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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
12. 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!
13. SMS Možnosť pomôcť pri
záchrane organa jestvuje aj
formou poslania sms na telefónne
číslo (tvar sms správy je: DMS
ORGAN na číslo 877). Oslovte
všetkých priateľov a známych, aj
osobne, aj cez sociálne siete, aby
cez sms zahlasovali. Hlasovanie a
možnosť poslať sms v uvedenom
tvare bude trvať ešte zhruba
polrok.
14. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva na pravidelné
mesačné stretnutie, ktoré sa
uskutoční v utorok 18.6.2019 o
17.00 hod. v Kostole sv. Jozefa
v Prešove (Františkáni - kaplnka
relikvií
svätých).
Stretnutie

Infolist

spojené so sv. omšou povedie o.
Peter Fogaš - riaditeľ ACR v
Košiciach.
15. V nedeľu 23.6.2019 bude mať
už novokňaz Mgr. František
Petruška v našej konkatedrále
postprimičnú sv.omšu o 7.45
hod. Po jej skončení budete mať
možnosť mu aj zagratulovať.
16. V nedeľu 23.6.2019 príde do
Konkatedrály sv. Mikuláša o.
Robert Balek, misionár z Ruska,
správca farnosti sv. Jakuba na
ostrove Sachalin pri Japonsku.
Povzbudí nás misijnou kázňou
na sv. omšiach o 10.00, 11.30
a 18.00 hod. Po sv. omši o
11.30 a 18.00 hod bude mať
misijnú prezentáciu o Rusku
s fotografiami a suvenírmi z
Ruska. Pri východe z kostola vám
ponúkne knihy svojich myšlienok
a povzbudení a jeho novú knihu
skutočných príbehov z jeho
misijného pôsobenia v Rusku. Ich
kúpou môžete zároveň podporiť
aj misie v Rusku. Pán Boh zaplať
za pochopenie.

Dobrý Pastier
Dobrý Pastier našiel ma,
vzal si ma na ramená.
V jeho pevnom náručí
cítim sa už v bezpečí.
Teší sa Pastier, teším sa ja,
spokojní sme obaja.
Radosť vládne v srdcich nám,
že žiadny vlk už nezje ma.
(Magdaléna Paličková)
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Trojosobný Boh.

Ktovie,
aké
boli
očakávania
jedenástich
apoštolov, keď vyšľapali na vrch
v Galilei. Niektorí sa Ježišovi
klaňali, iní pochybovali (Mt
28,17). Napriek tomu ich Ježiš
posiela do sveta a prikazuje im,
aby učili ľudí a krstili ich v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.
Misijný rozkaz učeníci určite
očakávali. Ani krst im nebol neznámy. O Trojosobnom Bohu
sa však dozvedajú po prvýkrát.
Nikde vo Svätom písme sa totiž
výraz Svätá Trojica nenachádza. Ak čítame evanjelium pozorne, môžeme si všimnúť, že
Ježiš veľmi často rozprával o
Bohu Otcovi. Pred apoštolmi,
pred masami poslucháčov, pred
farizejmi, pred Pilátom. Hovoril
jasne a jednoznačne, že Boh mu
je Otcom. O sebe zasa učil veľmi
zrozumiteľne, že je Božím Synom. Filipovi povedal: „Kto vidí
mňa, vidí aj Otca... Ja a otec sme
jedno.“ Týmto slovám všetci rozumeli, a preto ho aj odsúdili, že
sa vydával za Božieho Syna. O
Duchu Svätom Ježiš tiež často
hovoril. Pri Poslednej večeri
utešoval učeníkov, že ich ne-

ročník: XIX..

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

nechá osamote, ale im pošle
Ducha Pravdy. To isté hovorí,
keď vystupuje k Otcovi, že
Duch Pravdy ich naučí všetkej
pravde... Vidíme teda, že Ježiš
veľa rozprával
o Trojosobnom Bohu a hoci to
jasne počujeme a pravidelne
sa v mene Najsvätejšej Trojice prežehnávame – nechápeme. Čo je teda našou úlohou?
Napodobňovať
Trojjediného
Boha v láske. Kvalita nášho
kresťanského života sa totiž zakladá na napodobňovaní vnútorného života Najsvätejšej
Trojice. Náš Boh je bohatý
vo vzťahu a láske ku všetkým
ľuďom. Náš Boh nám podáva
model toho, o čom je celá dynamika trojičného života – o
komunikácii, vzťahu a hlbokom
cite. Náš Boh je komunikácia
medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. Najsvätejšia Trojica má byť teda vzorom našich
medziľudských vzťahov. Toto
je hlboké tajomstvo, ktoré nám
pripomína liturgia na slávnosť
Najsvätejšej Trojice.
		

Matúš Lukáč

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Helena, Ján

Po
17.6.

Pondelok 11. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † Mária, Jozef, Miron
7:00 † Peter - 1. výročie
12:00 † Michal
18:00 † František
5:45 † Žofia, Pavol, Michal, Štefan

Ut
18.6.

