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Slovenská republika predsedá
Rade Európskej únie
Slovenská republika predsedá od
1.7.2016 do 31.12.2016 Rade Európskej
únie. Je to výborná príležitosť predstaviť našu krajinu, jej duchovné dedičstvo a tradície.
Z podnetu Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže a Fóra
kresťanských inštitúcií sa Konferencia
biskupov Slovenska zaoberala na svojom nedávnom 84. plenárnom zasadaní iniciatívou duchovného predsedníctva pod názvom ,,Zo srdca Slovenska".
Cieľom tejto iniciatívy je modliť sa
v určenom čase za jednotlivé krajiny
Európskej únie a takýmto spôsobom
prispieť k duchovnej obnove nášho

svetadiela. Z tohto dôvodu si dovoľujem obrátiť sa na Vás, milý duchovný
otec, v mene Konferencie biskupov
Slovenska s prosbou, aby ste sa spolu
s Vašou farnosťou pripojili k tejto iniciatíve.
V prílohe tohto listu bol umiestnený plagát, ktorý, milí veriaci, nájdete
na výveskách pri západnom a južnom
portáli Konkatedrály sv. Mikuláša, aby
sa čím viac veriacich mohlo oboznámiť
s touto aktivitou. V najbližších dňoch
budeme do spoločných modlitieb veriacich vkladať špeciálne prosby.
Za Konferenciu biskupov Slovenska
J.E. Mons. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup - metropolita,
predseda KBS.

Teologická fakulta v Košiciach organizuje vzdelávanie

Univerzita tretieho veku (UTV) v Košiciach a v Prešove.
Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť
ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie. Štúdium trvá 6 semestrov; je
organizované formou sústredení raz týždenne s tromi prednáškami.
• Po absolvovaní študent získa osvedčenie (certifikát).
• Prihlásiť sa môžu starší ako 40 rokov s maturitou.
• Prijímacie skúšky sa nekonajú.
• Prihláška je na:
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-pracoviska/teologicka-fakulta
www.ktfke.sk
• Poplatok za rok štúdia je 30 eur.
• Termín prihlásenia: do 30.09.2016.
• Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
Teologická fakulta UTV, Hlavná 89, 041 21 Košice
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Kristus ako hlava všetkého
Učenie o Kristovi je v liste Kolosanom veľmi silnou témou. Hymnus
obsahuje základné predikácie o Kristovi. Kristológia je v tomto liste exaktne definovaná, a to aj napriek tomu,
že sa v ňom slovo Kristus nepoužíva.
Apoštol Pavol hovorí, že Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Sv. Pavol
naráža na skupinu, ktorá sa nachádzala v Kolosách a vynášala súdy. Súdili
kresťanov v Kolosách, ktorí sa stali
kresťanmi z pohanstva a niektorí aj zo
židovstva. Súdili ich, že nedodržiavajú
židovské zásady; kalendárne sviatky,
obriezku, zákony a príkazy zo židovstva. Táto náuka nemá nič spoločné
s Kristom, pretože jedine On je obraz
neviditeľného Boha a naplniteľ Starého
zákona v Novom zákone. Toto naplnenie spočíva v príkaze Lásky. Kristus
je skonkretizovaním, sprítomnením
Boha, ktorý je transcendentný (všetko
presahujúci) a neviditeľný. On presahujúci všetko vrátane týchto ľudských
požiadaviek, ktoré boli dané v Starom
zákone, ale teraz už nie sú potrebné.
Z uvedeného vyplýva, že Kristus nie
je prvostvorený, ale prvorodený. Kristus je úplne iný (odlišný) od stvorenia,
lebo je mimo stvorenia, presahujúci
všetko stvorenie, je rovný Bohu. Kristovo prvenstvo spočíva v tom, že On

je pred všetkým. Kristus je Hlavou
Cirkvi. Práve v tomto liste Kolosanom
1.18. sa prvýkrát stretávame s označením Krista ako Hlavy Cirkvi.
Poznáme Krista? Vieme o ňom
tieto základné pravdy? Stále platí zásada, ktorú povedal sv. Hieronym:
Kto nepozná Písma, nepozná Krista.
Máme doma Sväté písmo uložené na
polici alebo v zásuvke, prípadne ho
,,iba“ ukážeme návšteve? Častokrát sa
stretávam s ľuďmi, ktorí sú kresťanmi
nekatolíkmi a poznajú Sväté písmo
oveľa lepšie ako my katolíci. Na jednej
strane je to zahanbujúce, ale i povzbudivé. Nemali by sme sa aj my zamyslieť nad tým, ako často čítame Sväté
písmo a meditujeme o ňom? Namiesto
čítania a utvárania si verejnej mienky
z bulvárnych novín a časopisov, mali
by sme oveľa častejšie čítať i prijímať
Krista nielen v Eucharistii, ale aj v Božom slove. Týmto spôsobom oveľa viac
prispejeme k spoločnému dobru a budovaniu Kristovho tela ako Cirkvi na
všeobecný úžitok nás všetkých.

