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opísala svoju skúsenosť, ktorá je plne
v súlade s duchom úcty voči Eucharistii. Sestra Faustína rozpráva o tom, ako
prijímala Eucharistiu a jedna hostia jej
nedopatrením pri rozdávaní spadla
do rúk. Kým sa ku nej naspäť dostal
kňaz, držala ju v rukách. Píše:: „Keď
som mala hostiu v rukách, pocítila
som takú silu lásky, že po celý deň
som nemohla nič ani jesť, ani prísť k
sebe. Z hostie som začula slová: ,Túžil
som spočinúť v tvojich rukách, nielen v tvojom srdci,‘ a v tej chvíli som
odrazu uzrela malého Ježiška“.
Tešme sa z Eucharistie a prijímajme ju
v bázni a chvením srdca. A učme sa
ju prijímať správne a dôstojne, teraz
aj na ruku, nie ako obyčajný pokrm,
či predmet, ale ako na trón pre Kráľa,
ktorého máme prijať do svojho srdca.

Infolist

- Prosíme, aby ste rešpektovali
pokyny, ktoré sú umiestnené pri
vstupe do kostola.
- Kostolníci vás budú informovať,
že ak sa naplní povolená kapacita,
musíte ostať vonku.
- Pre súkromnú modlitbu pred
mrežou kostola je povolená max. 1
osoba. Rešpektujte to!
- Vstup do kostola bude zo smeru
od fary (hlavný vchod), po skončení
omše vychádzajte smerom na juh.
– Do kostola sa bude vstupovať len s
ochranným rúškom, ktoré je potrebné
mať na ústach a nose počas celej omše.

Zároveň ale prosíme, aby ste s čo
najväčšou úctou a dôkladnosťou zachovávali tieto inštrukcie:

– Pri vstupe do kostola si každý
aplikuje dezinfekčný prostriedok na
ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku
pri dverách.

- Sväté prijímanie sa bude podávať na
ruku a to tak, že kňaz, resp. rozdávateľ
sa bude presúvať pomedzi vás (vy
zostávate na svojich miestach).

- Sedieť môžete v každej druhej
lavici, maximálne po dvaja, sadnite
si na kraje lavíc. Keď je lavica krátka,
sadnite si po jednom.

- Pri podávaní sv. prijímania tí, ktorí
chcete prijať, postavte sa v lavici,
kňaz alebo rozdávateľ príde k vám a
Eucharistiu vám podá na mieste!

- Keď budete stáť, dodržujte
vzdialenosť medzi sebou na 2 metre.
Aj pri vychádzaní z kostola po omši
dodržujte tento odstup.

- Kým trvá rozhodnutie Konferencie
biskupov, máme vystrieť prekrížené
obidve ruky, ľavú dlaň položíme na
pravú a hneď pred kňazom pravou
rukou si podáme hostiu do úst.

- Nepodávajte si ruky a v laviciach si
nenechávajte knižky ani ružence.

– Sväté prijímanie dostávate na ruku s
rúškom na ústach a až v momente keď
sa kňaz posunie k susedovi zložíte si
z úst rúško, a vložíte si hostiu do úst.
Pripravil Michal Škulka, kaplán
(Podľa článku kňaza Juraja Vitteka Na čo
sme prišli v polemike o podávaní Eucharistie na ruku?)
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OZNAMY
K
VEREJNÝM
BOHOSLUŽBÁM V MÁJI 2020

Sv. omše pre birmovancov:
25.5.2020 – 16.00 hod. – skupinky
pondelkové
26.5.2020 – 16.00 hod. – skupinky
utorkové a piatkové
29.5.2020 – 18.00 hod. – mládežnícka
sv. omša
30.5.2020 – 19.00 hod. – Vigília
Zoslania Ducha Svätého

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
24. MÁJ 2020
PRIJÍMANIE
EUCHARISTIE
NA RUKU

