strana 4

Infolist

Katechézy pri sv. omšiach o 6.45 hod.
Milí bratia a sestry! Pozývame vás
sledovať prenosy cez internet (viď
www.presov.rimkat.sk) z našej konkatedrály pondelok - sobota o 6.45 hod. a
v nedeľu o 7.45 hod.
Pri sv. omšiach v tomto týždni budeme
hovoriť o týchto témach:
pondelok
MODLITBA SRDCOM
(prihovorí sa dekan)
utorok
ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA AKO
MODLITBA
(prihovorí sa Pavol Knut, RCJ)
streda
POVOLANIE A MODLITBA
(prihovorí sa Marcin Bajda, RCJ)
štvrtok
MODLITBA V RODINÁCH
(prihovorí sa Jozef Heske: Svetlo - Život)
piatok
ODPUSTENIE CEZ MODLITBU
(prihovorí sa Erik Šoltés RCJ, diakon)
sobota
POČÚVANIE
BOHA
MODLITBU

SKRZE

(prihovorí sa Michal Škulka, kaplán)
Nedeľný príhovor bude klasický na
tému evanjelia z daného dňa.
Tieto katechézy odporúčame najmä
birmovancom ako súčasť prípravy na
sviatosť birmovania v našej farnosti.

V nedeľu 17.5.2020 o 15.00 hod. si v košickej katedrále pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 25.
výročie manželstva s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2020, nech sa prihlásia u
svojho farára do 1.4.2020.
Modlitba pred milostivým obrazom
Panny Márie Obišovskej
Panna Mária Obišovská, Kráľovná
posvätného ruženca! Tvoja tvár je
skropená krvavým potom a slzami.
Trápiš sa kvôli nám. Materinským
pohľadom vychádzajúcim zo svätyne
na Putnoku nás hľadáš v údoliach
našich každodenných starostí a chceš
nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom v
čase smrtiacej epidémie a mnohým si u
Boha vyprosila uzdravenie tela i duše.
Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za
našich chorých. Pomôž aj teraz, keď
hriech a falošný pocit sebestačnosti
ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja
rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú
hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa
mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať,
nebáli sa záväzku manželstva a daru
nového života. Poteš aj tých manželov,
ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.
Nebeská
Matka,
sprevádzaj
učiteľov, vychovávateľov a všetkých
predstaviteľov spoločenského života.
Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k
pravým hodnotám kresťanskej viery.
Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme
pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania
Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu,
aby jej Pán v každom čase daroval
dostatok nových duchovných povolaní.
Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás
bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme
zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN
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DUCHOVNÉ
POVZBUDENIE KOŠICKÉHO POMOCNÉHO BISKUPA MAREKA
FORGÁČA

Čas prehĺbenia túžby
Pohľad do prázdneho kostola počas
svätej omše v uplynulú nedeľu mi
ostane hlboko v pamäti. Uvedomujúc si celú situáciu vyvolávalo to
zvláštne pocity úzkosti, ktoré som
premáhal uistením, že sme zjednotení v duchu a prostredníctvom
priamych prenosov. Nikto nevie,
ako bude ďalej. V týchto dňoch,
viac ako inokedy, sú aktuálne slová,
ktoré vyslovili Izraeliti na púšti: „Je
Pán medzi nami alebo nie?“
Chcel by som všetkých uistiť, že
Pán je nám bližšie, ako by sme si
mysleli. Nachádzame sa v zajatí
rôznych zákazov a reštrikcií a tento
stav by sme mohli prirovnať k zajatiam, do ktorých sa dostával aj
vyvolený národ. Zajatie bolo vždy
príležitosťou pre sebareflexiu, prehodnotenie života a znovuobnovenie vrúcneho vzťahu k Bohu, takže
obdobie nešťastia sa nakoniec stalo
požehnaním. Izrael sa učil takéto skúsenosti prečítať pohľadom
Božím. Tak to môže byť aj v našom
prípade, len sa potrebujeme k tomu
veľmi intenzívne povzbudzovať.
Osobne poznám ľudí, ktorí si práve

ročník: XX.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

v tomto kritickom čase uvedomili,
že to je chvíľa, kedy môžu obetovať
viac času doma pre svojich. Osobne
poznám rodiny, ktoré sa práve v
tomto čase začali doma spoločne
modliť. Osobne poznám kňazov,
ktorí tvorivo hľadajú možnosti, ako
pri zachovaní všetkých obmedzení
môžu zostať blízko pri svojich veriacich.
Myslím, že to je jedno z najväčších
posolstiev týchto dní – vyjadriť
blízkosť. Hoci sme limitovaní
možnosťou osobného kontaktu,
hľadajme spôsoby, ako zostať blízko. Najmä starí, chorí a opustení
obzvlášť potrebujú pocítiť našu
blízkosť, lebo tento stav najviac
dolieha na duševný život. Vďaka
Bohu, že máme mnohé technické vymoženosti, ktoré nám to
dovoľujú.
Toto je čas prehĺbenia túžby po
Bohu i po blízkosti druhých. Nádej
a dôvera je výsadou nás kresťanov.
Pomáhajme si ako vieme, povzbudzujme sa ako môžeme a dôverujme
dobrému Bohu. A hoci sa nemôžeme
spoločne stretnúť na mieste úcty a
vďakyvzdania Bohu, nech sa na nás
napĺňajú Ježišove slová o pravých
ctiteľoch, ktorí sa klaňajú Otcovi v
Duchu a pravde.
Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

ZBP Peter

Po
23.3.

