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Ježiš vystupuje po svojom krste z vody
zostupuje na neho Duch Svätý v podobe
holubice a zostáva nad ním. (Spracoval
František Kunc)

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach
Už po tretí krát putovali deti, rodičia,
animátori, eRkári, ale aj členovia iných
spoločenstiev na Arcidiecéznu púť detí
do Obišoviec. Toto podujatie sa koná pod
záštitou hnutia eRko ako poďakovanie
koledníkom Dobrej noviny za koledovanie
vo vianočnom období. Aby stretnutie malo
charakter púte, všetky deti, aj animátori,
sa stretli v Ličartoviciach a v skupinkách
odtiaľ putovali do Obišoviec. Cestou bolo
pre nás pripravených niekoľko zaujímavých
stanovíšť, ktoré sa venovali životu a odkazu
blahoslavenej Anky Kolesárovej. Misijný
rozmer stretnutia doplnil aj spoločný
obetný dar, ktorý prinášali všetci zúčastnení
pútnici. Po obede bol pre nás pripravený
ďalší zaujímavý program. Zabavili sme sa
pri rôznych workshopoch, ale nezabudli
sme sme ani na duchovný rozmer podujatia
- najkrajší pohľad bol, keď sa všetky deti
stíšili sa, v rukách držali ruženčeky a
spoločne sa pomodlili desiatok svätého
ruženca za pokoj vo svete. O tom, že to
bol požehnaný čas “z Hora” hovorili aj
ďažďové kvapky, ktoré so začiatkom sv.
omše, ktorá bola vyvrcholením stretnutia,
prestali padať. Presne o 14.00 pršať prestalo
a my sme sa už mohli plne sústrediť na sv.
omšu, ktorú slúžil o. biskup Marek. Vo
svojom príhovore nám hovoril o Dobrom
Pastierovi: „Každý z nás potrebuje byť
v živote vedený, aj keď sa nám to občas

Infolist

nemusí páčiť. Dobrý Pastier je však ten,
čo vedie svoje ovečky v slobode, bez
donútenia a s láskou. Aj vy deti môžete byť
pastiermi. ... Rovnako bl. Anka Kolesárová,
ktorá ako mladá vydala veľké svedectvo.
Aj ona sa stala akoby malým pastierom,
ktorý priťahuje k tomu najväčšiemu
Dobrému Pastierovi“. Celkovo sa púte
detí v Obišovciach zúčastnilo okolo 1300
účastníkov zo všetkých kútov arcidiecézy.
(Mgr. Monika Balčáková)

Príď, Duchu Svätý
Ján Sarossy

Hovoríš mi Pane,
že idem cestou kľukatou a bludnou,
len nie takou,akou mám ísť...
Preto zošli na mňa Ducha Svätého
a pochopím,že s tebou chcem žiť...
Dávaš mi dary,
ktoré si uchovám v srdci,
múdrosť a rozum,
by som nezišiel z cesty,
radu,silu a poznanie,
aby som sa vyznal v bludných
hlbinách života,
nábožnosť,
by som poznal Tvoju dokonalosť,
to všetko chcem zachovať v bázni

pred Tebou,Ježišu Kriste ...
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Zoslanie Ducha Svätého
Dnešnú nedeľu slávi Katolícka cirkev
sviatok Zoslania Ducha Svätého - Turíce,
slávi sa 50 dní po Veľkej noci. Končí sa
tak 50-dňové veľkonočné obdobie. Skutky
apoštolov opisujú ako Ježišovi učeníci
boli pri zázraku Turíc naplnení Duchom
Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi.
V deň Turíc sa Kristova Veľká Noc
završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je
zjavený, daný a udelený ako božská osoba.
V ten deň je plne zjavená Najsvätejšia
Trojica. Od toho dňa je Kráľovstvo, ktoré
ohlasoval Kristus, otvorené pre tých, čo v
neho veria. Korene sviatku Zoslania Ducha
Svätého spočívajú v židovstve. V knihe
Levitikus 23, 15-21 sa uvádza tento deň
ako slávnosť žatvy alebo ako deň potravín.
Sviatok trval len jeden deň. Duch Svätý:
Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako
tvorivú silu všetkého života. Podľa učenia
Cirkvi je Duch Svätý poslaný do sveta ako
oživovateľ, aby neustále oživoval osobu,
slovo a dielo Ježiša Krista. Biblia hovorí
o Svätom Duchu v mnohých obrazoch a
volí na to výraz, ktorý má súčasne význam
dych, vánok, vietor. Jeho pôsobenie je
popísané ako oheň alebo "živá voda". Až
neskôr sa symbolom Ducha Svätého stala
holubica. Duch Svätý je tretia božská
osoba Svätej Trojice, ktorému sa vzdáva
tá istá poklona ako Otcovi a Synovi, lebo
je tej istej podstaty a velebnosti. Duch
Svätý je vlastne meno toho, ktorému sa

