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SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, VIEROZVESTOV

SV. CYRIL A METOD

Veľa času i vody uplynulo v riekach Morava
i Nitra, odkedy na našom území od roku 863
na pozvanie kniežaťa Rastislava požehnane
pôsobili solúnski bratia – sv. Cyril i Metod,
ktorí sa úžasne zhostili svojho poslania
sprístupniť vieru v jediného Boha a jeho
Syna Ježiša Krista usadeným Slovanom v
im prístupnom jazyku i písme. V osobe sv.
Metoda a jeho brata sv. Konštantína-Cyrila
dostali slovanské národy a aj náš slovenský
bohatstvo nevyčísliteľných hodnôt. (D.
Dian, V. Judák: Každý deň so svätými, II.
diel). Napriek ťažkostiam, ktoré pri svojom
misijnom poslaní pri šírení viery skusovali
– či to bola nevôľa franského duchovenstva,
či to bolo vysvetľovanie svojho poslania
v Ríme pri pápežovi, bola táto ich misia
úspešná. Nenechali sa zastrašiť, oklamať,
nehľadali výhody, ale ostali verní Evanjeliu
Ježiša Krista a svojej viere. Ich ovocím sú ich
učeníci sv. Gorazd, Nauma a Angelár i ich
spoločníci a skrze ich ďalšie ohlasovanie cez
ich nástupcov sme tu dnes my – kresťania
21. storočia, ktorí vyznávame tú istú vieru
a strážime si dedičstvo otcov. Vďaka nim
sme sa stali vyspelým národom Európy.
Ich význam je taký dôležitý, že ich pápež,
dnes sv. Ján Pavol II., vymenoval v roku
1980 za spolupatrónov Európy. Zmenili
smerovanie budúcnosti, zmenili smer
národa so zameraním na Boha a vieru a teda
v konečnom dôsledku na spásu. A ako píše
náš pán dekan vo svojej knihe Vyberme si
cestu, my všetci, ale hlavne kresťania, sme
povolaní k tomu, aby sme menili a smerovali
životy ľudí k Bohu a teda k večnej spáse.
Často sa totiž stáva, že si neuvedomujeme
svoju zodpovednosť za spásu. My všetci
sme zodpovední jeden za druhého a máme
si pomáhať v budovaní viery. Máme teda
meniť tento svet so začiatkom od seba.
Ak by dnes títo svätí vierozvestovia pozerali
na svoje dielo, verím, že v mnohom by nás

pochválili a v niečom i napomenuli. Poklad
viery sa chvalabohu zachoval do dnešných
dní. Ba môžeme ju dnes žiť i vyznávať v
slobode a dopriať to isté i ostatným. Je
veľa príležitostí byť na sv. omši, živiť sa
sviatosťami – Eucharistiou a sv. pokáním
zvlášť, čítať Božie slovo a žiť z neho. Je toľko
dobrých diel – charitatívnych i sociálnych,
je toľko dobrých ľudí, ktorí svoju vieru i
skutky lásky žijú a konajú naozaj nezištne,
majúc Krista za vzor.
Ako všetko na svete, aj prílišná sloboda a jej
nesprávne chápanie, má svoje úskalia. A to
by bola asi z ich strany výčitka. Veriaci ľudia
súhlasia s hriechom vlastným či hriechom
iných. Kresťania nevedia či nechcú obrániť
dar svojej viery, či Cirkev, ktorej členmi sú,
ale radšej budú na nej vychytávať chyby
a vrásky. Aj dnes si mnohí subjektivizujú
prežívanie viery podľa vlastných predstáv.
I dnes, v čase, keď malý vírus neplánovane
vstúpil do našich životov, sú niektorí
múdrejší ako pápež, biskupi, farár či kňaz
a nedokážu v pokore a s vysvetlením
prijať obmedzenia zakrytých sväteničiek,
podávanie Eucharistie na ruku, kritizujú
zbierky, píšu ohováračné a osočovacie
anonymy a mnohé ďalšie nešváry sa stávajú.
Sv. Cyril a Metod boli príkladom hlbokej
viery, poslušnosti a pokory – inak by ich
misia nemala úspech. Radšej trpezlivo
vysvetľovali i znášali príkoria pre to, že
chceli sprístupniť vieru Slovanom – naším
predkom. Ak sa hlásime k ich odkazu,
ak strážime poklad viery, potom otázky
života a smrti, genetiky, gender ideológie,
predmanželskej
čistoty
a
dobových
problémov a usmernení vieme takisto s
láskou prijať a podľa nich sa riadiť. Nech títo
velikáni orodujú za náš národ, Slovensko
i naše mesto, aby sa dedičstvo otcov aj
naďalej zachovalo čisté a neporušené medzi
nami ako vzácna nebeská perla.
(Pripravil JCDr. Martin Šimko, farský vikár)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Márie Goretti, panny a
mučenice
ľubovoľná spomienka

7:00 + Vladimír - pohrebná
10:00 + Cecília, Margita, Jozef, Anna
12:00 + Ján, Mária, Ján
18:00 + Ján - pohrebná
5:45 ZBP Michaela, Nikola

Ut
7.7.