Podľa originálu od Dr. Juraja Feníka
spracoval Mgr. Marek Mihok
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Benedikta,

opáta, patróna Európy
sviatok

6.15 ZBP Peter – 40 rokov života
12.00 † Štefan – nedožitých 70 rokov
18.00 † Ján, Otília, Mária, Ernest,
Mária a Andrej
5.45 † Ján

Ut
12.7.

6.15 † Milan

Féria

12.00 † Jozef ( brat – D. Smelý)
18.00 † Miroslav – 1. výročie
5.45 ZBP Ivana

Str
13.7.

Št
14. 7.

Pi
15.7.

So
16.7.

Sv. Henricha

ľubovoľná spomienka

Sv. Kamila de Lellis,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Sv. Bonaventúru,

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

Prebl. Panny Márie
Karmelskej
ľubovoľná spomienka

6.15 † Margita
12.00 † Rudolf, Margita, Anna
18.00 ZBP František – poďakovanie za
50 rokov života
5.45 † František
6.15 † Terézia – 1.výročie
12.00 † Ján, Mária
18.00
5.45 † Ján
6.15 † Paulína, Michal, Veronika, Emil
12.00 † Cecília
18.00 ZBP Janka (ž)
5.45 ZBP Peter, Tatiana, Marek
s rodinami
6.15 † Apolónia – pohrebná
18.00 † Imrich

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
17.7.

1.

Úmysly sv. omší

5.45 † Mária
Po
11.7.
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5.45, 6.30 (ZBP Anna, rod. Imrichová a Kasíková), 7.45,
10.00 (ZBP Anna - 80 rokov života), 11.30,
15.00, 18.00 (ZBP Jozef a Margita – 50. výročie sobáša);
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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• z pohrebu A. Fecka 250 €,
• z krstu Vanesy Vojtekovej 20 €.
Bratstvo sv. ruženca venovalo:
• na faru 180 €,
• na Lux 40 €,
• na rádio Lumen 40 €.
Na faru:
• bohuznámi 20 € a 50 €.
Zbierka - dobročinné diela:
• františkáni 820 €,
• saleziáni 337 €.

2.

Odpustová slávnosť ku cti sv. Donáta
na Cemjate bude 7.8. 2016 o 10.30 hod.

3.

Odpustová slávnosť ku cti sv. Anny na
Dúbrave bude dňa 24.7.2016 o 10.30 hod.

4.

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. Príprava začne spoločným stretnutím všetkých prihlásených
v nedeľu 4. septembra po večernej sv.
omši o 18.00 hod. v konkatedrále.

5.

Novootvorená farská pivnica je sprístupnená verejnosti, preto Vás srdečne
pozývame v po - so od 16.00 do 21.00
hod., v nedeľu od 10.00 do 12.00 hod.
Nachádzame sa na Hlavnej 81 v chodbe,
oproti farskej kancelárii.

6.

V mesiacoch júl a august nebudú sv.
omše ráno o 7.00 v konkatedrále, funkcia
týchto sv. omší (pohrebná a výročná) sa
presúva na omše o 6.15 hod.
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7.

V mesiacoch júl a august spovedná
služba, ktorú zabezpečujú kňazi troch
dekanátov v čase od 10.00 - 12.00 hod.,
nebude.

8.

Aktivita u "Nikodéma"
Po roku fungovania našej farskej pivnice by sme chceli jej fungovanie posunúť
ďalej. Popri už existujúcich aktivitách
chceme pridať diskusné večery, na
ktoré chceme pozývať zaujímavých
hostí. Preto vás oslovujeme: hľadáme
ľudí, ktorí by boli ochotní pracovať na
tomto projekte v službe moderátora.
Bližšie informácie u dekana.

9.

V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší . Zapisujeme termíny do konca roka 2016.

10. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva v roku 2017,
aby si prišli rezervovať termín. Niektoré soboty sú už obsadené.
11. Sviatosť manželstva
Komisia pre pastoráciu rodín ponúka
víkendový Kurz prípravy na manželstvo pre snúbenecké páry. Túto formu
ponúkame zvlášť pre tie páry, ktoré
nemôžu absolvovať prípravu vo farnosti kvôli študijnému, či pracovnému
pobytu, alebo z iných dôvodov. Kurzy
budú v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch v termínoch: od
štvrtka 1.09.2016 (nástup večer) do
nedele 4.09.2016, od štvrtka 17.11.2016
(nástup večer) do nedele 20.11.2016
(kurzy končia obedom). Snúbenci
majú zabezpečený nocľah (oddelene
muži a ženy), stravu a kurz; cena za
ubytovanie a stravu podľa cenníka
penziónu. Prihlasovanie cez formulár
na stránke www.augustineum.sk, kde
sú ďalšie informácie.
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