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Duchovno - formačný
pobyt v Ríme

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, aby sa
rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre
nich tá správna. Kongregácia sa venuje
mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné po-

14. Deviatnik k Božskému Srdcu: začíname 26. mája modlitbou s litániami k Božskému Srdcu o 17.45 hod.
Deviatnik sa budeme modliť vždy
o 17.45 hod. Pozývame vás v tomto
čase (26. máj - 3. jún) aj na sv. omše
o 18.00, kde budú zaznievať homílie
na tému: Podobenstvá milosrdenstva.
15. Arcidiecézna charita Košice pozýva
všetkých seniorov a ich rodinných
príslušníkov na posvätenie priestorov Denného stacionára Prešov na
Okružnej ul. 36 (pri Židovskej synagóge), ktoré sa uskutoční dňa
24.5.2016 o 10.00 hod.

Tajomstvo Lásky...

tlač, kopírovanie, väzba

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
šk. roku končia 1. ročník, u osemročných gymnázií končiaci sextu,
alebo starší. Vyplnenú prihlášku
odovzdajte na farskom úrade do 15.
augusta 2016. Dospelí, ktorí majú
túžbu prijať sviatosti krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech sa prihlásia v kancelárii farského úradu.
Príprava začne spoločným stretnutím
všetkých prihlásených v nedeľu 4. sep-

13. Spoločenstvo dospelých Hnutia
Svetlo-Život v Prešove pozýva všetkých slobodných, ovdovených či
rozvedených na pravidelné otvorené stretnutie, ktoré sa uskutoční
v sobotu 28. mája od 14.00 do 18.00
hod. na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Súčasťou stretnutia je svätá omša,
katechéza na tému: SOM SÁM(A).
SOM (NE-)POTREBNÝ(Á), modlitby,
adorácia, agapé, svedectvá a spoločenstvo ľudí ochotných pochopiť ťažkosti
osamelého života.

22. MÁJ 2016

lacné tonery a cartridge

11. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
bude aj na Cemjate v nedeľu 29.
mája po sv. omši o 10.15 hod.

tembra po večernej sv. omši o 18.00
v konkatedrále, kde budú birmovanci
a prihlásení dospelí oboznámení s priebehom prípravy.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

10. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) bude v nedeľu 29. mája so
začiatkom o 15.00 hod. Začíname
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa u gréckokatolíkov, potom pôjdeme ku bratom františkánom (Kostol sv. Jozefa),
následne ulicou Konštantínovou
a Metodovou. Zakončíme adoráciou
a požehnaním v Konkatedrále sv.
Mikuláša.

21
2016

volanie. 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 alebo: konkatedralapo@gmail.com,
0911/487341.
Jozef Mihaľ
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

Infolist

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte
veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to
nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie
vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám
zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje
vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho
vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je
moje. Preto som povedal, že z môjho vezme
a zvestuje vám. " ( Jn 16, 12)
Matka Cirkev nás vedie do absolútnych výšin, približuje nám najväčšie tajomstvo našej viery – Najsvätejšiu Trojicu
a čaká, ako budú naše oči reagovať na jej
jas. Či zostanú doširoka otvorené, alebo sa
nechápavo privrú.
Čo nám o tomto tajomstve hovorí naše
náboženstvo? Boh je len jeden a v ňom sú
tri Božské Osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Každá z troch Osôb je pravý Boh. Ľudským
rozumom Trojicu môžeme rozoznávať
takto: Otec je od večnosti sám od seba, Syn je
od večnosti duchovne plodení Otcom a Duch
Svätý od večnosti pochádza od Otca a Syna.
Jednotlivým Osobám privlastňujeme tieto
skutky: Otcovi stvorenie sveta, je Stvoriteľ;
Synovi vykúpenie sveta, je Vykupiteľ a Duchu
Svätému posvätenie sveta, je Posvätiteľ. Hoci
im privlastňujeme jednotlivé skutky, navonok tri Božské Osoby účinkujú spoločne.
Nečudujme sa, že nevládzeme pochopiť vnútorný život Boha. Nie je v ľudských
silách poznať, ako môže jestvovať jedna
Bytosť v troch Osobách. O tejto skutočnosti
vieme iba toľko, koľko nám Boh zjavil. Aký
je v tejto chvíli pohľad našich očí? Sú otvorené a dosvedčujú: Nechápem síce, ale ve-

ročník: XXVI.