+ Sabína, Michal, Mária, Michal

Pondelok po 4. pôstnej
nedeli

+ Milan - 1. výročie
ZBP Márie s rodinami
+ Ivana (žena)
+ Votech, Margita, Peter

Ut
24.3.

+ František, Andrej, Veronika, Andrej

Utorok po 4. pôstnej nedeli

+ Tibor - pohrebná
+ Helena, Mária, Ján
+ Miroslav
+ Margita, Juraj
ZBP Ľubica - 60 rokov

Str
25.3.

ZVESTOVANIE PÁNA,
slávnosť

ZBP Mária
+ Jozef
+ František, Irena, Bernardína, Andrea
+ Marián
+ z rodiny Macejkovej a Peržeľovej

Št
26.3.

ZBP Mária

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

+ Jozef - pohrebná
+ Imrich, Františka, Margita, Jonáš
ZBP rod. Grejtáková
ZBP Jozef, Ľudmila, Jozef, Mária, Katarína
s deťmi

Pi
27.3.

Piatok po 4. pôstnej nedeli

+ Ján
+ Mikuláš - pohrebná
+ sr. Osvalda
ZBP rod. Hardoňová a Vagašová

So
28.3.

ZBP Bartolomej, Anna, Jarmila

Sobota po 4. pôstnej nedeli

+ Mária - 1. výročie, Milan
+ Mikuláš - 1. výročie

PIATA PÔSTNA NEDEĽA - ROK A
Ne
29.3.

ZBP rod. Sopková
+ Pavlína, Štefan, Terézia
ZBP Jozefína s rod.
+ Rudolf
+ Mária, František
+ Anton
+ Mária, Ján
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1. OZ Prešovská gotika sa uchádza o 2%
farnosti: pobožnosti krížových
z daní. Pomôžete našej konkatedrále
ciest, stretnutia s birmovancami,
pri obnove organa a chóru, empóry.
sv. omša ku cti sv. Šarbela.
Mnohé častí sú napadnuté drevným
hmyzom a podhľad je vo veľmi zlom 7. Farskú kanceláriiu do 31.3.2020
bude možné navštívíť len po
stave. Ak nemôžete Vy darovať,
telefonickom alebo osobnom
poproste svojich príbuzných. Ak
dohovore. Pohreby, zaopatrenie
máte problém s vypísaním, nech sa
chorých a iné súrne záležitosti
páči, zastavte sa na ekonomickom
hláste telefonicky na čísla:
oddelení, radi Vám pomôžeme.
0905658364 alebo 0915657448.
2. Vzhľadom na výnimočnú situáciu
so šírením sa vírusu COVID-19, 8. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj totálny
usmernením KBS a ÚVZ MZ SR, sa
výpadok príjmu z milodarov
vyžadujú výnimočné riešenia:
a zvončeka, ktorý sa výlučne
3. Sv. omše sa od 10. do 31. marca
používa na chod kostola a farnosti,
2020 nemôžu konať verejne. V
vás chceme poprosiť, aby ste
Konkatedrále
budú
kňazi
prispeli prevodom na náš účet:
našej farnosti slúžiť sv. omšu
Pán Boh zaplať za ochotu. ČSOB
v uvedených dňoch súkromne,
SK02 7500 0000 0040 0800 8582.
t.j. za zatvorenými dverami
VÚB SK12 0200 0000 0030 8266
kostola, bez účasti verejnosti –
5551.
v pondelok až v sobotu ráno o
9.
Veríme a modlíme sa spolu s
6.45 hod., v nedeľu o 7.45 hod.
vami, že tieto opatrenia budú
– a budú ju obetovať na úmysly
čo najskôr odvolané! Ďakujeme
prijaté na konkrétny deň, ako
za porozumenie, trpezlivosť a
boli zverejnené v infoliste. Čas
disciplinovanosť. Kňazi farnosti.
slávenia sv. omše v konkatedrále
uvádzame preto, aby ste s nami 10. Biskupi Slovenska veriacich
mohli vytvoriť puto duchovnej
prosia: "Kto je zdravý, prijmite
jednoty.
POVZBUDZUJEME
pozvanie k prísnemu pôstu a
VÁS
K
SLEDOVANIU
modlitbám počas nasledujúcich
PRIAMYCH PRENOSOV SV.
piatkov Pôstneho obdobia:
OMŠÍ Z KONKATEDRÁLY NA
urobme to podľa striktných
STRÁNKE WWW.BODKA.TV.
pravidiel, ktoré zachovávame
na Popolcovú stredu a Veľký
4. Konkatedrála bude otvorená na
Piatok. OBETUJME TENTO
osobnú modlitbu denne v čase 7.00
PÔST A NAŠE MODLITBY
- 18.00 hod. Budú otvorené hlavné
ZA ODVRÁTENIE ŠÍRENIA
dvere po mrežu.
NÁKAZY! A tiež za všetkých
5. Pohrebné obrady v tomto časovom
chorých, za zdravotníkov, a aj
období je dovolené vykonávať.
za tých, ktorí sa v spoločnosti
Prosíme, nech sa na pohreboch
starajú o zvládnutie náročnej
zúčastnia len najbližší príbuzní.
situácie." Biskupi zostávajú s
vami duchovne spojení a posielajú
6. Zrušené sú v tomto období aj
svoje požehnanie.
všetky pastoračné aktivity vo
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