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KONKATEDRÁLA SV. MIKULÁŠA – PREŠOV

DEŇ BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
12.6.2015
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

12³⁰

Eucharistická poklona

15⁰⁰

Korunka Božieho milosrdenstva

16⁰⁰

Film: Srdce Ježišovo v dejinách

17⁰⁰

Svätý ruženec

17³⁰

Vešpery pred Sviatosťou oltárnou

18⁰⁰

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu
a svätá omša (prednáška v rámci kázne)

7. JÚN 2015

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho (BBSJ) pri Konkatedrále sv. Mikuláša má 63 členov.
Stretnutia sa konajú raz mesačne v Ústave Sancta Mária na Konštantínovej ulici. Od 1.
12. 2014 sa členovia Bratstva BSJ modlia nepretržitú reťaz Deviatnika k Božskému Srdcu
Ježišovmu na úmysel Sv. Otca, za obrátenie hriešnikov, pokoj vo svete, za kňazské a rehoľné
povolania a tiež na vlastné úmysly. Členovia sa riadia nasledovnými pravidlami:
• Podľa pravidiel majú členovia každý rok sláviť sviatok Božského Srdca Ježišovho, a ak
je to možné, v ten deň prijať Sviatosť zmierenia a Sviatosť oltárnu.
• Členovia BBSJ sú povolaní každý mesiac pred prvým piatkom pristúpiť k sviatosti
zmierenia, zúčastniť sa na svätej omši k Božskému Srdcu a v prvú nedeľu každého
mesiaca sa zúčastniť odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského
Srdca.
• Každý deň sa majú pomodliť: Otčenáš, Zdravas a Verím v Boha s nasledujúcou
modlitbou: Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval/a/.
• Nadovšetko sa majú usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností
a pomáhať k tomu aj druhým. Majú sa častejšie jeden za druhého modliť, aj za
zomrelých členov.
Všetky tieto predpisy nezaväzujú nikoho pod žiadnym hriechom, iba vykonanie
každodenných modlitieb - 3.bod - je potrebné k dosiahnutiu odpustkov. Každý člen pri
vstupe do bratstva dostáva obraz Božského Srdca, kde je uvedený dátum vstupu a meno
člena. V prípade záujmu o členstvo v BBSJ sa môžete obrátiť na p. Ľudmilu Gajdošovú, č.
t. 0948060234.
Viac informácií o úcte k Srdcu Ježišovmu možno nájsť na stránke:
http://www.misionari.sk/index.php/laici-rch
predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

DESIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Prijatie srdcom nie rozumom

Organizujú: kapláni a dekan spolu s členmi BBSJ a Ľ. Gajdošová

tlač, kopírovanie, väzba

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

ročník: XXV.

Ja som živý chlieb, moje telo je
pravý pokrm a moja krv je pravý
nápoj. Ježiš hovoril tieto slova ľuďom,
ktorí boli svedkami zázračného
rozmnoženia chleba. Udalosť sa stala
len tak, bez nejakých zvláštnych
úkazov. Nehrmelo, nebola ani búrka,
jednoducho Ježiš lámal a dával.
Z chleba však neubúdalo tak ako
z hrnca chudobnej vdovy zo Sarepty
v čase hladu. Zázrak rozmnoženia
chleba nedošiel ku všetkým, len ku
niektorým. Nie všetci to vnímali ako
zázrak. Pre mnohých z nich bola
podstatná jediná vec: Najedol som
sa, čo viac potrebujem? Zdroj nie je
dôležitý!
Ježiš práve po tejto udalosti hovorí
slová, ktoré sú nepochopiteľné, ba
dokonca odradzujúce. Hovorí, že Jeho
môžeme jesť a piť. Veľa ľudí vtedy
odišlo a nechcelo ho viac počúvať,
ostali len tí najvernejší, ktorí viac verili
svojmu učiteľovi ako svojmu rozumu.
Srdce zadominovalo, aj keď rozum
možno odporoval. Možno vedeli, že
rozum potrebuje čas na to, aby veci
pochopil. Ježiš svoje slová potvrdil
a doplnil o dva roky neskôr, pri
Poslednej večeri. Udalosti potom išli
rýchlo: zajatie, smrť a vzkriesenie. Keď
je možné v živote Krista vzkriesenie,

tak je možné aj všetko ostatné. Je možná
Eucharistia - znak chleba a vína, ktoré
sa premieňajú v telo a krv Krista. Ten
znak, obyčajný znak chleba a vína, sa
premieňa na Kristovo telo a krv. To už
je pre veriaceho človeka veľmi vážna
udalosť. Máme žiť z Eucharistie, máme
svoju dušu sýtiť Pánom.
Svätá sestra Faustína sa v istom
období veľmi trápila nad niečím, čo jej
spôsobovalo pocit viny. Dlho nechodila
na sv. prijímanie. Ježiš sa jej zjavil
a povedal jej: „Oveľa viac som smutný
z toho, že nechodíš na sv. prijímanie,
ako z toho, čo si urobila.“ Ak sme
prepojení s Kristom cez Eucharistiu,
stávame sa silní v konaní dobra.
Možno je to dobro jednoduché,
malé, všedné, ale aj také sa týka
každodennej reality, a to je podstatné.
Možno je čas niečo dobré urobiť aj
dnes.
Jozef Dronzek, dekan - farár

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Katarína s rod.

Po
8.6.

