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(Pokračovanie z 1. strany)
V evanjeliu nám Ježiš, Boží Syn,
zanecháva nielen slová, akými sa máme
k Bohu prihovárať, ale i spôsob, ako sa
k Bohu máme približovať. Ten je jediný
– chváliť ho. To však môže človek len
v pokore, kedy vyjde zo svojho úzkeho
ega a v pravde poznáva Božie diela.
Keď bude o nich rozprávať, teda Boha
chváliť, spozná dobro stvorení i dobrotu
Tvorcu. Vstúpi do sveta ducha a skúsi,
čo je poznať pravdu i okúsi slobodu –
chcieť naozajstné dobro. Potom bude
pripravený i konať čo je správne pred
Bohom, aby oslávil Boha vo svojom tele.
(ThDr. Daniel Boleš, PhD., OPraem.)

Arcidiecézne centrum pre rodinu
v
Košiciach
v
spolupráci
so
spoločenstvom Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove srdečne
pozýva kňazov a ich veriacich, rodinných príslušníkov, ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, na prvú
PÚŤ NÁDEJE, ktorá sa uskutoční dňa
25.8.2019 so začiatkom modlitby sv.
ruženca o 9.30 hod. v Mariánskej diecéznej svätyni v Obišovciach. Na púť
sú pozvaní muži a ženy v náročných
životných situáciách - v manželskej
kríze, po manželskej odluke alebo civilnom roz-vode, žijúcich sami alebo v
novom ne-sviatostnom zväzku, a všetci,
ktorí chcú týchto našich bratov a sestry
podporiť svojou účasťou a modlitbou.
Naša farnosť bola požiadaná o spoluprácu
s Ministerstvom vnútra s oddelením prevencie a nahlasovania trestných činov.
Všimnite si 10 bodov ako varovanie pred
tým, aby ste sa nestali obeťou podvodníkov: 1. Cudzích ľudí do bytu, domu
nikdy nevpúšťajte! 2. Nič nepodpisujte
medzi dverami! 3. Svoju adresu, rodné
číslo, číslo občianskeho preukazu po tele-
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fóne a ani cudzím ľuďom neposkytujte!
4. Nekupujte nič od podomových predajcov! 5. Peniaze cudzím ľuďom
nerozmieňajte a nedávajte! 6. Nikdy
nemajte PIN kód pri bankomatovej karte,
alebo v peňaženke! 7. Ak Vám ponúkajú
tovar cez telefón, nekupujte ho a hovor
rýchlo ukončite! 8. Cudzím ľuďom do
auta zásadne nenastupujte! 9. Nevolajte
cudzích ľudí k sebe domov! 10. Peniaze
cudzím na ošetrenie pre príbuzných nikdy
nedávajte. Zdravotníctvo je bezplatné!

PROGRAM odpustovej slávnosti sv.
Donáta na Cemjate 4.8.2019
Nedeľa, 4.8.2019: od 9.30 - modlitba sv.
ruženca s medzispevmi - Jakub Farkaš,
diakon a vysluhovanie sv. zmierenia;
10.30 - slávnostná odpustová sv. omša
spojená s uctením ostatkov sv. Donáta.
Hlavným celebrantom a kazateľom bude
P. Juraj Mihály OFM.
Utorok, 6.8.2019: Premenenie Pána.
16.30 - modlitba sv. ruženca; 17.00 - sv.
omša - JCDr. Martin Šimko
Streda, 7.8.2019: sviatok sv. Donáta,
patróna kostola. 16.30 - modlitba sv.
ruženca; 17.00 - sv. omša - ThDr. Daniel
Boleš, PhD., OPraem.
Na túto slávnosť Vás pozývame a tešíme
sa na stretnutie s Vami, najmä v nedeľu
4.8.2019. Sv. Donát, oroduj za nás!
Pochod za život v homíliách
V Evanjeliu tejto nedele zaznieva z
Božích úst radikálne slovo „blázon!“.
Takto Boh označuje človeka, ktorý sa
sám pokladá za boha a jeho najvyššou
hodnotou je pocit istoty z majetku a
pôžitky tela pod heslami: Odpočívaj!
Jedz! Pi! Hoduj! Takýto kult tela je
súčasťou nepriateľského postoja voči
životu, lebo krehkosť počatého i vyhasínajúceho života nezapadá do jeho
logiky, veď poukazuje na pominuteľnosť
pozemskej existencie človeka.
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POKORA PRED BOHOM MODLITBA
V bohoslužbe slova minulej nedele
bola v 1. čítaní reč o Abrahámovi. Pán
mu zjavil, že zostúpi do miest Sodomy
a Gomory, aby videl, či ich obyvatelia
„...naozaj robia tak, ako znie žaloba..“.
(Gn 18, 21) Cirkevný otec Béda
Ctihodný toto miesto vysvetľuje v tom
zmysle, že Pán neukázal v tomto prípade
neznalosť veci, keďže jemu nič nie je
skryté. Boh dáva poučenie nám, lebo
niekedy neuvážene vynášame o druhých
súdy. Nemáme druhým prisudzovať
opovážlivo zlé konanie dovtedy, kým
vskutku nepreveríme, či „...naozaj robia
tak...“, ako sa na nich žaluje. Konanie
Abraháma, podľa slov tohto cirkevného
otca, je znakom pokory. Nielenže ho
Boh poctil návštevou ako priateľa, ale
keď sa mu zveril s úmyslom ísť do
Sodomy, Abrahám zostal ponížený, lebo
riekol „... opovážil som sa rozprávať s
Pánom, hoci som len prach a popol..“.
(Gn 20, 27) Tým poukázal na našu
pýchu, nakoľko sme ďaleko od jeho
zásluh a blízkosti Boha pre našu
duchovnú pomalosť a pasivitu, a naša
pýcha nechce vidieť, že vskutku sa raz
rozpadneme na prach. Abrahám však pre
svetlo poznania, ktoré mal pri rozhovore
s Pánom, bol si vskutku vedomý, aký je