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
rím. Alebo sú naše oči zatvorené a vravia:
To nie je možné!
Nechajme prehovoriť svätého Bernarda: Snažiť sa vniknúť do tajomstva Trojjediného je znakom pýchy. Veriť v toto tajomstvo je
povinnosťou zbožných duší. Poznať ho, je sladkou odmenou tých, ktorí majú večný život.
Dnešný sviatok má nás posilniť vo viere. Možno si to ani dobre neuvedomujeme,
ale od viery závisí nielen naše večné šťastie,
ale vo veľkej miere aj pozemské šťastie, a to
z viacerých príčin:
Viera nám dáva odpoveď na najdôležitejšie otázky života: Načo sme na svete?
Odkiaľ sme prišli a kam smerujeme? Veda
nám nemôže dať na tieto otázky uspokojivú odpoveď, len viera nás učí, že sme vyšli
od Boha, k Bohu sa vraciame a definitívnym zmyslom nášho života je večnosť.
Napokon viera nás udržuje na ceste
mravnosti a zodpovednosti. Kto má pevnú
vieru, ten si je vedomý, že neustále žije pod
Božím dohľadom, pred ktorým sa nič nedá
skryť ani utajiť.
Preto tajomstvo Najsvätejšej Trojice vyžaduje od nás, odo mňa pevnú a neochvejnú vieru. Vynikám touto vierou? Vyriešil
som si otázku zmyslu môjho života? Môžu
ľudia podľa mojej mravnosti a zodpovednosti vidieť a vedieť, že som veriaci?
Aj my stojíme v nemom úžase pred
tajomstvom Trojjediného ako slepci. Hoci
ho nechápeme, nezatvárajme pred ním oči,
ale prosme o pevnú vieru, aby sme svojím
životom vyznávali, milovali a svetu ukazovali Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.
Mgr. Anna Kušniriková
ZŠ Čsl. armády, Prešov
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 8. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Marián
7.00 † Otto (pohrebná)
12.00 † Adriána (1. výročie)
18.00 † Žofia, Jozef
5.45 ZBP Eva, Emil, Alžbeta

Ut
24.5.

Utorok 8. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan
7.00 † Oľga (pohrebná)
12.00 ZBP a dary DS: Martina (ž.)
a Katarína
18.00 † Anna
5.45 † Ladislav, Anna

Str
25.5.

Streda 8. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Mária, Michal, Imrich, Ján
7.00 † Milan (pohrebná)
12.00 † Helena
18.00 ZBP Milan (za obrátenie)

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
prikázaný sviatok - slávnosť
Št
26.5.

5.45, 6.15 (ZBP Mária, Milan a Michal s rodinami), 7.00, 8.00
12.00 (ZBP a dary DS : Pavol, Gabika), 16.00
18.00 († Mária - 1. výročie)
konkatedrála: po večernej sv. omši adorácia
Cemjata 17.00
5.45 ZBP rod. Stoláriková a Kotuličová

Pi
27.5.

Piatok 8. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Alžbeta
7.00 † Ľuboš (pohrebná)
12.00 † Justína
18.00 † Jozef

So
28.5.

Ne
29.5.

Sobota 8. týždňa
v Cezročnom období

1.

Úmysly sv. omší

5.45 † Tomáš, Alžbeta, Mária

Po
23.5.

