strana 4

Sv. omša s p. Michalom Zamkovským

Rok zasväteného života nám dáva
príležitosť bližšie spoznať život a spiritualitu jednotlivých reholí. Na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie navštívili členovia a sympatizanti
Klubu kresťanských pedagógov rehoľné spoločenstvá redemptoristov v Podolínci a Starej Ľubovni.
V Podolínci nás privítal páter Michal Zamkovský.
V príjemnom chlade kláštorných
múrov nás páter oboznámil s jeho súčasnosťou, históriou, ktorá siaha do
17. storočia a tragickým obdobím, keď
bol kláštor centrálnym a kárnym táborom pre internovaných 650 rehoľníkov
a kňazov. Dlhý čas a mnoho námahy si
vyžiadala rekonštrukcia kláštora a obnova misijnej činnosti. Kalendár tohtoročných misií majú pátri skutočne bohatý.
Po Prahe, kde boli začiatkom júna,
sa na stretnutie s pátrami najbližšie
môžu tešiť na Liptove.
Vyvrcholením púte KKP, silným
zážitkom a duchovným obohatením
bolo slávenie sv. omše pátrom Zamkovským v kláštornom chráme zasvätenom sv. Stanislavovi, krakovskému
biskupovi a mučeníkovi. Slová pátra
v homílii, venované Panne Márii a úlohe ženy- matky, sa každému hlboko
vryli do pamäti a nastolili mnoho podnetov k zamysleniu.
Páter Zamkovský nám venoval
svoj čas, za čo sme mu veľmi vďační.
Vyprevádzal nás slovami, ktoré nám
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zapísal do kroniky: "Nech Vás stále inšpiruje Nepoškvrnené srdce Panny Márie prijímať Slovo a uvažovať
o ňom."
Povzbudení na duchu sme popoludní zamierili do Starej Ľubovne, do
kláštora redemptoristov Nová. Architektonicky zaujímavo vybudovaná gréckokatolícka farnosť, zasvätená
Panne Márii ustavičnej pomoci a kláštor, sa nachádzajú na okraji mesta
v blízkosti bytovej zástavby. Patrónom
kláštora sa stal blahoslavený hieromučeník Metod Dominik Trčka. Otec
Milan Pacák napriek zaneprázdnenosti nás srdečne privítal a porozprával o procese od myšlienky k realizácii stavebného diela. Bohatá pastoračná činnosť otcov redemtoristov s mládežou a širokou verejnosťou veriacich
pozitívne ovplyvňuje život na sídlisku.
Návšteva dvoch kláštorov redemptoristov a charizma rehoľníkov, ktorí zasvätili svoj život hlásaniu Božieho
slova doma aj vo svete, nás povzbudila
a obohatila po duchovnej aj vedomostnej stránke.
Mgr. Agáta Jurtinusová
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ročník: XXV.

SV. CYRILA A METODA - SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Misijný príkaz
(Mt 28, 16-20)

Do predajne s detským textilom
vchádza mamička s dieťaťom. Drobné
dievčatko s cumlíkom v puse kráča
rovno k detskému kútiku. Podľa
nemotornej chôdze, skôr tackania,
usudzujem, že môže mať tak okolo
roka. Sadá si za malý stolík, na
ktorom sú pre najmenších zákazníkov
pripravené
hračky,
farbičky
a omaľovanky.
Do útlej rúčky berie farbičku,
dvíha ju do výšky očí a kontroluje, či
ju drží správne - zastrúhaným koncom
smerom k omaľovanke. Neverím
vlastným očiam. Dieťa zistilo, že
farbičku drží opačne, pretočilo si ju
tak, ako to má byť a začalo si čmárať po
papieri. Udivená sa pýtam mamky na
vek dieťatka. „Má rok aj štyri mesiace.“
„Ako to, že už tak skoro dokáže držať
farbičku správne?“, kladiem mamke
ďalšiu otázku. „Naučila sa to od
svojich starších bratov“, odpovedá mi
mamka.
V dnešnom evanjeliu sme počuli,
ako Ježiš dáva apoštolom misijný
príkaz, aby učili všetky národy a krstili
ich. Ohlasovaním príchodu Božieho
kráľovstva Ježiš položil základy Cirkvi,
ktorá bola pred národmi zjavená na

Turíce. Cirkev je vo svojej podstate
misionárska, jej úlohou je rozšíriť sa
do celého sveta a zo všetkých národov
urobiť Ježišových učeníkov. Boh si
v nej želá zhromaždiť a zvolávať
všetkých ľudí k účasti na spoločenstve
Najsvätejšej Trojice.
Prijatím sviatosti krstu sa misijný
príkaz stáva záväzným aj pre nás.
Učme svojich bratov od malička
uchopiť svoje životy tým správnym
smerom – k Cirkvi.
Mgr. Lucia Antlová, Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Po
6.7.

Ut
7.7.

Liturgický kalendár

Sv. Márie Goretti,
panny a mučenice
ľubovoľná spomienka
Sv. Antona Márie Zaccariu,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Juraj
6:15 † Pavol
12:00 † Mária
18:00 † Mária Malčeková
5:45 za duše v očistci
6:15 † Matej, Milada, Magdaléna
12:00 † Michal, Klára
18:00 faustínum - združený úmysel
5:45 † Alexander, Ema, Miroslav

St
8.7.

