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Mnohí sme mohli sledovať prostredníctvom TV LUX priame prenosy z Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade ako prípravu na Svetové dni mládeže v Krakove 2016. Niektoré postrehy od komunikačného tímu si dovolíme
na povzbudenie uverejniť pre tých, ktorí toto podujatie nesledovali, alebo tých,
ktorí o ňom niečo chcú vedieť.
Ranné chvály oživili ráno. Pridali
sa i ďalší. K oživeniu blahoslavenstiev
prispeli hudobníčky Zuzana Eperješiová a Dominika Gurbaľová. Spojili svoje talenty a zhudobnili žalmy z modlitby ranných chvál. Na text Zuzkinej piesne Blahoslavenstvá, si tanečný súbor For
Džoj pripravil dych vyrážajúcu choreografiu. Prihovoril sa Mons. Cyril Vasiľ,
SJ a kládol dôraz na blahoslavenstvá. Po
katechéze na nich čakala posledná expedícia Srdce a o niečo neskôr program
s názvom Quo Vadis. Ide o tanečnú verziu piesne Quo Vadis od svetoznámeho skladateľa Piotra Rubika. Tancoval
tanečný súbor ATak pod vedením Pavla Danka.
Moderátori nám odhalili aj poklady našich bratov Poliakov, sú nimi sv.
Faustína Kowalská a sv. Ján Pavol II. Radosť v srdciach nám naladil náš hudobný hosť a famózny klavírny virtuóz Richard Rikkon. Privítali sme medzi nami
aj nitrianskeho biskupa Mons. Viliama
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Eucharistia a sv. omša

tlač, kopírovanie, väzba

Judáka, ktorý viedol modlitbu Korunky
k Božiemu milosrdenstvu s hudobným
doprovodom Richarda Rikkona. „Dovoľte, aby som vám položil otázku. Zamýšľali ste sa nad tým, ktorá z Božích
vlastností je najdôležitejšia? Je ňou milosrdenstvo,“ odpovedal si biskup Judák.
Vystúpila aj Anna Kureková s Lukášom Konštiakom . Zaspievali pieseň
Most dvoch sŕdc, ktorú zložil a naspieval Piotr Rubik. Do slovenskej verzie ju
preložila Valéria Juríčková. O chvíľu odznelo pozvanie pre všetkých do Krakova na Svetové dni mládeže (SDM). Otvorili sme spolu Milosrdný rok - duchovnú prípravu na SDM v Krakove. Pri záverečnej svätej omši sa nám prihovoril
hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský.
„Je dobré, že sme mali stretnutie v Aréne. Je to miesto súboja. To, čo
nás skutočne poškvrní je to, čo vyjde
z nášho vnútra - slobodné rozhodnutie
pre niečo zlé. Aj my sa všetci nachádzame v prostredí, kde ten súboj prežívame a sledujeme. Naše stretnutie ukázalo veľké nadšenie pre čistotu srdca. Ďakujem za mladých ľudí s túžbou čistého
srdca,“ povedal arcibiskup Zvolenský,
ktorý sa spolu s ďalšími biskupmi na záver poďakovali stovkám dobrovoľníkov.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Postrehy zo stretnutia P15
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predaj a servis tlačiarní

ne Božím telom a v tejto obete prosí aj
za nás. Tak sa staneme uvedomelejšími kresťanmi a mnohé problémy viery
alebo jej krízu vyriešime práve na svätej omši. Eucharistia sa pre nás nestane
niečím, ale Niekým, modlitba ani kostol
nám nikdy nezovšednejú. Tak z nás eucharistický Kristus vytvorí spoločenstvo
lásky a zodpovedných ľudí. Držím nám
v tom všetkým palce!

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

(Pokračovanie zo strany 1.)
strelky či najnovší hit alebo človek, ktorého sme dlho chceli stretnúť, sú veľmi dôležité, predsa všetky tieto starosti
a záujmy by sme mali na chvíľu odložiť
pred bránami kostola.
A svoje problémy a starosti radšej vložme do osobnej modlitby, hoci aj
v kostole, a položme ich na paténu, na
ktorej kňaz obetuje chlieb, ktorý sa sta-