Otcovia biskupi odporúčajú v tomto
období v súlade s rozumom a vierou sväté prijímanie na ruku. Ale
máme tu opäť majstrov podozrievania, ktorí tvrdia, že to je neúcta voči
Eucharistii, že ju takto dokonca
znesvätíme. Ukázalo sa, že niektorí
veriaci majú zásadný problém vo
svedomí rozdávať alebo prijímať Eucharistiu na ruku (niektorí ju radšej
neprijímajú, ako by ju mali prijať na
ruku), napriek tomu, že to umožňujú
Všeobecné smernice rímskeho misála
svätého pápeža Pavla VI. z roku 1969,
a potvrdil to i svätý Ján Pavol II. v
treťom typickom vydaní v roku 2002.
Rímsky misál ponecháva na úsudku
biskupských konferencií rozhodnutie
o tom, či zavedie aj možnosť podávať
sväté prijímanie na ruku. Je totiž
na pastoračnom (nie vieroučnom)
zvážení pápeža a biskupov podľa
ich kompetencie o vhodnosti tohoktorého spôsobu pre správne formovanie viery v reálnu prítomnosť
Krista v Eucharistii. Podľa pastoračnej
mienky našich biskupov doteraz
ponechali, a podľa vyjadrení predsedu KBS mienia po skončení pandémie
aj naďalej ponechať, prax rozdávania
svätého prijímania iba do úst.
Otcovia Cirkvi ako biskup Cyprián,
svedčia, že táto prax bola prítomná
v starovekej Cirkvi, zvlášť v mimoriadnych obdobiach prenasledovania.

ročník: XX.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Svätý Cyril Jeruzalemský vysvetľuje,
ako treba s úctou prijímať Eucharistiu do ruky so zovretými prstami:
„Polož si ľavú ruku na pravú na spôsob trónu, ktorý má prijať Kráľa, a drž
ruku vystretú, aby si prijal Kristovo
telo a povedz: Amen.“
Ako vysvetlil v inštrukcii bratislavský
arcibiskup Stanislav Zvolenský pre
kňazov svojej arcidiecézy: „Záväzným
pre každého kňaza je spôsob podávania Eucharistie na ruku, lebo je menej
rizikový na možné šírenie epidémie
a tým spôsobom zodpovedá viac
požiadavke piateho Božieho prikázania, aby sme chránili zdravie a život
našich bratov a sestier, a vlastné zdravie a vlastný život. Zároveň pripomínam, že ochrana zdravia a života je
ustanovená Božím príkazom, spôsob
podávania Eucharistie je stanovený
cirkevným prikázaním.“
Kým spôsob rozdávania nie je predmetom Božieho ustanovenia, ale
cirkevného, a nie je preto absolútne
záväzné, Boží príkaz Desatora je
absolútne záväzný. Preto je možné
obmedziť na určitý čas právo veriaceho prijímať podľa možností daných
platnou cirkevnou disciplínou kvôli
dodržiavaniu Božieho prikázania.
Ako pomôcku na prekonanie hlbokého ostychu, ktorý niektorí
môžu mať vo svojom svedomí pred
„dotykom“ Eucharistie, môžeme
uviesť svedectvo svätej Faustíny
Kowalskej, ktorá vo svojom Denníčku
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Dušan - pohrebná
10:00 ZBP Mária (zo 6:15)
12:00 + Jano
16:00
18:00 + Jana (žena)
5:45 ZBP Milina
7:00 + Mária - pohrebná

Ut
26.5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza
spomienka

10:00 + Štefan, Alžbeta (zo 6:15)
12:00 + Ivan
16:00
18:00 + Mária
5:45 + Jozef
7:00 + Margita

Str
27.5.

Streda po 7. veľkonočnej
nedeli

10:00 ZBP Iveta (zo 6:15)
12:00 + Terézia
16:00
18:00 + Iveta
5:45 ZBP Mária
7:00 + Helena - pohrebná

Št
28.5.

Štvrtok po 7. veľkonočnej
nedeli

10:00 + Anna, František (zo 6:15)
12:00 ZBP Anna s rod.
16:00
18:00 ZBP Július
5:45 ZBP Mária
7:00 + Ľubomír - pohrebná

Pi
29.5.

Sv. Pavla VI., pápeža
ľubovoľná spomienka

10:00 + Marta, Ján, Margita (zo 6:15)
12:00 + Július
16:00
18:00 + Margita - pohrebná
5:45 + Milan, Emil, Ladislav

So
30.5.

