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24
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Názov projektu: Hudba bez hraníc
Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/1/III/A/0237
Typ mikroprojektu : individuálny
Prijímateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
Špecifický cieľ:

Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného

dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Obdobie realizácie: 03-2020 - 02-2021
Celková hodnota mikroprojektu: 51 045,00€
Partner projektu: ROMAN-CATHOLIC PARISH OF ST. CATARINA SŁAWĘCIN
Aktivity projektu: Reštaurovanie empory

Vytvorenie dvojjazyčnej brožúry s liturgickými piesňami
Organizácia jedného koncertu v Prešove
Organizácia jedného koncertu v Jasle

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátného rozpočtu

7. JÚN 2020

TROJICA V NÁS
Túžba po blízkosti s druhými
ľuďmi je zrkadlom Boha v nás. Sme
totiž stvorení na Boží obraz a Boh
je spoločenstvo. Je trojjediný a je
šťastný. Mnohí ľudia mi povedali,
že nedokážu pochopiť, ako môže
byť jeden Boh v troch osobách.
Ale veď predsa vzťahy, rodiny,
priateľstvá, stretká, spoločenstvá,
sú odrazom Najsvätejšej Trojice v
nás. Máme v sebe vpísanú túžbu
po spoločenstve. A nie po hocijakom, ale po dokonalom. Keby
sme si s druhými rozumeli tak,
ako si rozumejú medzi sebou Otec
a Syn do takej miery, že ich láska je ďalšou osobou. Syn túži po
všetkom, čo chce Otec a Otec túži
po všetkom, čo chce Syn. A Duch
Svätý je darom pre nás, ktorý to
túži naplniť. U nás to tak, žiaľ, nefunguje, ale to neznamená, že sa o
to nemáme snažiť. Veď Ježiš nás
pozýva k dokonalosti: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48)
Musíme si priznať, že sme rôzni.
Mne chutí mliečna čokoláda a
susedovi horká. Pre jedného z nás
bolo úspechom mať na vysvedčení
trojku, pre druhého dvojka znamenala nešťastie. Čo je pre mňa
príležitosťou, pre iného môže byť

ročník: XX.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

krízou. Je vôbec možné prežívať
jednotu podobnú jednote Trojice?
Odpoveď je jednoduchá. Je to
možné vtedy, ak aj my budeme
chcieť to, čo Nebeský Otec. Lebo čo
chce On, chce aj Syn aj Duch Svätý.
Keď každý člen spoločenstva bude
hľadať Božiu víziu, nie svoju,
postupne sa začneme zlaďovať
a naša jednota bude v Bohu a v
Božom zmýšľaní.
To isté platí aj v rodinách, medzi
manželmi a spoločenstvami. Dostali sme dar Ducha Svätého. Ten
nám pomáha, aby sme na kolenách v hlbokom vzťahu s Bohom, posilňovaní sviatosťami,
rozlišovali Boží sen, ktorý o nás
Boh sníva. Sen o našej jednote,
šťastí, naplnenosti, spravodlivosti.
Sen o kráľovstve lásky a pokoja.
Poznávať Boha znamená aj
poznávať jeho sny, jeho zámer
s nami a spôsob, akým to chce
uskutočniť.
„Pane, veríme, že si milujúci Boh,
nerozdielna Trojica Otec, Syn a
Duch Svätý. Daj nech nám Duch
Svätý zjavuje tvoj zámer s nami.
Chceme byť tvojím verným obrazom.“
(Zamyslenie o. Matúša Reinera, tajomníka Rady pre mládež a univerzity
KBS)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Anna - pohrebná

Pondelok 10. týždňa v
Cezročnom období

12:00 + Ľudmila
16:00 + Vojtech, Aurélia
18:00 + Štefan, Anna
5:45 ZBP Mária a Peter - 40 rokov manželstva
7:00 + Jozef - pohrebná

Ut
9.6.

Utorok 10. týždňa v
Cezročnom období

10:00 ZBP Demi, Miroslav, Zoey, Mária (zo 6:15)
12:00 ZBP Mária
16:00 + Gabriela - pohrebná
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Helena - 80 rokov
7:00

Str
10.6.

Streda 10. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + kňaz Ján (zo 6:15)
12:00 ZBP rod. Lipovská a Vyslocká
16:00 ZBP Jana, Helena, Alžbeta, Eva
18:00 + Paulína, Michal, Jozef

Štv
11.6.

SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
5.45 (+ Ján, Paulína, Imrich, Katarína), 7.00 (+ Margita), 8.00, 10.00 (ZBP
Mária, Helena, Marta), 12.00 (+ Imrich, Anna, Michal), 13.30, 16.00 (+
Anton), 18.00 (+ Anna) Cemjata 17.00
5:45 + Alžbeta, Karol, Ladislav
7:00 + Anna - 1. výročie

Pi
12.6.

10:00 + Mikuláš (zo 6:15)

Piatok 10. týždňa v Cezročnom
12:00 ZBP seniorky zdrav. školy s rod. a
období
prof. Jitka

16:00 + Miroslav, Hermína, Ján
18:00 + Anna, Bartolomej

So
13.6.

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 + Anton, Ján, Anton
7:00 + Belo - pohrebná (zo 6:15)
10:00 + Mária
18:00 ZBP rod. Rešetárová

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
14.6.

5.45 (ZBP Alexander, Pavol, Dušan, František), 6.30 (+ Anton, Jolana,
Anna, Imrich, Mária, Ján), 7.45, 10.00 (ZBP Agáta, Michal), 11.30 (Za
prvoprijímajúce deti), 13.30 (+ Imrich, Veronika), 15.00 (ZBP Anna - 80
rokov; Natália - 60 rokov; Kristína - 30 rokov), 16.30 (ZBP sr. Janka), 18.00
(+ Martin), Kalvária 16.30 (ZBP rod. Gabrielyová), Cemjata 10.15

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
8.6.

10:00 ZBP Katarína (zo 6:15)

Oznamy

1. 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.
2. Všetkých tohtoročných birmovancov
pozývame v utorok 9.6.2020 o 16.00
hod. na pobirmovaneckú afterpárty
s názvom "Nový začiatok? Či
neoficiálna rozlúčka s kostolom?"
Začneme sv. omšou na poďakovanie
Pánu Bohu o 16.00 hod. Po sv. omší
sa presunieme do Katolíckeho kruhu
na spoločný program a grilovačku.
Tešíme sa na každého z vás.
3. Spoločenstvo
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho pozýva k modlitbe
Deviatnika k Ježišovmu Srdcu so
začiatkom vo štvrtok 11.6.2020
o 17.40 hod. (pred večernou sv.
omšou) a ukončením na sviatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
19.6.2020.
4. Vo štvrtok 11.6.2020 máme
prikázaný sviatok Najsvätejšieho
Tela a Krvi Kristovej. Sv. omša bude
aj o 8.00 a 13.30 hod. Sprievod so
Sviatosťou oltárnou (oltáriky) tohto
roku kvôli pandémii koronavírusu
nebude. Sv. omša na Cemjate bude
o 17.00 hod.
5. 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 7 osôb z ich rodiny.
Ďakujeme za pochopenie. Priamy
prenos z týchto slávnosti môžete
sledovať prostredníctvom www.
bodka.tv.
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6. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny do
konca roka 2020.
7. Oznam pre tých, ktorí majú
záujem o prijatie sv. birmovania,
ako aj sviatosti eucharistie v
roku 2021. Prihlášky si môžete
vyzdvihnúť vo farskej kancelárii
v čase úradných hodín alebo si ich
môžete stiahnuť z našej webovej
stránky a vyplnené doniesť do
koncelárie do nedele 16.8.2020.
Prosíme, aby ste si všímali
oznamy v Infoliste.
8. Vzhľadom na 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:
bohuznáma Eva 30€, bohuznámy
Timotej 55€, bohuznáma Anna
100€. Na konkatedrálu: bohuznámy
Ján 10€, bohuznáma Anna 50€,
bohuznáma 20€, z pohrebu Bela
110€, bohuznámy Frederik 100€,
bohuznáma Helena 40€, bohuznáma
40€, bohuznáma Mária 200€. Na
organ: bohuznáma Emília 100€,
bohuznáma Marta 50€.
Blíži sa čas kňazskej vysviacky a
primícií nášho diakona Jakuba
(Košice, 20.6.2020), prosíme o
modlitby za neho. Dňa 28.6.2020
bude mať už novokňaz Jakub v
našej konkatedrále postprimičnú
sv.omšu o 10.00 hod. Vtedy budete
mať možnosť mu aj zagratulovať.

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

