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DUCHOVNO-FORMAČNÝ
BYT V TALIANSKU

Infolist

PO2.

28.7. – 10.30 hod. Dúbrava, odpustová slávnosť ku cti sv. Joachima a
Anny (111. výročie kaplnky).
4.
5.

Nie potlesk, ale svedectvo.

tlač, kopírovanie, väzba

1. Kána pre manželov Príďte na svoju svadbu (do svojho manželstva)
pozvať Ježiša! Stretnutie Kána
pre manželov sa bude konať v
dňoch 21. – 27. júla 2019 v Nitre.
Je to týždeň pre manželské páry,
organizované komunitou Chemin Neuf, katolíckou komunitou
s povolaním k ekumenizmu. Je
týždňom, počas ktorého je možné
prerušiť čoraz rýchlejší rytmus
moderného života a znova sa
stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby.
Tiež je to pre tých, ktorí túžia po

7. JÚL 2019

lacné tonery a cartridge

PLÁNOVANÉ DUCHOVNÉ AKTIVITY

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

3.

28
2019
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

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,
aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia
života je pre nich tá správna. 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

vzájomnej blízkosti, hľadajúci
jednotu v páre. Bližšie informácie: www.kanapremanzelov.sk
Spoločenstvo
Maranatha
v Prešove, v spolupráci s
bratmi františkánmi a sestrami
františkánkami pozývajú všetkých
slobodných chlapcov a dievčatá,
mužov a ženy od 18 rokov nahor
na duchovnú obnovu, ktorá sa
uskutoční v sobotu 13.7.2019 od
8.30 - 19.00 hod v Komunitnopastoračnom centre Jána Pavla
II. v Prešove na Šváboch. V
programe budú témy týkajúce
sa rozlišovania povolania, sv.
omša, adorácia, workshopy,
modlitba príhovoru a dobré
jedlo. Na obnovu je potrebné sa
prihlásiť registráciou na: www.
maranathapo.sk, alebo osobne
na tel. čísle: 0905846079.
Prosíme mužov, ktorí môžu a
chcú prísť pomôcť pri prácach na
Kalvárii - štiepkovanie orezaných
konárov, ich upratovanie, nech sa
zapíšu v sakristii (meno a telef.
číslo). Brigáda bude 13.7.2019
cca od 8.00 hod. Je potrebný väčší
počet mužov, ktorí sa záväzne
prihlásia, keďže budú objednané
pomocné stroje. Za vašu ochotu a
pomoc ďakujeme.
V sakrestii je možnosť zakúpiť
si knihy misionára z ruského
Sachalinu P. Róberta Baleka
SVD.
Upozornenie pre divákov, ktorí
sledujú TV Lux cez anténu:
v najbližších týždňoch bude
potrebné, aby ste preladili svoje
televízne programi. V mesiaci júl
- august dôjde k prelaďovaniu aj
v lokalite Prešov. Viac informácií
nájdete na plagáte na výveske.

Jedným
z
prvých
veľkých
renesančných maliarov bol bez pochýb Masaccio. Masaccio Tommasi di Giovanni di Simone Cassai, ako znie jeho celé meno,
sa narodil okolo roku 1401 neďaleko
Florencie. Aj napriek svojmu
krátkemu životu, žil len 27 rokov
a zomrel v Ríme, zanechal po sebe
veľkolepé
dielo,
pravdaže
s
náboženskou tematikou. Jeden z jeho
obrazov, presnejšie freska v kaplnke Santa Maria del Carmie vo
Florencii, znázorňuje sv. Petra,
ktorý uzdravil chorého svojim
tieňom. Peter je namaľovaný tak,
akoby sa v ňom prejavovali tie
najhoršie ľudské vlastnosti. Stojí so
vztýčenou hlavou, na uzdraveného
sa ani nepozrie, je uveličený sám
zo seba. Je si vedomý svojej sily a
akejsi rutiny z úspechu. Niečo
podobné sa udialo aj po prvej
misijnej ceste apoštolov. Keď sa
vrátili, boli natešení a jeden
druhému, ale aj Kristovi hovorili o
tom, ako sa im darilo, koľko zázrakov urobili, koho uzdravili a akú
úctu im ľudia preukazovali. Keď
ohúrenie zo seba samých nemalo konca
kraja, zakročil Ježiš a usmernil
ich. Pripomína im, že dary ktoré
dostali, nemajú slúžiť na ich chválu,
ale na šírenie posolstva o Božom
kráľovstve. Ani radosť z toho, že

ročník: XIX.