Sobota po 7. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Helena - pohrebná (zo 6:15)
10:00
18:00 + Stanislav
19:00

Ne
31.5.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - ROK A
5.45 (+ Juraj, Mária), 6.30 (ZBP rod. Beliš, Boleš, Čisarik), 7.45, 10.00, 11.00,
13.30, 15.00 (+ František), 16.30, 18.00 (+ František, Mária, František, Alexej),
Kalvária 16.30 (ZBP rod. Gabrielyová)

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., 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 6:20 – 7:00 hod.; večer 17:30 – 18:00 hod.

Po
25.5.

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza
a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

Oznamy

1. Sv. omše v Konkatedrále budú
upravené takto – v pondelok až
v piatok o 5.45, 7.00, 10.00 (pre
seniorov), 12.00, 16.00 a 18.00
hod., v sobotu 5.45, 7.00, 10.00 (pre
seniorov) a 18.00 hod. a v nedeľu
o 5.45, 6.30 (pre seniorov), 7.45,
10.00, 11.00, 13.30 (pre seniorov),
15.00, 16.30 a 18.00 hod. Úmysly
prijaté na sv. omše o 6.15 hod. budú
slávené v týždni o 10.00 hod. a v
sobotu o 7.00 hod.
2. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od 6.20 hod. do 7.00 hod. (každý
deň okrem nedele) a večer od 17.30
hod. do 18.00 hod. Prosíme, aby ste
rešpektovali, že sa spovedá len vonku
okolo konkatedrály. Držte si odstup
od ostatných. Prosíme, rešpektujte,
že v čase 10.00-12.00 hod. sa v čase
mimoriadnych opatrení nespovedá.
3. V dnešnú nedeľu máme zbierku
venovanú
podpore
našich
katolíckych médií. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.
4. V nedeľu 31.5.2020 o 10.00 hod.
slávime sv. omšu s priamym
prenosom do TV LUX.
5. SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
BUDE V NEDEĽU 31.5.2020 O
11.00 HOD. IBA ZA ÚČASTI
BIRMOVANCOV A ICH BIRM.
RODIČOV! PRETO V TENTO
DEŇ NEBUDE SV. OMŠA O
11.30 HOD.
6. OZNAM PRE BIRMOVANCOV:
spoločný nácvik a rozdelenie služieb
na birmovku sa uskutoční v piatok
29.5.2020 po večernej sv. omši.
Birmovanci sú v sobotu 30.5.2020 o
19.00 hod. vrelo pozvaní na Vigíliu
Zoslania Ducha Svätého.
7. V súvislosti s prvým svätým
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prijímaním máte na výber
niekoľko možností: 1. v júni
pri splnení podmienok (ruško
na tvári, sv. prijímanie do ruky,
a s obmedzeným počtom); 2. po
zrušení obmedzení (v septembrioktóbri); 3. pri večernej sv. omši
od pondelka do piatku v júni.
Ktorýkoľvek termín si vyberiete,
nahláste to na tel. č. 0915 657 448.
8. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj značný
výpadok príjmu z milodarov
a zvončeka, ktorý sa používa
na chod kostola a farnosti, vás
chceme poprosiť, aby ste prispeli
prevodom na náš účet: Pán Boh
zaplať za ochotu. ČSOB SK02
7500 0000 0040 0800 8582.VÚB
SK12 0200 0000 0030 8266 5551.
Milodary: Vložené na účet ČSOB:
bohuznáme osoby 30€, 100€, 3€,
20€, 5€, 50€, 50€. Na konkatedrálu:
bohuznáma 200€, zamestnanci FNsP
100€, bohuznámy 50€, bohuznáma 100
€, bohuznámi novomanželia 50€. Na
misie: bohuznáma Anna 50€.
- Slávnosť prvých sv. prijímaní v
júnových termínoch o 11.30 h. bude:
A. 7.6.2020 (ZŠ Kúpeľná - 1. skupina)
B. 14.6.2020 (ZŠ Kúpeľná - 2.
skupina a ostatné školy - okrem ČSA
a sv. Mikuláša)
C. 21.6.2020 (ZŠ ČSA - 1. skupina)
D. 28.6.2020 (ZŠ ČSA a Katolícka
škola sv. Mikuláša).
- Nedeľné detské sv. omše pokračujú
v obmedzenom režime v máji takto:
24.5.2020 o 11.30 hod. (ZŠ ČSA - 1.
skupina)
31.5.2020 o 13.30 hod. (ZŠ ČSA a
Katolícka škola sv. Mikuláša).

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

