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Duchovno - formačný
pobyt v Ríme

ské 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 alebo:
konkatedralapo@gmail.com, 0911 / 487 341.
Jozef Mihaľ

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 kňaz(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

13. Petícia Zastavme Hazard v Prešove
finišuje! Za súčasného stavu petičnej
akcie nám do finálneho počtu chýba
približne 5 000 podpisov. Potrebujeme
Vašu pomoc a modlitby. Ak ste petíciu
ešte nepodpísali, môžete ju podpísať
aj v našej konkatedrále na stolíku určenom pre časopisy (pri obraze sv. Jozefa). Veríme, že do prázdnin budeme
môcť odovzdať petíciu mestu Prešov
a obchodníci s hazardom a ľudskými
životmi v našom meste skončia. Viac
info na www.presov.zastavmehazard.sk

12. JÚN 2016

Kresťan je soľou a svetlom,
ktoré sa dávajú

tlač, kopírovanie, väzba

11. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach srdečne pozýva na

12. Milé deti, pozývame vás „Vypnúť telku a zapnúť seba!“ Kedy? Od 13.6 do
17.6 vždy od 16.00 do 18.00 v priestoroch
Katolíckeho kruhu. Prečo prísť? Spolu
sa zahráme, zabavíme, niečo pekné
vytvoríme... je čas zmeniť sa ;)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

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

letný miništrantský tábor. Vek: 2. stupeň ZŠ. Cena: 30 €. Termín: 11. - 15. 7.
2016. Viac info a prihlasovací formulár
nájdete na www.kske.sk. Prihlasovanie do 30. 6. 2016.
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predaj a servis tlačiarní

čo? Lebo uvidia vaše dobré skutky a budú oslavovať vášho Otca, ktorý je na nebesiach. To znamená: vracaj sa späť k tomu, ktorý ti dal svetlo
a ktorý ti dal soľ“. Svätý Otec ukončil svoju
homíliu modlitbou: „Nech nám Pán pomôže
vždy sa starať o svetlo, neskrývať ho, ale dať ho
do činnosti“. A dodávať soľ v správnej miere,
„toľko, koľko je potrebné, ale dodávať ju“, lebo
takto narastá: „Toto sú dobré skutky kresťana“.

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

(Pokračovanie zo strany 1)
ľovať sám seba. Je to čosi nepekné, je to akási
zrkadlová duchovnosť: osvetľujem sám seba.
Chráň sa pred pokušením starať sa sám o seba.
Buď svetlom na osvetlenie, buď soľou na ochutenie a uchovanie“.
Soľ a svetlo, dodal na záver pápež
František, „nie sú samé pre seba“, sú na to,
aby sa rozdali druhým „v dobrých skutkoch“.
A vtedy „zažiari vaše svetlo pred ľuďmi. Pre-

Batériou kresťana, zdrojom energie na vydávanie svetla, je modlitba. Tak znel hlavný
odkaz pápeža Františka počas jednej z rannej homílie v Dome sv. Marty. Svätý Otec
varoval veriacich, aby sa nestali soľou,
ktorá stratila chuť. Zároveň dodal, že treba zvíťaziť nad pokušením tzv. „zrkadlovej
duchovnosti“, na základe ktorej sa snažíme
osvetliť samých seba, skôr než priniesť
svetlo viery druhým.
Liturgické čítanie z Evanjelia podľa Matúša nám hovorí o svetle a soli (Mt
5,13-16). Ježiš, pokračoval ďalej pápež
František komentujúc slová evanjelistu,
vždy hovorí „jednoduchými slovami, jednoduchými porovnaniami, aby všetci pochopili
posolstvo“. Z toho dôvodu použil prirovnanie, že kresťan by mal byť ako svetlo a soľ.
Žiadna z týchto dvoch vecí, vysvetlil Svätý
Otec, neexistuje sama pre seba: „Svetlo je na
to, aby niečo osvetlilo; soľ je zase na osolenie,
zachovanie niečoho“. Čo musí teda kresťan
urobiť, aby soľ a svetlo nestratili na svojom
význame, aby sa neminul olej do lámp? spýtal sa Svätý Otec František: „Čo je batéria kresťana, ktorá dáva svetlo? Jednoducho:
modlitba. Môžeš robiť toľko vecí, toľko diel, aj
skutky milosrdenstva, môžeš robiť toľko veľkých vecí pre Cirkev – na katolíckej univerzite,
na škole, v nemocnici... – a postavia ti aj pamätník dobrodinca Cirkvi, ale ak sa nemodlíš, bude
to trochu tmavé a temné. Koľko činov sa stáva
temných pre nedostatok svetla, pre nedostatok
modlitby. To, čo udržiava, to, čo dáva život kresťanskému svetlu, to, čo osvetľuje, je modlitba“.

ročník: XXVI.

