16:00 vysluhovanie sv. zmierenia
16:30 modlitba sv. ruženca
17:00 sv. omša
10.8. - Nedeľa
9:30
modlitba posvätného ruženca s medzispevmi a vysluhovanie
sv. zmierenia
10:30 slávnostná odpustová sv. omša spojená s uctením ostatkov sv.
Donáta
Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Štefan Novotný
PhD., rektor seminára
Na túto slávnosť pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami v nedeľu 10.8.2014
(Pokračovanie z prvej strany)
radi. Ježiš rozmnožil chleby a dal im ich
jesť preto, aby im ukázal, že po tomto
chlebe budú zase hladní. Lebo chlebom
pre žalúdok sa nenasýti tvoj život. Ak
chceš mať plnohodnotný život, musíš
sa živiť aj iným chlebom, aby si nebol
len nejaká biologická bytosť. My veriaci
ľudia sa máme živiť Božím slovom, ktoré
v nás buduje hodnoty na budovanie
Božieho kráľovstva a správnych
medziľudských vzťahov.
Preto Ježiš ľudí vo svojej dobe a teraz aj nás - upriamuje na iný chlieb,

chlieb, ktorý nás posúva do večnosti.
Hovorí: Kto je moje telo a pije moju
krv, má večný život a ja ho vzkriesim
v posledný deň.“ Ja som chlieb života!
Čo tým chce povedať? Že bez neho,
bez skutočných hodnôt, si len dočasné
stvorenie. A toto je Ježišovo posolstvo.
Sýtiť sa nielen obyčajným chlebom, ale aj
chlebom pre večný život, čiže samotným
Ježišom ( Eucharistiou) a Božím slovom,
aby z teba nebol len dočasný živočích,
ale skutočný človek.

predaj a servis tlačiarní

Kaplán Telvák František
lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

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

V istej krajine nastalo veľké
prenasledovanie kresťanov. Keď prišla
tajná polícia a našla Sväté písmo, muselo
sa počítať so zatknutím. Rodina istého
nábožného kostolníka sa nedokázala
s tou knihou rozlúčiť. Bola im ako
každodenný chlieb, bez ktorého sa nedá
žiť. Jedného dňa však prišla hliadka.
Matka to tušila, lebo cez okno videla
prichádzať dvoch cudzích mužov. Práve
sa chystala piecť chlieb. Cesto už mala
umiesené na stole. Rýchlo vzala Bibliu,
zavinula ju do cesta a dala do pece.
Polícia dôkladne prehliadla dom, Sväté
písmo však nenašla. Keď na druhý
deň položili chlieb na stôl a zbadali
v ňom neporušenú Bibliu, všetci si
uvedomili: Biblia je chlieb pre život.
Ako každodenný chlieb živí človeka,
aj Božie slovo, keď ho denne čítame,
dáva nám silu pre život. Dnes je Biblia
v kostolníkovom dome na čestnom
mieste a každému, kto k nim príde,
rozprávajú príbeh o chlebe, ktorý ich
zachránil.
František Trstenský v úryvku
z knihy Vezmi a jedz píše: „Čerstvý
voňavý chlieb a čistá pramenitá voda sú
pokrmom a nápojom, po ktorých človek
opakovane túži, aby nimi utíšil svoj
hlad a smäd, a nikdy sa mu nesprotivia.
Možno aj preto Božie slovo obsiahnuté

ročník: XXIV.

