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tého Malachiáša, obetoval za ňu svätú
omšu. Ďalšiu svätú omšu však nemohol
za ňu slúžiť štyridsať dní. Tu sa mu sestra náhle zjavila. Stála pred vchodom
do chrámu veľmi zúbožená a nariekala,
že už štyridsať dní sa jej nedostalo nijakej útechy. Malachiáš hneď na druhý
deň za ňu obetoval svätú omšu. Znova
sa mu zjavila pred kostolom v čiernych
šatách, ale už nie taká zúbožená. Svätec
odvtedy obetoval za sestru svätú omšu
každý deň. Po nejakom čase sa mu zase
zjavila v chráme, ale už v bielom rúchu.
Malachiáš obetoval za ňu ďalej sväté
omše a vrúcne sa modlil za jej vyslobodenie. Napokon sa mu sestra zjavila
v žiarivom, nádhernom rúchu priamo
pred svätostánkom. Z toho poznal, že
bola prijatá do neba." Známa je prax
tzv. gregoriánskych svätých omší.
Názov majú podľa pápeža Gregora
Veľkého. On dal totiž po smrti istého
mnícha Justa slúžiť za jeho dušu tridsať
svätých omší tridsať dní nasledujúcich
bezprostredne po sebe. Po tridsiatej
svätej omši sa mních zjavil svojmu
bratovi a oznámil mu, že je z očistca
vyslobodený. Ježiš prisľúbil svojim
učeníkom, teda i nám, že si jedného
dňa s ním sadneme k jednému stolu.
Boh nám v nej dáva život a nielen
nám, ale aj zosnulým v očistci. Zdá sa,
že sa pomaly vytráca vzťah a pochopene, čo to vlastne sv. omša je. Takým
ukazovateľom je tá skutočnosť, že
čoraz menej ľudí dáva na sv. omšu za
zosnulého, či za svoje požehnanie.
Skúsme sa nad tým zamyslieť a vrátiť
sv. omšu v našom živote na také
miesto, ktoré jej patrí. Malo by byť
samozrejme, že každá rodina raz do
roka nechá odslúžiť vo svojom, farskom kostole sv.omšu za svoju rodinu.
Jozef HESKE

Infolist

26
2019

Poďakovanie
Hneď na úvod chcem použiť slová
nášho dekana Jozefa: „Farár po latinsky sa povie parochus a v preklade
to znamená cudzinec." Každý kňaz,
ktorý príde do novej farnosti, sa cíti
ako cudzinec. Je to pre neho cudzie
miesto, cudzí dom, v ktorom má
bývať, cudzí ľudia, ba dokonca aj
cudzí kostol. No každý kňaz túži,
aby tam nebol cudzí, ale aby sa stal
členom tejto farskej rodiny, do ktorej
ho biskup posiela. No nie vždy sa to
podarí.
Pamätám si na svoju prvú sv. omšu tu
u nás v konkatedrále. Bolo to 30. júna
2014 o 18.00 večer. Keďže bol pondelok, v kostole bolo cca 150 ľudí.
Často spomínam na príjemnú atmosféru tej sv. omše, cítil som duchovnú
silu modlitby, ktorá sálala z celého
kostola. Na prvý pohľad som si zamiloval tento kostol, no a keď som sa
na konci sv. omše krátko predstavil,
všetci v kostole začali tlieskať. Sám
so nevedel prečo. Tento potlesk bol
pre mňa znamením nie len toho, že
Prešovčania ma vítajú, ale že ma
aj prijímajú medzi seba. A za toto
Vám chcem zo srdca poďakovať, že
som sa tu necítil ako cudzinec, ale
ako člen našej farskej prešovskej
rodiny. Veľmi som sa snažil nielen
zapadnúť do tejto rodiny, ale aj žiť
s vami a zveľaďovať túto farskú
rodinu, vďaka tomu som s mnohými z vás či už to boli deti, mladí
alebo skôr narodení vytvoril krásne
priateľské vzťahy. Vďaka dekanovi,
kaplánom a samozrejme vďaka vám
som tu prežil najkrajšie roky môjho
kňazského života a preto Vám chcem všetkým sľúbiť, že navždy ostanete v mojich modlitbách.
S úctou a vďakou váš kaplán František.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
23. JÚN 2019

Čo z tej omše máme?
Sviatosť Eucharistie – obeta sv
omše.