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Podľa pápeža Františka by sme mali
brať našu modlitbu „vážne“, mala by to byť
„modlitba adorácie Otca, chvály Najsvätejšej
Trojice, modlitba vzdávania vďaky, a tiež modlitba, v ktorej Pána o niečo prosíme, ale má to
byť modlitba zo srdca“.
To je, pokračoval ďalej Petrov nástupca, „ten olej, tá batéria, ktorá živí svetlo“. Ani
soľ „nedáva chuť sama sebe“: „Soľ sa stáva
soľou vtedy, keď sa dáva. A to je ďalší postoj
kresťana: darovať sa; ochutiť život druhých,
ochutiť toľko vecí s posolstvom evanjelia. Darovať sa. Neuchovávať sa sám pre seba. Soľ nie je
určená samotnému kresťanovi; je na to, aby sa
dávala. Kresťan ju má preto, aby ju rozdával, je
to soľ pre rozdávanie, nie pre seba samu. Oboje
– a to je zaujímavé – svetlo i soľ sú pre druhých,
nie pre samých seba. Svetlo neosvetľuje seba
samo, soľ nedáva chuť sebe samej“.
Stojí za uvažovanie, pokračoval Svätý
Otec, či sa dokážeme rozdávať bez prestania,
a dokedy vydržia soľ a svetlo? Práve tu, odpovedal si vzápätí pápež, „vstupuje Božia
moc, lebo kresťan je soľou darovanou Bohom
v krste“. Je to „niečo, čo ti bolo dané a naďalej
sa ti toho dostáva, ak ty pokračuješ v jej rozdávaní, osvetľujúc a obdarúvajúc. Nikdy z nej
neubudne!“. Petrov nástupca tiež poukázal
na príklad z prvého čítania, kde sa v Prvej
knihe kráľov hovorí o vdove zo sidonskej
Sarepty (1 Kr 17,7-16). Žena dôveruje prorokovi Eliášovi, a preto z jej múky a oleja
– napriek malému množstvu – neubúda.
Príbeh inšpiroval pápeža k úvahe o živote kresťana zo súčasnosti: „Osvetľuj svojím
svetlom, ale chráň sa pred pokušením osvet(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6.15 † Matej, Margita, Žofia, František,
Mária, Anna, Margita
7.00 † Rudolf (pohrebná)
12.00 † Pavol, Mária
18.00 † Anton, Jolana
5.45 † František

Ut
14.6.

Utorok 11. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Anna
7.00 --12.00 ZBP Mária (80 r. života)
18.00 † Helena, Štefan, Ivan, Václav,
Helena
5.45 ---

Str
15.6.

Streda 11. týždňa
v Cezročnom období

6.15 ZBP Monika (50 r. života)
7.00 † Tomáš
12.00 † Ján, Mária
18.00 † Terézia

Št
16. 6.

Štvrtok 11. týždňa
v Cezročnom období

5.45 † Alžbeta
6.15 † Mária, Michal
7.00 ---

Adorácia po večernej sv. omši. 12.00 † Andrej, Margita
18.00 ZBP Janka (ž.)
5.45 ---

Pi
17.6.

Piatok 11. týždňa
v Cezročnom období

6.15 ZBP František
7.00 --12.00 † Vincent, František
18.00 ZBP Matej, Ján, Pavel

So
18.6.

Ne
19.6.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

1.

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Matúš
Po
13.6.

Infolist

Infolist

5.45 † Juraj, Marta, Rudolf, Margita
6.15 † Milan
18.00 † Július, Mária, Peter

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45, 6.30 (ZBP Ladislav - 50 r. života), 7.45, 10.00, 11.30 († Žofia),
15.00 († s. Fidélia), 18.00 (ZBP Tomáš s rod.);
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.
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2.

3.

Oznamy

Milodary:
Na opravu fary po požiari:
• bohuznáma 10 €,
• bohuznáma Anna 100 €.
Na farský kostol:
• novomanželia Vozárovci 30 €,
• z krstu Elišky Višňovskej 50,72 €,
• z krstu Sofie Laury 20 €,
• zo svadby na Kalvárii 45 €.
Bratstvo sv. ruženca:
• na faru 160 €,
• dar pre novokňaza Mathiasa 50 €,
• rádio Lumen 40 €,
• na TV Lux 50 €.
V nedeľu 19. 6. sa po všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na opravu
fary. Za vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať.
Združenie kresťanských seniorov
klub Staré mesto pozýva svojich členov na júnovú schôdzu: 19. 6. o 15.00
hod. v Katolíckom kruhu. V utorok 23. 6.
organizujú púť Litmanová - Ľutina.
Odchod autobusu je z parkoviska za
hádzanarskou halou na Okružnej ul.
o 7.30 hod. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na tel.č. 774 15 98 - p. Džurmanová alebo na schôdzi 19.6.

4.

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.

5.

Pozývame vás na posprimičnú sv.
omšu, ktorú bude celebrovať novokňaz Mathias Gočík, ktorý u nás
slúžil ako diakon. Sv. omša bude
v našej konkatedrále v nedeľu 19. 6.
2016 o 7.45 hod. V mene primicianta vás
všetkých pozývame na túto slávnosť. Po
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jej skončení budete môcť primiciantovi osobne pogratulovať. Ste srdečné
pozvaní. Tešíme sa na túto milú slávnosť.
6.

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

7.

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

8.

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.

9.

Duchovná obnova „Poďte a uvidíte“
u redemptoristov, ktorá sa uskutoční
od 24. 6. do 26. 6. 2016 v Kláštornom
dome redemptoristov v Kostolnej Záriečí (Kostolná - Záriečie č.8, 913 04
Chocholná), v okrese Trenčín. Je to
stretnutie pre chlapcov a mužov vo
veku od 16 do 35 rokov. Prihlásiť sa na
toto podujatie môžete do 19. 6. 2016.
Nahlásiť sa môžu na telefónnom čísle
0904 738 443, alebo e-mailom: jozef.
novak.cssr@gmail.com
(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