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

vyháňali zlých duchov, nemá byť
niečím na čo by mali byť hrdí. To
všetko má byť podriadené hlavnému
cieľu. Byť pravým poslom Krista pri
hlásaní evanjelia. Nebezpečenstvo
dnešného
sveta
spočíva
v
túžbe po úspechu. Bohužiaľ,
neplatí to len v profánnom svete,
ale často sa tento trend vnáša aj do
sakrálneho priestoru. Ako často
a ako mnoho je aj tu ľudí, ktorí
čakajú, že ich budú iní chváliť,
ďakovať,
tlieskať,
oslavovať.
Robia všetko preto, aby ich ľudia chválili a tomuto úspechu sú schopní
prispôsobovať všetko. Denno-denne
si máme klásť otázku: „Ak som
veriaci, dokážem svedectvom svojho
života usmerňovať iných ku Kristovi? “
Cirkev a teda my, ktorí sme v nej,
nemáme hľadať len úspech. Je to veľké
nebezpečenstvo a pokušenie. Ak sa
má uznanie viazať na náš úspech, sme
na zlej ceste. Treba sa páčiť viac
Bohu ako ľuďom. To je veľký rozdiel.
Cirkev a ľudia v nej majú byť ľuďmi
svedectva o Bohu a nie ľuďmi úspechu.
Pravdaže, aby sme Petrovi od Masacciho veľmi neublížili, treba dodať,
že niektorí sprievodcovia hovoria, že sa dá z jeho postoja vyčítať
aj údiv . Dá sa vnímať aj vďaka Bohu
za tento dar uzdravovania, ktorý
Peter dostal od Krista. Za každý
dar a za každé dobré svedectvo
ďakujme Bohu aj my.
Jozef Dronzek, dekan

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Peter

Po
8.7.

Pondelok 14. týždňa v
Cezročnom období

6:15 † Ľubomír - pohrebná
12:00 † Jozef, Mária, Ján, Pavlína
18:00 ZBP Mária
5:45 † Gizela

Ut
9.7.

Utorok 14. týždňa v
Cezročnom období

6:15 † Filoména - pohrebná
12:00

† Peter

18:00 faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Peter, Martin, Jozef

Str
10.7.

Streda 14. týždňa v
Cezročnom období

Št
11. 7.

Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy
(sviatok)
Adorácia cca 18.45

6:15 † Jozef
12:00 ZBP pre Dávida, Máriu a Martina
18:00 ZBP pre Antona a Máriu a ich rodinu
5:45 ZBP Pavol s rod.
6:15 † Katarína - pohrebná
12:00 † Jozef, Mária, Juraj, Mária
18:00 ZBP rod. Grejtáková
5:45 † Stanislav

Pi
12.7.

Piatok 14. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † Karol - pohrebná
12:00 † Ján
18:00 ZBP Marta s rodinou - 75 r. života

So
13.7.

Sv. Henricha
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP Pavol s rod.
6.15 † Anna, Ján, Marta
18:00 † Miloš, Vincent

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
14.7.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Pavol s rod.), 6.30 (ZBP pre Samka a Dorotku), 7.45, 10.00 († Jozef),
11.30 († Ján, Eva), 15.00 († z rod. Benckovej, syn Jozef, z rod. Fuchsovej, dcéra
Kvetoslava), 18.00 († Mária, Ján)
Kalvária: 16.30 (ZBP Michal a poďakovanie za úspešné štúdium), Cemjata
10.15, Surdok: 9.00 (za uzdravenie Adama)

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: z
pohrebu Márie 100, z krstu Alinky
Ciary Poprendovej 50 €. Na
organ: bohuznáma 50 €. Zbierka
na Dobročinné diela Sv. Otca:
jezuiti 595 €, konkatedrála 2279,99
€, Surdok 162,93 €, Kalvária 43,50
€, františkáni 1056,75 €, saleziáni
303,35 €, Cemjata 40 €. Adopcia
píštal: Jaroslav Lipka a rod.
1000 €, Marcel Novotný 1000 €,
František Neupauer 1000 €. Pán
Boh zaplať!
2. V utorok 9.7.2019 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 9. júla.
3. 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.
4. V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do
12.00 hod.
5. 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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6. Vo štvrtok 11.7.2019 bude
adorácia po večernej sv. omši
(cca 18.45 hod.)
7. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší.Zapisujeme termíny do
konca roka 2019.
8. Prosíme vás, aby ste nám cez
e-mail neposielali vaše osobné
údaje pri žiadostiach o rôzne
administratívne úkony z našej
kancelárie, nakoľko od 25.5.2018
platí ochrana údajov EÚ GDPR.
Žiadosti
posielajte
poštou.
Ďakujeme za porozumenie.
9. V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
katedrále spoločne pripomenieme
jubileum manželov z celej
arcidiecézy: 13. októbra 2019
o 15.00 hod. 50., 60. a 65.
výročie manželstva.s otcom
arcibiskupom,
kde
dostanú
osobitné požehnanie. Manželia,
ktorí oslávia svoje jubileum v roku
2019 nech sa prihlásia u svojho
farára,tlačivo na zápis si môžete
vyzdvihnúť aj na ekonomickom
oddelení farnosti: zlaté a ďalšie
výročie – 50, 60 a 65 rokov do 1.
októbra 2019.
10. Oznam
pre
tých,
ktorí
majú záujem
o prijatie sv.
birmovania v roku 2020.
Prihlášky sa budú odovzdávať
v poslednom augustovom a
prvom septembrovom týždni.
Prvá spoločná sv. omša bude
na Kalvárii a to dňa 13.9.2019.
Prosíme, aby ste si všímali oznamy
v Infoliste.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
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