Sviatosť Eucharistie – obeta sv. omše.
Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi
Ježiša Krista je príležitosťou znova
si uvedomiť význam sv. omše pre náš
osobný duchovný život a aj pre život
spoločenstva Cirkvi. Svätá Eucharistia
je sviatosť, v ktorej Ježiš Kristus za nás
dáva svoje telo a svoju krv – seba samého,
aby sme sa mu aj my odovzdali v láske
a aby sme sa s ním zjednotili vo svätom
prijímaní. Pri sv. omši sa sprítomňuje
Ježišova historická obeta na kríži
skrytým nekrvavým spôsobom. Tak sa
slávenie Eucharistie stáva „prameňom a
vrcholom celého kresťanského života".
Nejestvuje nič väčšie, čo by sme ešte
mohli dosiahnuť. Slávenie Eucharistie
je jadrom kresťanského spoločenstva.
Poverenie „Toto robte na moju pamiatku", láme chlieb a podáva kalich, práve
v tej chvíli sa uskutočňuje jedinečná
a neopakovateľná Ježišova obeta na
kríži sprítomnená na oltári; napĺňa
sa tak dielo nášho vykúpenia a my na
ňom máme skutočnú účasť. Zakaždým,
keď Cirkev slávi Eucharistiu, pristupuje k prameňu, z ktorého sama vždy
znovu vyrastá. Do obety Ježiša Krista,
ktorý sa nám dáva s telom i dušou, sa
zmestí celý náš život. S Ježišovou obetou môžeme spojiť naše práce, naše trápenia i radosti, celý náš život. Ak takto
prinesieme seba samých, budeme prem-

ročník: XIX.

DVANÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK"

enení: budeme sa páčiť Bohu a pre svojich blížnych sa staneme povzbudením.
Budeme dobrí ako chlieb pre druhých.
Môžeme aj našich blízkych ľudí,
ktorých máme vo svojom srdci priniesť
k Bohu a obetovať ich, aby Mu celí
patrili. Veď práve v tom spočíva Božie
požehnanie, duchovné vyslobodenie a
zdravie, o ktoré často prosíme pri sv.
omši. Sv. Faustína hovorí o sv. omši a
jej význame: „Jediná svätá omša, ktorej
sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti
osoží, ako početné obetovanie inými
po tvojej smrti. Zachrániš sa pred mnohými nebezpečenstvami a nešťastím,
ktoré by si ináč neobišiel. Každá svätá omša ti získava novú a novú slávu
v nebi. Prítomnosťou na svätej omši
skracuješ očistcové trápenia, ktoré inač
na teba čakajú. Vo svätej omši si účastný
kňazského požehnania a ktoré Boh potvrdzuje aj v nebi. Počas svätej omše
kľačíš medzi armádou anjelov, ktorí s
bázňou a úctou sú prítomní na Božskej
obete. Zo svätej omše si nesieš domov
Božie požehnanie, účinné aj na tvoje
hmotné záležitosti." Veľký význam má
sv. omša aj pre našich zosnulých, pre
ktorých vytúžene vyprosujeme večný
pokoj a radosť v nebeskom kráľovstve.
To, že svätá omša za zomrelých je pre
nich veľmi osožná, dočítame sa napr.
v živote svätého Malachiáša, arcibiskupa v írskom Armaghu, ktorý zomrel
2. novembra 1148 v kláštore svätého
Bernarda z Clairvaux. Svätý Bernard
o tom píše: „Keď zomrela sestra sväMilodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Ján

Po
24.6.

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa (slávnosť)
Cemjata 17.00

6:15 † Ján, Pavol, Darinka, Paľko
7:00 † Erika, Alžbeta, Vojtech, Anna,
Helena
12:00 † Marián
18:00 † Ján
5:45 † Jozef, Paulína

Ut
25.6.

Utorok 12. týždňa v
Cezročnom období

6:15 † Anna, Ján, František, Jozef
7:00 † Jozef, Mária, Václav, František
12:00 † Jozef, Anna
18:00 † Zdeněk, Vlasta
5:45 † Mária, František

Str
26.6.

Streda 12. týždňa v
cezročnom období

6:15 † Blažej, Mária, Juraj, Ladidslav
7:00 † Martin - pohrebná
12:00 † Ladislav
18:00 † Mária
5:45 † Adam a Anna

Št
27. 6.

Sv. Ladislava
spomienka)

(ľubovoľná

Adorácia cca 19.00 hod.