Zaiste si cez leto dožičíme zaslúžený oddych, relax a máme mnoho nových skúseností. Téma, o ktorej chcem
napísať pár riadkov, súvisí s tematikou
chleba života - teda Eucharistie, o ktorej
nám hovorí Ježiš už tretiu nedeľu. Zaiste by to nerobil, keby to nebolo dôležité.
Ak nekonečne múdry Boh skrze svojho
syna ustanovil túto sviatosť ako záloh
do večnosti, potom je to zaiste pre nás
prínosné a spásonosné tajomstvo. S prijatím Eucharistie, živého Ježiša do našich sŕdc, je spojená aj účasť na sv. omši.
Verím, že navštevujete sväté
omše – niektorí možno iba v nedeľu
a v prikázaný sviatok, iní si možno
nájdete čas na stretnutie sa s Ježišom
v Eucharistii aj cez týždeň. Aká je
však často naša účasť na svätej omši?
Snažíme sa byť prítomní na nej
všetkými zmyslami, alebo sa nám
niekedy stáva, že ledva dobehneme na
jej začiatok s „vyplazeným jazykom“?
Niektorí pritom ešte povedia, že si nič
z omše, tobôž z kázne, nezapamätali.
Aká má byť teda naša účasť na omši?
Konštitúcia 2. vatikánskeho koncilu
Sacrosanctum concilium o posvätnej liturgii nás vyzýva k tomu, aby naša účasť na
svätej omši bola plná, činná a uvedomelá. Plná účasť znamená byť fyzicky prítomný na omši tak, aby som aj zmyslami
vnímal to, čo sa v chráme deje. Nestačí

teda postávať niekde vonku alebo vzadu
v kostole, kde nerozumiem celkom dobre slovám kňaza. Mnohí mladí ľudia to
tak dnes robia, popritom sa veselo bavia a kňaz ešte ani nedá záverečné požehnanie a už odchádzajú preč. Mnohí
sa prídu do našej konkatedrály vyspovedať, ale po spovedi neostanú na sv.
omši, či neprijmú hneď Ježiša v Eucharistii do srdca, hoci je to zadarmo. a je to
životná vec pre duchovný život kresťana - zvlášť v dnešnej dobe. Činná účasť
na omši od nás žiada, aby sme ju slávili spoločne s kňazom v odpovediach Božieho ľudu. Hlbšie sa tak dokážeme sústrediť na Kristovu prítomnosť v Božom
slove a v Eucharistii. Konáme tak v plnej miere aj svoje služobné a všeobecné
kňazstvo. Napokon, uvedomelá účasť
na svätej omši od nás vyžaduje, aby sme
sa snažili niečo zapamätať si z Božieho
slova, ktoré sa číta v evanjeliu a prednáša ústami celebranta. Sme tým viazaní
minimálne v nedeľu a v prikázaný sviatok. Z Božieho slova vypočutého v tieto
dni by sme mali živiť svoju vieru v nasledujúce dni týždňa.
Chcel by som nás všetkých teda povzbudiť k tomu, aby naša účasť na omši
bola práve takáto. Hoci viem, že nie sme
anjeli, ale ľudia a že často kamarátkine
nové šaty, účes, či chalan, ktorý sa nám
spoločne páči, nevydarená písomka či
problémy doma, alebo kríza, módne vý(Pokračovanie na strane 4.)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Helena, Andrej, Helena, Ladislav

Po
17.8.

Féria

6:15 † Verona - pohrebná
12:00 ZBP a dar úprimného ducha - Mária
18:00 ZBP Janka (ž)
5:45 ZBP Mária s rod., Monika s rod.

Ut
18.8.

Féria

6:15 † Terézia - pohrebná
12:00 †Jozef, Anna, Valent, Stanislav
18:00 ZBP Norika, Mária, Norika, Hanka

St
19.8.

Št
20.8.

Sv. Jána Eudesa,
kňaza
ľubovoľná spomienka
Sv. Bernarda,
opáta a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

5:45 † z rod. Sarnovských
6:15 † Bartolomej
12:00 † Milan - nedožitých 70 r. života
18:00 ZBP Ružena - výročie uzdravenia
5:45 ZBP Adriana, Mária, Andrej, Marta
s rod.
6:15 † Anna - 1. výročie
12:00 † Jolana, Mikuláš, Pavol, Mikuláš
18:00 ZBP a dary Ducha Svätého pre Máriu
5:45 † z rod. Boháčovej

Pi
21.8.

Sv. Pia X.,
pápeža
spomienka

6:15 † Ján - pohrebná
12:00 † Mária + stretnutie po 50 rokoch 4.
SB trieda - strojnícka priemyslovka
18:00 ZBP Janky (ž)
5:45 za obrátenie Milana

So
22.8.