Féria

6:15 † Július
12:00 † Ján, Irena, Marta
18:00 † Anna, Šimon, Marcel, Mária, Emil

Št
9.7.

Sv. Augustína Zhao Rong,
kňaza a spoločníkov,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka

5:45 za duše v očistci
6:15 † Pavol, Anna
12:00 † Jozef
18:00 † Matilda
5:45 za duše v očistci

Pi
10.7.

Féria

6:15 † Emília - pohrebná
12:00 ZBP Martin a Jakub
18:00 ZBP Matúš, Monika, Marián

So
11.7.

Ne
12.7.

Sv. Benedikta,
opáta, patróna Európy
sviatok

5:45 ZBP Janky (ž)
6:15 † Alžbeta - 1. výr.
18:00 ZBP Mária

PÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Helena - 1. výr.), 7:45, 10:00 († Lukáš), 11:30, 18:00 (ZBP Karin,
Jozef, Marta); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Krsty 27. a 28.6.2015
Marína Ješková,
Jakub Humeňanský,
Patrik Zubrický,
Anna Kováčová

Sobáše 27.6. a 29.6.2015
Slávik - Diňová,
Vojtek - Budišová,
Uhlár - Benetinová,
Gabrík - Pekelnická,
Ferko - Magdová.

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/strechy:
• bohuznáma 100 €,
• z festivalu Hevhetia 100 €,
• p. Macejková 50 €,
• bohuznáma 50 € (na sochu),
• bohuznáma osoba 20 € (strecha),
• bohuznámy 20 € (strecha),
• bohuznáma Terézia 100 € (strecha),
• bohuznáma Margita 50 € (strecha),
• bohuznáma 50 € (strecha),
• bohuznáma 100 € (strecha),
• bohuznáma 20 € (strecha),
• bohuznáma 200 € (strecha),
• bohuznáma rodina 300 € (strecha).
Na Kalváriu: bohuznáma rodina dar 100 €.
Na misie: bohuznáma 50 €.
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca:
konkatedrála 1 154,10 €, františkáni 1 200 €,
Kalvária 48,20 €, FNsP 60 €, saleziáni 100 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Farnosť Veľký Šariš pozýva na odpustovú
slávnosť ku cti Panny Márie Karmelskej
v dňoch 10. - 12.7.2015. Slávnostnú sv.
omšu v nedeľu 12.7.2015 o 10:30 hod.
celebruje Mons. Alojz Tkáč, emeritný
arcibiskup.
Odchod pútnikov, ktorí sa prihlásili na
XVIII. ročník celoslovenskej púte seniorov
na Mariánsku horu v Levoči za klub Staré
mesto Prešov, je vo štvrtok 9.7.2015 o 5:30
hod. z parkoviska za hádzanarskou halou
na Okružnej ulici. Poplatok je 5 €/osoba.
Pravidelné adorácie spojené s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie
v mesiacoch júl - august 2015 nebudú.
V mesiacoch júl - august 2015 bude farská
kancelária otvorená takto: v pondelok
dopoludnia i popoludní; utorok piatok iba popoludní. Ďakujeme za
porozumenie!
Prvoprijímajúce deti a birmovanci si môžu
vyzdvihnúť fotografie a DVD zo slávností
v kancelárii farského úradu.
V utorok 7.7.2015 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 7.7.2015.
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Milé deti! Pozývame vás na IV. farský
prímestský tábor. Kedy? Od 10.8. do
14.8.2015 pre deti od 7 do 12 rokov. Bližšie
informácie na plagátoch. Tešíme sa na vás.
Vaši animátori.
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 2015. Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti krstu,
Eucharistie alebo birmovania, nech sa
prihlásia v kancelárii farského úradu.
Upozorňujeme snúbencov, ktorí majú
plánované sobáše v mesiacoch júl september 2015, že predmanželské
náuky skončili v mesiaci jún 2015. Ďalší
cyklus sa začne v septembri 2015.
V mesiacoch júl - august 2015 ranná sv.
omša o 7:00 hod. v pondelok - piatok
nebude! Jej funkciu preberá sv. omša
o 6:15 hod. - teda úmysel v nej je prioritne
pohrebná sv. omša, alebo 1. výročie
úmrtia.
Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.
V rámci Národného pochodu za život
prídu do farnosti v piatok 17.7.2015 cyklisti
za život. Spojíme sa s nimi v modlitbe
a pri sv. omši o 18:00 hod. Po sv. omši
bude pochod k Fakultnej nemocnici A.
Reymana v Prešove.
V rámci prežívania Roka Konkatedrály
sv. Mikuláša sa k vám budú prihovárať
aj vaši kňazi - rodáci z Prešova
alebo blízkeho okolia. Najbližšie to
bude v nedeľu 12.7.2015 o 7:45 hod.
v konkatedrále. Sv. omšu celebruje
dp. Henrich Grejták, pôsobiaci v UPC
Košice.