OSEMNÁSTA NEDEĽA - ROK A

v Svätom písme je pripodobnené
k chlebu a vode. Dokáže nás nasýtiť,
a predsa cítime potrebu vziať ho znova
a znova do rúk.
Človek je veľmi šikovný, pokiaľ ide
o získanie jedla či peňazí pre seba, ale to
je len uspokojenie biologickej potreby.
Každý z nás, ale potrebuje viac, niečo,
čo ťa robí skutočným človekom. Ide
o potreby ako priateľstvo, humor, pekné
vzťahy, viera.....
Pred dvetisíc rokmi Ježiš z Nazareta
pozeral na zástupy ľudí a videl to isté,
čo vidíme my v našej dobe, ba myslím
si, že to bolo v jeho dobe ešte horšie.
Ježiš videl hladných ľudí, bez práce. Ale
čo bolo zaujímavé, že títo ľudia túžili
nielen po chlebe, ale aj po láske, šťastí,
zdraví, radostnom a zmysluplnom
živote. Po čom túžime my? Stačí nám
dobre sa najesť, mať dostatok peňazí,
aby si mohol hocičo kúpiť, ísť na dobrú
dovolenku?
Netúžite aj vy po láske, šťastí,
dobrých vzťahoch, priateľstve?
Ja myslím, že áno. Lebo, čo máš
z toho, že sa dobre naješ, keď sa brat či
sestra na teba hnevá? Čo máš z toho, keď
sa dobre naješ, keď si nemáš, čo povedať
so svojím manželom, manželkou?
Čo máš z toho, že sa dobre naješ, keď
nemáš ku komu ísť, keď sa so susedom
nerozprávaš, keď ťa ľudia okolo nemajú
(Pokračovanie na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Alojz
Po
4.8.

Ut
5.8.

Svätého Jána Márie
Vianneya, kňaza
spomienka

6:15 ZBP Jozef a Jana s rodinou
12:00 † Richard
18:00 ZBP Magdaléna, Ivana, Martina
s rodinou

Výročie posviacky Hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme
ľubovolná spomienka

5:45 ZBP Apolónia
6:15 † Ján - 1. výročie
12:00 † Jozef
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Ján a Mária (50 r. manželstva)

St
6.8.

Premenenie Pána
sviatok

6:15 † Katarína - pohrebná
12:00 ZBP Peter, Marek a Tatiana
s rodinou
18:00 † Štefánia

Št
7.8.

Svätých Sixta II., pápeža,
a jeho spoločníkov, mučeníkov,
Svätého Donáta, kňaza

5:45 † Milan, Jozef, Anna, Jozef,
Margita, Štefan
6:15 † Karol - pohrebná
12:00 † Jozef
18:00 ZBP Peter, Mária, Petra
5:45 ZBP Petra (18 rokov)

Pi
8.8.

Svätého Dominika, kňaza

6:15 † Zdenka - 1. výročie
12:00 † Cecília

spomienka

18:00 † Ján

So
9.8.

Ne
10.8.

Svätej Terézie Benedikty
z kríža (Edity Steinovej),
panny a mučenice,
spolupatrónky Európy
sviatok

5:45 † Anton
6:15 † Konštantín - pohrebná
18:00 za farnosť

DEVÄTNÁSTA 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 konkatedrálu:
z pohrebu zosnulej Heleny 100 €
Na kostol v Cemjate:
p. Stanislaiová 20 €
V Sobotu 9.8.2014 je výročie
našej konkatedrály. Ďakovná
slávnostná sv. omša bude o 18:00
hod. Príďte s nami prežiť túto
našu slávnosť.

3.

V nedeľu 10.8.2014 je na našej
filiálke v Cemjate odpustová
slávnosť. Program si všimnite
v tomto infoliste. Srdečne vás na
túto slávnosť pozývame a súčasne
prosíme
o
podporu
tohto
kostolíka.

4.

Púť mužov do Gaboltova sa
uskutoční v nedeľu 24.8.2014
o 16:00 hod. - sv. omša
(Mons. Bernard Bober, arcibiskup
- metropolita)

5.

V sakristii konkatedrály vám
ponúkame na predaj novú knihu
príhovorov, kázní a zamyslení
nášho p. dekana Dronzeka.

6.

Vo štvrtok 7.8.2014 vás pozývame
(predovšetkým mládež) na výlet
do Pienin (Červený kláštor).
Vyrážame ráno po sv. omši o 6:15
hod. z fary. Záujemcovia nech
sa nahlásia do utorka 5.8.2014
v sakristii konkatedrály. Ak by bol
väčší záujem, objednáme autobus.
Cena sa upresní podľa počtu
nahlásených. Tešíme sa na vás,
vaši kapláni František a Viktor.
Úmysel ružencového desiatku na
mesiac august 2014:
Za nádej pre ľudí bez nádeje.
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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 26.7. a 27.7.2014
Bruno Goga, Marek Radvanský

Sobáše 26.7.2014
Semančík - Kubová,
Verdon - Sláviková,
Vaľko - Rusinková