6:15 † Ladislav, Milan, Ladislav
7:00 † František, Helena, Jozef, Hermína,
František
12:00 † Helena, Štefan
18:00 † Ján, Anna, Miroslav
5:45 † Anton

Pi
28.6.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 6:15 † Filoména
(slávnosť)
7:00 † Alžbeta - 1. výročie
Konkatedrála: 8.15 - Te
12:00 ZBP Ondrej s rod.
Deum cirkevné školy
18:00 † Alžbeta

So
29.6.

PRIKÁZANÝ SVIATOK
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
(slávnosť); Cemjata 10.15
Surdok 10.30 hod.

5:45 František a Mária - poďakovanie za
55 r. sviatost. manželstva
6.30 ZBP Marek - 30 r. života
7:45 za farnosť
10:00 † Pavel
18:00 ZBP Peter Holovič

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
30.6.

Infolist

Infolist

5.45 († Peter), 6.30 (ZBP Danky s rod.), 7.45, 10.00 († Anton), 11.30 († Jozef,
Mária), 15.00 († Pavol, Helena, Ján, Milan), 18.00 († z rod. Šandalových a
Hičákových); Kalvária 16.30 (ZBP Tomáš s rod.), Cemjata 10.15, Surdok
9.00 († z rod. Červeňákovej)

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

1. Milodary: Na konkatedrálu:
zbierka: 2054,75, Surdok 78,50 a
Kalvária 15,20€, bohuznáma Jana
10, zo sobáša Crocock 10€. Na
opravu organa: novomanželia
Vernarskí
100€.
Na
misie:
bohuznáma Mária 100 €. Za vaše
milodary úprimné Pán Boh zaplať.
2. Na budúcu nedeľu 30.6.2019 bude
zbierka na dobročinné diela sv.
otca (tzv. Halier sv. Petra).
3. Deň
Najsvätejšieho
Srdca
Ježišovho. Pri sv. omši v piatok
28.6.2019 o 18.00 hod. bude
zasvätenie a pobožnosť.
4. V sobotu 29.6.2019 máme prikázanú
slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla.
Sv. omša bude v konkatedrále aj
7.45 a 10.00 hod. a aj na Cemjate
o 10.15 hod.
5. V mesiacoch júl a august nebudú
sv. omše o 7.00 hod. v konkatedrále,
funkcia týchto sv. omší (pohrebná a
výročná) sa presúva na omše o 6.15
hod.
6. V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00
hod.
7. Z dôvodu čerpania dovoleniek
budú štvrtkové adorácie v letných
mesiacoch iba každý druhý týždeň.
8. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) bude v nedeľu 23.
júna 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.

9.

10.
11.

12.
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Zakončíme adoráciou a požehnaním
v Konkatedrále sv. Mikuláša.
Rozlúčka
s
p.
kaplánom
Františkom Telvákom bude pri
sv. omši o 18.00 hod. v piatok
28.6.2019.
Sprievod so Sviatosťou oltárnou
bude aj na Cemjate v nedeľu 23.
júna po sv. omši o 10.15 hod.
V sobotu 6.7.2019 sa náš dekanát
Prešov I. zúčastní na diecéznej
fatimskej sobote v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach so začiatkom
o 9.00 hod. Všetkých vás pozývame. V ten deň sa v konkatedrále
sobota nebude sláviť ako fatimská.
Odchod autobusu z parkoviska
na ul. Baštovej bude o 8.00 hod.
Prosíme vás, aby ste sa zapísali v
sakristii konkatedrály.
Pripravuje sa 23. ročník cykloakcie
NA BICYKLI ZA ŽIVOT. Od
30.6. do 25.7.2019 cyklisti
navštívia viac ako 40 miest, aby
mobilizovali komunity k dielu
ochrany nenarodených detí. V
našom meste sa s nimi stretneme
v stredu 4.7.2019 pri sv. omši vo
františkánskom kostole o 16.30
hod. a následne modlitbovým
pochodom na Nábrežnú ul. 3.
Na výveske si môžete všimnúť
podrobné informácie.

13. Srdečne
Vás
pozývame
na
modlitbové trojdnie Modlitieb
matiek, ktoré sa bude konať vo
Františkánskom kostole Sv. Jozefa.
28.6. (piatok) o 17.30 hod., 29.6.
(sobota) o 17.00 hod. a 30.6.2019
(nedeľa) o 15:00 hod.
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