Utorok 11. týždňa
v Cezročnom období

6:15 ZBP, silu a trpezlivosť v chorobe pre
Máriu
7:00 † Jozef
12:00 † Alžbeta, Jozef, Margita, Anton,
Michal
18:00 † Matej, Anna, Ján, Margita, Jozef
5:45 ZBP Miroslav, Valéria

Str
19.6.

Sv. Romualda, opáta
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP a poďakovanie za 50 r. života Ľubomír
7:00 † Margita
12:00 † Štefan, Emília, Vojtech
18:00 † Mária, Ján

PRIKÁZANÝ SVIATOK
N A J S V ÄT E J ŠI E H O K R I S T O V H O T E L A A K RV I (slávnosť)
Št
20.6.

5.45 († Blažena, Helena), 6.15 († Marián - 5 rokov od úmrtia), 7.00 (ZBP
bohuznáma osoba), 8.15, 10.00,
12.00 († Helena Jozef, Júlia, Peter, Františka), 16.00 († Imrich),
18.00 (ZBP Katarína)

Konkatedrála: po večernej sv. omši adorácia.
Cemjata 17.00

5:45 † Ján, Zlatica

Pi
21.6.

Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka (spomienka)

6:15 ZBP Juraj
7:00 † Milan - pohrebná
12:00 † Anton, Cyril, Matej, Jozef, Mária
18:00 † Mária

So
22.6.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 † Milan
6.15 † Františka - pohrebná
18:00 † Vierka

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
23.6.

Infolist

Infolist

5.45 († Ján), 6.30 († Imrich, Viktória, Juraj, Veronika), 7.45, 10.00 († Petra),
11.30 († Agnesa, Petra), 15.00 († Anton), 18.00 († Anna, Aladár), Kalvária:
16.30 (ZBP rod. Milana, Karin), Cemjata 10.15, Surdok 9.00 († Juraj, Anna,
Andrej, Anna, Andrej, Anna), Celomestský eucharistický sprievod od 15.00
hod.

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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Konkatedrále sv. Mikuláša
1. Milodary: Na konkatedrálu: ...
pozýva k modlitbe Deviatnika k
€. Na organ: p. Lešková 50 €,
Ježišovmu Srdcu so začiatkom
manželia Macejkoví 100 €.
20.6.2019 o 17.40 hod. (pred
2. V nedeľu 16.6.2019 máme pri
večernou sv. omšou) a ukončením
sv. omšiach zbierka na farské
na
sviatok
Najsvätejšieho
potreby. Pán Boh zaplať.
Srdca Ježišovho 28.6.2019.
3. Vo štvrtok 20.6.2019 máme
Nech je všade a navždy milované
prikázaný sviatok Najsvätejšieho
Najsvätejšie Srdce Ježišovo!
Tela a Krvi Kristovej. Sv. omša 9. V sobotu 6.7.2019 sa náš dekanát
bude aj 8.15 hod. (pre školy),
Prešov I. zúčastní na diecéznej
10.00 hod. a 16.00 hod. Sv. omša
fatimskej sobote v diecéznom
na Cemjate bude o 17.00 hod.
sanktuáriu v Obišovciach so
4. Sprievod
so
Sviatosťou
začiatkom o 9.00 hod. Všetkých
oltárnou (oltáriky) bude v nedeľu
vás pozývame. V ten deň sa v
23. júna so začiatkom o 15.00
konkatedrále sobota nebude
hod. Začíname v Katedrále sv.
sláviť ako fatimská. Odchod
Jána Krstiteľa u gréckokatolíkov,
autobusu z parkoviska na ul.
potom pôjdeme ku bratom
Baštovej bude o 8.00 hod. Profrantiškánom (Kostol sv. Jozefa),
síme vás, aby ste sa zapísali v
následne ulicou Konštantínovou
sakristii konkatedrály.
a
Metodovou.
Zakončíme 10. Kongregácia sestier Matky
adoráciou a požehnaním v
Božieho Milosrdenstva vás
Konkatedrále sv. Mikuláša.
pozýva na duchovné cvičenia do
Charitného domova v Tatrách5. Rozlúčka s p. kaplánom
Dolnom Smokovci v termíne
Františkom Telvákom bude pri
od 28. do 30.6.2019. Téma:
sv. omši o 18.00 hod. v piatok
"Život z Eucharistie." Duchovné
28.6.2019.
cvičenia vedie vdp. Ivan Hupka
6. Sprievod
so
Sviatosťou
a sr. M. Clareta Fečová KMBM.
oltárnou bude aj na Cemjate
Prihlasovanie na tel. čísle:
v nedeľu 23. júna po sv. omši o
0948117886 (v prac. dňoch
10.15 hod.
od 8.00 do 19.00 hod.) alebo
7. V nedeľu
16.6.2019
vás
emailom:kosice@milosrdenstvo.
pozývame do konkatedrály na
sk
spievané vešpery so začiatkom
cca 16.00 hod. za účasti otcov 11. Pozývame chlapcov od 18
rokov, ktorí sa rozhodujú o
kanonikov.
svojom ďalšom duchovnom
8. Spoločenstvo
Najsvätejšieho
živote, na polročný duchovný
Srdca
Ježišovho
pri
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