ročník: XIX.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom
a Synom. Výrazom "Duch" sa prekladá
hebrejské
slovo Rúach. Dary Ducha
Svätého: Dary Ducha Svätého sú oporou
mravného života kresťana. Poznáme 7
darov Ducha Svätého: dar múdrosti, dar
rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania,
dar nábožnosti a dar bázne Božej. Plody
Ducha sú dokonalosti, ktoré v nás Duch
Svätý vytvára ako prvotiny večnej slávy.
Symboly Ducha Svätého: Voda: Symbolika
vody naznačuje pôsobenie Ducha Svätého
pri krste. Pomazanie: Symbolika pomazania
olejom naznačuje aj Ducha Svätého. Oheň:
Kým voda znamená narodenie a plodnosť
života udeleného v Duchu Svätom, oheň
je symbolom pretrvávajúcej sily pôsobenia
Ducha Svätého. Oblak a svetlo: Tieto dva
symboly sú v zjaveniach Ducha Svätého
neoddeliteľné. Na vrchu premenenia Duch
Svätý prichádza v oblaku, ktorý zahaľuje
Ježiša, Mojžiša a Eliáša, Petra, Jakuba a
Jána a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj
vyvolený Syn, počúvajte ho! Pečať: Je
symbol blízky symbolu pomazania. Veď
Kristus je ten, ktorého Boh "označil svojou
pečaťou". Ruka: Ježiš vkladaním rúk
uzdravoval chorých a žehnal deti. Apoštoli
vkladaním rúk udeľujú Ducha Svätého.
Boží prst: Ježiš vyháňa Božím prstom zlých duchov. Holubica: Na konci potopy
sa holubica, ktorú vypustil Noe, vracia sa
s čerstvou olivovou ratolesťou v zobáku,
ktorá znamená, že zem je obývateľná. Keď
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätodušný pondelok
Po.
10. 6.

Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Cemjata 17.00

Ut.
11. 6.

Str.
12. 6.

Št.
13. 6.

Pia.
14. 6.

So.
15. 6.

Sv. Barnabáša, apoštola
(spomienka)

Streda 10. týždňa v Cezročnom
období

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza,
sviatok
Konkatedrála: adorácia po
večernej sv. omši

Piatok 10. týždňa v Cezročnom
období

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Darina s rod.

6:15

+ kňaz Ján

7:00

+ Milan - pohrebná

12:00

+ Peter

18:00

+ Július, Mária, Peter

5:45

+ z rod. Gumanovej, Janičovej

6:15

+ Andrej, Anna, Pavel, Terézia, Ján

7:00

+ Dušan Hanus - pohrebná

12:00

+ Filoména

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ Alžbeta, Karol, Ladislav, Emil

6:15

+ Anton, Jolana, Anna, Imrich, Mária,
Ján

7:00

+ Alžbeta - 1. výročie

12:00

ZBP Anton - 60 rokov života

18:00

+ Anna

5:45

+ Anton, Ján, Anton

6:15

+ Mikuláš

7:00

+ Peter - 1. výročie

12:00

+ Anton

18:00

+ Anton a z rod. Kočiš

5:45

+ Michal

6:15

+ Ján, Helena, Viera

7:00

ZBP Marek

12:00

ZBP prof Jitka a poďakovanie seniorky
Zdrav. školy za 60 r. stretávania

18:00

ZBP Veronika, Ján

5:45

+ príbuzní Kataríny

6:15

+ Paulína, Jozef, Júlia, Stanislav

18:00

ZBP Danka, Ľubomír

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (SLÁVNOSŤ)
Ne.
16. 6.

