strana 4

Prežívame v našej farnosti slávnosť
udeľovania sviatosti birmovania.
Pekná slávnosť, ale beda by bolo,
keby jej ovocie skončilo presne
v deň Turíc. Je potrebné prosiť
Božieho Ducha, aby opäť zavanul,
aby priniesol víchor zmeny. Aby
sa mladí ľudia stali hodnotnými
kresťanmi pre dnešnú dobu a
neskôr pre budúce generácie. To sa
bez vzývania Ducha Svätého ťažko
stane. Mám zvlášť pred očami skupinu dospelých ľudí, ktorí sa po
rôznych životných peripetiách rozhodli pre birmovanie či ostatné
sviatosti kresťanskej iniciácie. Je
to cenné, lebo dospelého človeka
k tomu neprinútite, ak sa sám pre
tieto hlboké duchovné skutočnosti
nerozhodne a neodpovie na volanie Božej milosti, ktorá sa mu
takto ponúka. Aj pre nich prosme,
aby vietor ich vnútornej premeny
zavanul všade tam, kde sa pohybujú a žijú. Všetci sa každý deň
modlime o tento vietor zmeny Ducha Svätého, aby ľudia nezabúdali
na Boží zákon vpísaný nám do
sŕdc, aby národ bol morálne obnovený, aby nevládla náboženská
nevedomosť a vysvetľovanie si
právd viery po svojom, aby bol
kresťan človeku kresťanom, aby
mladí túžili po čistom živote, aby
pochybujúci mali svetlo viery, aby
nebola netolerantnosť, aby sme
boli hrdí, že sme Kristovi, aby...
aby, ako sme sa tešili zo zmien v
spoločnosti a z daru slobody, rovnako sa tešili a túžili po vnútornej
slobode, ktorú nám môže vziať iba
hriech. Aby dnes rovnako zavanul
vietor zmeny a oheň Božieho Ducha rozpálil naše mysle a srdcia.
Pripravil Martin Šimko, kaplán
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OZNAMY
- Sväté prijímanie sa bude podávať
na ruku a to tak, že kňaz, resp.
rozdávateľ sa bude presúvať
pomedzi vás (vy zostávate na
svojich miestach).
- Pri podávaní sv. prijímania tí,
ktorí chcete prijať, postavte sa v
lavici, kňaz alebo rozdávateľ príde
k vám a Eucharistiu vám podá na
mieste!
- 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.
– 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.
- Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) na sviatok Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi tohto roku kvôli
pandémii koronavírusu nebude.
- Keďže mnohí ste sa pýtali prečo
nie sú momentálne sv. omše ku cti
sv. Šarbela ponúkame vyjadrenie:
Keďže je stále koronavirus, preto sú
určité zákazy ako napríklad mazať
šarbelovým olejom... Kedže stále je
obmedzený počet ľudí v kostole a
zákaz zhromažďovania (100 ľudí)
sv. omše ku cti sv. Charbela sú
pozastavené, kým nebude normálny
stav. Sledujte správy a oznamy
v infoliste a na našej stránke.
Ďakujeme.

Blíži sa čas kňazskej
vysviacky a primícií nášho
diakona Jakuba (Košice
20.6.2020), prosíme o modlitby
za neho.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
31. MÁJ 2020

VIETOR ZMENY
My mladší alebo aj strednej generácie si pamätáme známu skupinu
Scorpions a ich ešte známejšiu
pieseň „Wind of change“ – „Vietor zmeny“ či premeny. Skladba
vznikla po rozpade Sovietskeho
zväzu v čase nastupujúcej „perestrojky“ a „glasnosti“, pádu komunizmu nielen v Rusku, ale
aj v krajinách tzv. východného
bloku. Získanie daru slobody,
spoločenské zmeny, nežná revolúcia a jej obdoby či pád smutne
známeho Berlínskeho múru priniesli naozaj vietor zmeny vzťahov
v spoločnosti, medzi národmi a
jednotlivcami. Úzkosť a strach z
prenasledovania, z nemožnosti
slobodne sa prejaviť a vyznávať
viera nahradili odvaha, sloboda
vyjadrovania a cestovania. Ovocie týchto udalostí žneme dodnes,
v pozitívnom i negatívnom dopade a niekedy na ne s nostalgiou
spomíname.
Kto by si bol pomyslel, že udalosti po Ježišovom zmŕtvychvstaní
a jeho nanebovstúpení naberú
nečakaný spád? Ježiš upozorňuje
svojich apoštolov, aby očakávali
Tešiteľa, Ducha, Svätého a jeho
dary. A oni zostávali na modlitbách vo Večeradle spolu s
Ježišovou
matkou
Máriou.