Ne
23.8.

Panny Márie Kráľovnej,
spomienka

6:15 † Imrich - pohrebná
18:00 ZBP Jozef, Terézia, Peter, Jozef,
Martin, Lucia, Zuzana, Terézia, Peter,
Sofia, Sebastián

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B
Sv. omše: 5:45, 6:30 (poďakovanie za úspešné ukončenie šk. roka - Kristián, Lucia,
Gabriela), 7:45, 10:00 (ZBP Mária - 60 r. života), 11:30 († Andrej), 18:00 († František,
Alžbeta, Júlia, Ladislav, Alžbeta); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Krsty 8.8. a 9.8.2015

Noemi Uhrinová, Adela Bieleková

Sobáše 8.8.2015

Brija - Suchodolinská, Boháčik Malatová, Novický - Nemcová,
Hanzely - Žacová, Uhrin - Bojarská

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:
bohuznámy 100 €, 20 €, 5 €, 10 €, 5 €, 40
€, 50 €, 60 €, 50 €, 20 €, 50 €, 10 €, 100 €,
bohuznámi kolektív 40 €, bohuznáma
Mária 100 €, Jozef Vavrek 50 € . Túto
nedeľu (16.8.) sa na všetkých svätých
omšiach uskutoční zbierka na opravu
strechy konkatedrály. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Pravidelné adorácie spojené s modlitbami za duchovné oslobodenie
a uzdravenie v mesiacoch júl - august
2015 nebudú.
V mesiaci august 2015 bude farská
kancelária otvorená takto: v pondelok dopoludnia i popoludní; utorok
- piatok iba popoludní. Ďakujeme za
porozumenie!
Birmovanci si môžu vyzdvihnúť fotografie a DVD zo slávností v kancelárii
farského úradu.
V mesiaci 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.
S Božou pomocou sa nám podarilo dokončil pastoračný a spoločenský
priestor na farskom úrade. Ide o upravenú starú pivnicu, do ktorej sa vchádza z chodby na fare. Pomenovali sme
ju U NIKODÉMA. Má svoj potenciál
a veríme, že bude slúžiť na neformálne
stretnutia veriacich našej farnosti, ale
aj pre iných. Príďte na kávu, posedenie... Pivnica je pre vás k dispozícii cez
pracovný týždeň po sv. omšiach. V nedeľu po sv. omšiach 7:45, 10:00 a 18:00
hod. Zodpovedný a obsluhujúci je Peter Holovič, ktorého poznáte z konkatedrály, kde miništruje a pomáha ako

8.
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kostolník. P. S. Nikodém chodil tajne
za Kristom, v dialógu poznal pravdu.
Poďte aj vy do dialógu medzi sebou,
aby ste sa navzájom spoznali a chápali. Tešíme sa na vás. (kňazi farnosti)
Slovenská katolícka charita a KBS
prostredníctvom letákov chcú, aby
sa zabránilo šíreniu skreslených a
jednostranných informácií o utečencoch. 50-ročná žena, pôvodom z Afganistanu, prišla na Slovensko s piatimi deťmi. „Žila som v krajine plnej
nepokojov, bombových útokov v neustálom strachu o život svojich detí, preto som
sa rozhodla odísť. Vojna mi zničila nielen
domov, ale zabila mi aj manžela. Nemala
som inú možnosť, ako ujsť a všetko opustiť." Rodina žije momentálne v Košiciach a snaží sa integrovať do spoločnosti. Deti študujú na stredných školách, dokonca jeden syn študuje na
univerzite. Aj keď má rodina finančné
a rôzne iné ťažkosti, sú radi, že môžu
žiť v krajine, kde je pokoj. Takto sa začína list, ktorý onedlho budú rozdávať v kostoloch. Slovenská katolícka charita v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska rozposlala
do slovenských katolíckych farností leták so základnými informáciami o migrantoch, utečencoch a azylantoch. "Ide o to, aby ľudia chápali
kľúčové pojmy, mali jasno v číslach a
rozumeli súvislostiam. Ak informácie
chýbajú, vytvára sa priestor pre šírenie jednostranných pohľadov a nevyvážených postojov. K otázke utečencov treba pristúpiť v duchu kresťanskej lásky, ktorá si nezakrýva oči pred
pravdou, vidí problémy, no zároveň
hľadá rozumné, ľudské spôsoby riešenia," povedal o zámere Martin Kramara, hovorca KBS.