Féria

6:15 za uzdravenie Janky (ž)
7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 † Andrej, Jozef, Helena, Mária, Ján
18:00 † František - 10. výr.
5:45 ZBP Katarína s rod.

Ut
9.6.

Sv. Efréma,

diakona a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP a dary Ducha Sv.: Mária, Agáta,
Martinka (ž)

7:00 † Juraj - pohrebná
12:00 † František, Anna, František
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Katarína s rod.
6:15 ZBP Mária - 40 r. života

St
10.6.

Féria

7:00 † Mária - pohrebná
12:00 ZBP Helena - 75 r. života
18:00 ZBP rod. Amrichová, Straková, Macejová
a uzdravenie rodových koreňov

5:45 ZBP Eva

Št
11.6.

Sv. Barnabáša,
apoštola
spomienka

6:15 ZBP Anton, Anna
7:00 † Štefan - pohrebná
12:00 † Marián
18:00 † Michal a Libuša

Pi
12.6.

Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho
slávnosť

Cemjata: 17.00 hod.

So
13.6.

Ne
14.6.

Nepoškvrneného srdca
Panny Márie
spomienka

5:45 † Alžbeta, Karol, Emil
6:15 ZBP Milan a dar obrátenia
7:00 † Peter - pohrebná, † Viktória
12:00 ZBP a ochrana Panny Márie: seniorky
Zdravotníckej školy a prof. Jitku

18:00 † František, Alžbeta, Mária, Štefan, Alžbeta
5:45 † Milan
6:15 † Margita - 1. výr.
18:00 † z rod. Lisej

JEDENÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Zuzana - 40 r. života), 7:45, 10:00 († Mária, Emil, Alžbeta,
Alojz, Margita, Mária), 11:30, 18:00 (ZBP rod. Amrichová, Straková, Macejová
a uzdravenie rodových koreňov.);
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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2.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznáma 40 € (strecha), Martin a Janka
Pavlíkovci 100 € (strecha), p. Kreheľ 100 €
(strecha), bohuznáma 20 €, bohuznáma
150 € (strecha), p. Lukáčová 20 €.
Bohuznáma venovala:
50 € kostol, 20 € rádio Lumen, 20 € misie
Na opravu Cemjaty:
bohuznáma 50 €, rodina Vaňová 100 €.
O týždeň bude zbierka na strechu
konkatedrály.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
DUCHOVNO – FORMAČNÝ POBYT
V RÍME – termín nástupu SEPTEMBER
2015. Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí
sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom
živote, na polročný duchovný a formačný
pobyt do komunity otcov rogacionistov
v Ríme počas roka 2015/2016 (termín
pobytu po vzájomnej dohode), aby sa
rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre
nich tá správna. Kongregácia rogacionistov
sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia
vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné
povolanie. Náklady na pobyt hradia
otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov
(aj slovenských) 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, konkatedralapo@gmail.com,
0911/487341. JOZEF MIHAĽ

3.

Vo štvrtok 11.6.2015 po sv. omši o 18:00
hod. bude adorácia spojená s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie.

4.

V rámci 500. výročia našej konkatedrály
Vás chceme pozvať na púť do Ríma ku
Svätému Otcovi. Chceme ísť ďakovať
a prosiť o Božie požehnanie na tieto sväté
miesta. Púť sa bude konať v dňoch od 30.8.
do 5.9.2015. Cena je 295 €/osoba. Nahlásiť
sa môžete v sakristii konkatedrály, alebo
osobne u kaplána Františka Telváka.

5.

Vo farskej kancelárii si môžete nahlasovať
priebežne úmysly sv. omší na mesiace júl september 2015.

6.

Každú sobotu o 17:40 hod. bude modlitba
vešpier v konkatedrále. Po jej skončení sa
vždy oznámi, či sa vešpery budú modliť aj
nasledujúci týždeň.
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7.

Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.

8.

Od štvrtka 4.6. do piatka 12.6.2015 sa
modlíme Deviatnik k Božskému Srdcu
pred sv. omšami o 17:40 hod.

9.

Druhé kolo prijímačiek na osemročné
Gymnázium sv. Mikuláša sa uskutoční
v utorok 16.6.2015. Prihlášky je potrebné
podať do 12.6.2015. Bližšie info na www.
zsgmik.sk

10.

Pozývame
slobodných,
rozvedených
a ovdovelých, aby sa pripojili na stretnutie
v sobotu 13.6.2015 o 14:00 hod. k Ježišovi na
katechéze, sv. omši a agapé v priestoroch
Gymnázia sv. Moniky v Prešove s témou:
Osamelosť.

11.

Na kostole sv. Donáta na Cemjate sa začali
nevyhnuté práce jeho opravy. Je potrebné
zabezpečiť odvodnenie spodnej vody
mimo základov kostola, postupný odkop
a obnaženie základnej špáry po obvode
kostola, atď. Prosíme vás o finančnú
pomoc. Dobrovoľné finančné dary môžete
odovzdať v kancelárii farského úradu,
alebo v sakristii konkatedrály, či kostola na
Cemjate. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!

12.

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 sv. Moniky a sv. Mikuláša sa
NEBUDÚ pripravovať na školách, ale
vo farnosti, kde študent patrí. 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 30.5. a 31.5.2015

Marko Jaselský, Emma Tirpáková, Janka
Miškufová, Tobias Trochan, , Michal Fertaľ

Sobáše 29.5. a 30.52015

Mohler - Kollárová, Murín - Lešková,
Priščák - Michálková