Infolist

Infolist

5.45 † Michal, Anna
6.15 † Gabriela (pohrebná)
18.00 † Ján, Anna, Miroslav, Ľubomír

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45 († Štefan, Štefan), 6.30 (ZBP Tomáš s rod.), 7.45, 10.00, 11.30 , 15.00,
18.00 († Helena, Jozef, Alexej);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10.00 hod. - 11.30 hod., 16.00 - 17.30 hod., Ut, Str, Štv: 16.00 hod. - 17.30 hod.,
Pia: 10.00 hod. - 11.30 hod., 16.00 hod. - 17.00 hod. 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.

strana 2

Oznamy

Milodary:
Na opravu fary po požiari:
• 1800 €.
Zbierka na masmédiá:
• františkáni 1 110 €,
• jezuiti 338,93 €.
Kostol na Kalvárii:
• zo sobáša Mareka a Michaely 40 €

2.

Budúcu nedeľu (29.5.) sa uskutoční
zbierka na opravu fary. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať a vynahraď.

3.

Pozývame
všetkých
dospelých
a mladých (od 13 rokov) na katechézy Neokatechumenátnej cesty. Budú
prebiehať v období do 27. 5.2016 vždy v utorok a v piatok o 19.00 hod.
v Katolíckom kruhu.

4.

Pozývame vás na zájazd do Medjugorja a oddych pri chorvátskom
mori, ktorý sa uskutoční 25. augusta až 1. septembra 2016. Cena 230 €/
osoba (v cene je zahrnutá doprava moderným autobusom, ubytovanie, polpenzia - 2x denne strava, cestovné a úrazové
poistenie. Cena pre dieťa do 12 r.- 190 €).
Zájazdom vás bude sprevádzať kaplán Viktor Baltes. Nahlásiť sa je potrebné cez farskú e-stránku alebo v sakristii
konkatedrály. Viac info na výveske
kostola a farskej stránke presov.rimkat.sk

5.

Čítanie úryvkov z Denníčka sv.
Faustíny - v nedeľu od 9.45 hod.: srdečne pozývame. Kto by sa chcel zapojiť do čítania, alebo texty odoberať,
nech sa zapíše do zoznamu v sakristii.

6.

Pripomíname, že v našej farnosti koluje po rodinách obraz Božieho mi-
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losrdenstva s pripravenými modlitbami. Záujemcovia sa môžu nahlásiť
v sakristii.
7.

Už sedemdesiat rokov funguje na
Slovensku zaujímavé - komunistami
zakázané - dielo Verbum, časopis
pre kresťanskú kultúru. Verbum
bolo založené generáciou kňazov buditeľov, medzi ktorých sa pridali
aj básnici katolíckej moderny, a preto chce nadviazať na tradíciu našej
kultúry. Rovnako ale chce odpovedať aj na súčasné otázky aktuálnou
rečou. Posledné číslo sa venuje téme
„Milosrdenstvo.“ Vychádza dvakrát do
roka. Jedno číslo stojí 4, 50 €. Informácie o predplatnom: casopis.verbum@
gmail.com alebo facebook: verbum,
časopis pre kresťanskú kultúru. Staňte
sa aj vy tvorcami novej kresťanskej
kultúry na Slovensku.

8.

Každý utorok (9.30 - 12.00) pozývame mamičky s deťmi na materskej do veselej herničky v materskom centre Radosť v Barličke
(Sídlisko III) na spoločný oddych,
hru, kávičku a modlitby matiek.
Kontakt: Eva 0910 463 523

9.

Novootvorená farská pivnica je
sprístupnená verejnosti, preto Vás
srdečne pozývame na príjemné posedenie pri dobrej káve podávanej
rôznymi spôsobmi, čaji alebo dobrom vínku. Farská pivnica je pre Vás
otvorená: po. - so. od 12.00 do 21.00,
v nedeľu od 10.00 do 21.00. Nachádzame sa na Hlavnej 81 v chodbe, oproti farskej kancelárii. Ďakujeme a zároveň sa
tešíme na Vašu návštevu.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, 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