ročník: XIX.
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slabý a krehký i aký je koniec človeka
na zemi. Tým nám dáva poučenie, že ak
človeku bráni vlastná zloba vidieť krásu
duchovných vecí, čím menej je mu ľúto
nevedomosti o duchovných veciach
,v ktorej sa nachádza, tým viac nie je
schopný okrem nej, vidieť niečo iné.
V 2. čítaní bol výňatok z 2. kapitoly
listu Kolosanom. Apoštol národov, sv.
Pavol, vystríhal svojich veriacich tak
pred učiteľmi ľudskej náuky - filozofmi
ako i pred ohlasovateľmi Zákona –
Židmi. Kresťan dostal v krste možnosť
byť žiakom Krista, ktorý je „...hlavou
kniežatstva a mocnosti...“. (Kol 2,10)
a rovnako všetky predpisy SZ boli
naplnené v Kristovi. V prvom rade
obriezka, ktorá, ako vysvetľuje sv. Tomáš
Aquinský, u Židov je zachovávanie
Mojžišovho Zákona. Veriaci v Krista
je obrezaný duchovnou obriezkou „...
vyzlečením hriešneho tela...“. (Kol
2, 11) Tým vysvetľuje pravú povahu
duchovnej obriezky, ktorou človek nie
je poslaný bezducho zachovávať Božie
zákony, ale v chápavosti a slobode ich
prijať. Ako doslovne píše Aquinský „...
tak ako Kristus prijal podobu hriešneho
tela, to jest telo, ktoré je schopné trpieť,
aby nás oslobodil od hriechu; tak i liek
zákona, aby nás vyslobodil spod jarma
zákona....“. (Cat. aurea in Col., c.2, lc.3)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
5.8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 18. týždňa v
Cezročnom období

Čas

5:45 ZBP Beáta, Iveta, Zuzana, Helena
6:15 + Teodor, Pavol
12:00 + Cecília, Peter, Jozef
5:45 + Mária, Juraj

Ut
6.8.

6:15 + Irena - pohrebná
12:00

Cemjata 17.00

ZBP Anton - poďakovanie za 77 r.
života

18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Pavol - poďakovanie za 50 r.

Str
7.8.

Sv. Sixta II., pápeža a jeho
života
spoločníkov, mučeníkov
6:15 + Olina, Franta - 1. výročie
ľubovoľná spomienka
12:00 + z rod. Gornej
Cemjata 17.00 - sv. Donáta
18:00 + Viliam - 2. výr.

Št
8.8.

Pi
9.8.

So
10.8.

Sv. Dominika, kňaza
spomienka
Adorácia cca 18.45

5:45 + Stanislav - 1. výročie
6:15 + František - pohrebná
12:00 + z rod. Dráčovej
18:00 ZBP Viktória s rodinou a Daniel

Sv. Terézie Benedikty od kríža, 5:45 ZBP Kvetoslava, Marta, Juliana,
Martin, Mária
panny a mučenice, patrónky
6:15 + Gabriela - pohrebná
Európy
12:00
+ Peter
sviatok; výročie vyhlásenia
18:00
+ Ján
titulu konkatedrály
Sv. Vavrinca, diakona a
5:45 + Mária, Viliam
mučeníka
6.15 ZBP Mária a poďakovanie za dar
života
sviatok
18:00 + Jozef, Magda, Marián
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Ne
11.8.

1.

Úmysly sv. omší

18:00 ZBP Petra s rodinou

Premenenie Pána
sviatok

Infolist
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5.45 (ZBP Dianka), 6.30 (+ Eleonóra), 7.45, 10.00 (ZBP rod. Marcinová,
Mihaľová, Sláviková), 11.30 (+ Jolana),
15.00 (+ Mária), 18.00 (+ František)
Kalvária: 16.30 (+ Margita, František, Mária), Surdok 9.00 (za uzdravenie
Adama), Cemjata 10.30

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 konkatedrálu: rod.
Šoltísová 20€, bohuznáma Verona
100€. Na organ: bohuznáma 10€.
2. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Donáta na Cemjate bude 4.8.2019
o 10.30 hod.
3. V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00
hod.
4. 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.
5. V nedeľu 18.8.2019 budeme mať pri
sv. omšiach zbierku na farské potreby.
Pán Boh zaplať za pochopenie!
6. DVD a fotografie zo slávnosti prvého
sv. prijímania i birmovky si môžete
vyzdvihnúť v kancelárii farského
úradu, Hlavná 81.
7. V utorok 6.8.2019 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 6. augusta.
8. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka
2019.
9. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sv. manželstva v roku 2020, aby
si prišli rezervovať termín. Niektoré
soboty sú už obsadené.
10. V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
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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.
11. 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.
12. 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
dňa 13.9.2019. Prosíme, aby ste si
všímali oznamy v Infoliste.
13. Prežívame JUBILEUM KALVÁRIE,
na mesiac september vám ponúkame
túto aktivitu: Nočné objavovanie
Kalvárie v dňoch 7.-8.9.2019. Pozrite
si plagát na výveske.
14. Vo štvrtok 8.8.2019 bude adorácia
po večernej sv. omši (cca 18.45
hod.)
15. V piatok 9.8.2019 máme výročie
vyhlásenia
nášho
farského
kostola sv. Mikuláša na hodnosť
konkatedrály. Pri sv. omšiach budú
zapálené konsekračné sviece.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Daniel Sovák.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
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