5.45 (+ Milan, Štefan, Mária), 6.30 (ZBP Patrícia s rod.), 7.45, 10.00 (+ Anna, Mária,
Andrej), 11.30 (+ Johana, Vladimír, Ján a súrodenci), 15.00 (+ Ján - nedožitých 90 r.),
18.00 (+ Patrícius, Radoslav, Mária, Peter); Kalvária 16.30 (+ Antónia); Cemjata 10.15
Surdok 9.00 (ZBP Jozef a rod. Freiwaldová)

Infolist

Infolist
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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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1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Oznamy

Milodary: zbierka na masmédiá:
konkatedrála 1514,47€, Surdok 77,53€,
Kalvária 74,81€, Cemjata 84€, FNsP
135€, saleziáni 351,32€, františkáni
1402,60€, jezuiti 705€. Na kostol:
bohuznáma Anna 100€, z pohrebu Jozefa
S. 50€. Na opravu organa: bohuznáma
Anna 50€, bohuznámy 10€, bohuznáma
20€, Jozef Dula 100€, Ruž. bratstvo
200€. Na rádio Lumen: bohuznáma
Anna 10€, Ruž. bratstvo 40€. Na TV
Lux: bohuznáma Anna 10€, Ruž bratstvo
40€. Na Dúbravu: p. Herstek 50€. Na
Cemjatu: zo svadby Dvorožňákových
100€.
O týždeň 16.6.2019 bude pri sv. omšiach
zbierka na farské potreby. Pán Boh
zaplať.
Oznam a upozornenie. Na základe
štátneho Zákona o ochrane osobných
údajov, nie je dovolené vydávať
informácie z matrík hocikomu. Je to
možne vydať len tým, ktorí prídu osobne
alebo cez splnomocnenie inej osoby.
Prosíme, aby ste tento štátny zákon
rešpektovali a nevyvíjali nátlak na
kanceláriu. Opakujeme, je to štátny, nie
cirkevný zákon!
V utorok 11.6.2019 na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý úmysel
(nie za zosnulých!!!), ako aj milodary na
sv. omšu, vhoďte v obálke do schránky
pod obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále najneskôr do poludnia
11.6.2019.
V utorok 11.6.2019 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ul. bude
stretnutie ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM.
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
ste prispeli k dôstojnému priebehu Dňa
Božieho milosrdenstva. (dekan)
Vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať kaplánovi Františkovi za celoročnú starosť o
detské sv. omše ako aj za slávenie slávnos-
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ti prvého sv. prijímania. Vrelá vďaka aj
jeho pomocníkom, animátorom a zboru.
(dekan)
8.

9.

Pozvánka na púť do Poľska. Klub
kresťanských pedagógov pozýva svojich
členov a sympatizantov do Sanktuária
Matky Božej Bolestnej v Limanowej v
Poľsku. Odchod autobusu: 15.6.2019 v sobotu o 6.30 hod. zo zastávky pred
žel.stanicou. Trasa: Prešov, Nový Sacz,
Limanowa a späť. Výbor KKP
Blíži sa čas kňazskej vysviacky a
primícií nášho diakona Františka
(Košice 15.6.2019), prosíme o
modlitby za neho. Dňa 23.6.2019
bude mať už novokňaz František v našej
konkatedrále postprimičnú sv.omšu o
7.45 hod. Vtedy budete mať možnosť mu
aj zagratulovať.

10. Kongregácia sestier Matky Božieho
Milosrdenstva vás pozýva na duchovné
cvičenia do Charitného domova v TatráchDolnom Smokovci v termíne od 28. do
30.6.2019. Téma: "Život z Eucharistie."
Duchovné cvičenia vedie vdp. Ivan
Hupka a sr. M. Clareta Fečová KMBM.
Prihlasovanie na tel. čísle: 0948117886
(v prac. dňoch od 8.00 do 19.00 hod.)
alebo emailom:kosice@milosrdenstvo.sk.
11. Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa
rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom
živote, na polročný duchovný a
formačný pobyt do komunity otcov
rogacionistov v Taliansku. Kongregácia
sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe
cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo
rehoľné povolanie. Náklady na pobyt
hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci
kňazov 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, tel.
0911/487341. JOZEF MIHAĽ