ročník: XX.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Udalosť opísaná v Skutkoch
apoštolov, keď zhromaždení dostali sľúbené dary a boli vystrojení
mocou zhora mala zásadný vplyv
na jednu z najväčších duchovných
revolúcií. Ustráchaní apoštoli sa
týmto víchrom Ducha Svätého
menia na evanjelizátorov sveta
– vtedy známeho a dnes cez svojich nástupcov i toho súčasného.
Stali sa naozaj rybármi ľudí.
Zhromaždení ľudia rozumejú kázaniu apoštolov vo svojej rodnej
reči. A Cirkev – tá Kristova Nevesta bez vrásky a poškvrny – začína
pod vplyvom tohto Ducha premeny žiť vo všetkých národoch a
dejinách. Nie je to úžasné, že dnes
sme povolaní k tomu, aby sme v
tomto vetre zmeny a premeny
pokračovali spolu s apoštolmi? A
bolo by mylné si myslieť, že úloha ohlasovania, evanjelizácie či
svedectva je určená iba im. Všetci
sme v krste prijali závdavky Ducha Božieho a ktorí sme prijali birmovanie, dostali sme ich v plnosti.
Preto je kresťan pre dnešný svet
povolaný byť svedkom Ježiša,
toho vzkrieseného, a žiť dary Ducha pre svojich bratov a sestry –
ako kňaz, rehoľník, rehoľná sestra,
manžel, manželka, syn či dcéra,
lekár či inžinier, poštár, úradník či
obyčajný laik, ktorý verí v Krista.
(Pokračovanie na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Liturgický kalendár
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Úmysly sv. omší

5:45 + Milan, Margita, Kamil
10:00 + Júlia, Anna, Imrich (zo 6:15)
12:00 ZBP Jozef, Marta, Jana s rod., Jozef s rod.
16:00 + Cecília, Margita, Jozef, Anna
18:00 + František
5:45 Za duše v očistci

Ut
2.6.

7:00 + Alžbeta - pohrebná

Sv. Marcelína a Petra,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka

10:00 ZBP Ľubo (zo 6:15)
12:00 ZBP Martin, Emília
16:00 ZBP Ján
18:00 ZBP Rudolf s rod.
5:45 + Vincent, Helena

Str
3.6.

7:00 + Ivan - pohrebná

Sv. Karola Lwangu a
spoločníkov, mučeníkov
spomienka

10:00 Za duše v očistci (zo 6:15)
12:00 + Anna, František, Štefánia, Tomáš
16:00 + Cecília, Margita, Jozef, Anna
18:00 + Ján
5:45 ZBP zdravotníci FNsP
7:00 + Gabriela - pohrebná

Št
4.6.

10:00 ZBP Pavol s rod. (zo 6:15)
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza 12:00 + Jozef
16:00 ZBP rod. Krivá
18:00 ZBP Miroslav a Marcela s rod.
5:45 ZBP Daniel

Pi
5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa
mučeníka
spomienka
Prvý piatok v mesiaci

a

7:00 + Jakub - 1. výročie
10:00 ZBP Mária s rod. (zo 6:15)
12:00 + František, Amália, Anton
16:00 + Kamila, Mária, Katarína
18:00 + Jozef

So
6.6.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Fatimská sobota

5:45 ZBP František, Magdaléna
7:00 ZBP Ružencové bratstvo (zo 6:15)
10:00 + Ján, Stanislav
18:00 + František, Anna

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - ROK A
Ne
7.6.

5.45 (+ Emil, Mária), 6.30 (ZBP Norbert s rod.), 7.45, 10.00 (+ Milan), 11.30
(+ Belo, Magdaléna, Jarmila, Marián), 13.30 (ZBP Ján), 15.00 (+ Anna,
Katarína), 16.30 (ZBP rod. Krivá), 18.00 (+ Ružena), Kalvária 16.30 (ZBP
rod. Rešetárová)

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
1.6.

7:00 + Iris - pohrebná

Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky Cirkvi
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, 11.30,
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. Tento týždeň je prvopiatkový.
Ku chorým domov až do
odvolania nepôjdeme. Sobotu
slávime ako fatimskú.
4. V nedele 7.6., 14.6., 21.6.
a 28.6.2020 kvôli slávnosti
prvého sv. prijímania sv. omše o
11.30 hod. budú určené len pre
prvoprijímajúce deti a ďalších 6
osôb z ich rodiny. Ďakujeme za
pochopenie.
5. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj značný
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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.
- Slávnosť prvých sv. prijímaní
v júnových termínoch o 11.30
hod. bude takto:
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).
Milodary: Vložené na účet
ČSOB: bohuznámy Eduard
111€, bohoznámy Marek 20€
bohuznáma Ema 50€. Vložené na
účet VÚB: bohuznámy Daniel 10€,
bohuznáma Jana 5€, bohuznámy
Marián
20€,
bohuznámy
Emil 70€. Na konkatedrálu:
bohuznáma 40€, bohuznáma
50€. Zbierka na katolícke
masmédia:
Konkatedrála
1521,03€; Františkáni 806,20€;
Jezuiti 633,07€; Saleziáni 194€;
Kalvária 55,10€.

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