Utorok 14. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Beáta - pohrebná
10:00 ZBP Ondrej, Brigita, Patrícia, Monika
12:00 Za obrátenie hriešnikov
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Diana, Ivo

Str
8.7.

Streda 14. týždňa v
Cezročnom období

7:00 ZBP Tomáš - 30 rokov
10:00 ZBP Mária, Ján
12:00 + Ján, Mária, Ladislav, Juraj
18:00 ZBP Janka s rod.
5:45 ZBP Alžbeta
7:00 + Janka - 1. výročie

Št
9.7.

Švrtok 14. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Alžbeta, Jozef, Margita, Anton,
Michal, Mária, Michal
12:00 ZBP Marta - 70 rokov
18:00 ZBP Helena - 80 rokov
5:45 + Ferdinand, Helena, Štefan, Agnesa

Pi
10.7.

7:00 + Jozef - pohrebná

Piatok 14. týždňa v Cezročnom
10:00 + Lenka, Margita, Rudolf
období
12:00 + Helena, Mária, Helena
18:00 + Magdaléna

So
11.7.

Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy
sviatok

5:45 + Pavol
7:00 + Milan - pohrebná
18:00 ZBP Klaudia s rod.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
12.7.

5.45 (+ Paulína, Alexander, Alžbeta), 6.30 (+ František, Margita, Jozef,
Pavlína), 7.45, 10.00 (+ Ružena), 11.30 (+ Jozef), 13.30 (+ Ján, Mária, Ján,
Mária), 15.00 (+ Miroslav), 18.00 (ZBP rod. Výrostková), Cemjata 10.15,
Surdok 9.00, Kalvária 16.30 (+ Božena)

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

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
6.7.

Oznamy

Od 1.7.2020 sa sv. omše upravujú
takto: Pondelok - piatok: 5.45, 7.00,
10.00 (pre seniorov), 12.00, 18.00 hod.
Sobota: 5.45, 7.00, 18.00 hod. Nedeľa:
5.45, 6.30 (pre seniorov), 7.45, 10.00,
11.30, 13.30 (pre seniorov), 15.00,
18.00, Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 hod.

2.

V dnešnú nedeľu 5.7.2020 je zbierka
na farské potreby. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.

3.

Pozvánka na koncert na podporu
opravy organa, ktorý organizuje
Prešovská gotika, viď zadná strana.

4.

Odpustová slávnosť ku cti sv. Petra
a Pavla na Surdoku bude v nedeľu
5.7.2020 o 11.00 hod. Sv. omšu bude
celebrovať náš dekan a príhovor bude
mať o. Marek Rojak. Srdečne vás
pozývame. Kaplnka na Surdoku prešla
rekonštrukciou, vyjadrujeme vďaku
všetkým, ktorí prispeli, pracovali ale
aj sa modlili za toto malé dielo. Malé
spoločenstvo ktoré tam je, cca 30 ľudí,
dokázalo medzi sebou nazbierať cca
10 000 €. Vymenili sa okná a dvere,
vyhodili sa staré betonové podlahy,
osekali zamoknuté steny. Je urobená
nová elektrika, ozvučenie, podlahové
kúrenie, nová dlažba, nové sanačné
omietky, vymaľovanie kostola. Urobila
sa úprava liturgického priestoru, oltár,
sedes, bohostánok...

5.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme od
pondelka do soboty v konkatedrále
v spovedniciach od 5.45 do 7.00 hod.
a večer od 17.30 hod. do 18.00 hod.

6.

V utorok 7.7.2020 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 7.7.2020.

7.

Deti, ktoré sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť Eucharistie, nech si v
kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu môžu začať
žiaci 3. ročníka základných škôl,
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alebo starší. Vyplnenú prihlášku
odovzdajte na farskom úrade do
nedele 16.8.2020.
8.

Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania, nech si v
kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu môžu začať
študenti 2. ročníka stredných škôl
alebo starší.Vyplnenú prihlášku
odovzdajte na farskom úrade do
16.8.2020.

9.

Dospelí, ktorí majú túžbu prijať
sviatosti krstu, Eucharistie alebo
birmovania, nech sa prihlásia v
kancelárii farského úradu.

10. 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:
ČSOB SK02 7500 0000 0040 0800
8582.VÚB SK12 0200 0000 0030
8266 5551. Pán Boh zaplať.
11. Milé sestry a bratia, pozývame Vás,
aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra
kresťanských inštitúcií “V nedeľu
nenakupujem”. Nestačí žiadať
od politikov zatvorenie obchodov
v nedeľu. Záleží na každom z nás,
či otcovia a mamy budú v nedeľu
so svojimi rodinami alebo budú
obeťou našej ľahostajnosti. My
sme tí, ktorí majú kultúru nedele
vo svojich rukách. Ak nám nejaká
drobnosť chýba, radšej ako zájsť
v nedeľu do obchodu, požičajme
si to od suseda a budujme vzťahy.
Ak my podržíme nedeľu, nedeľa
podrží nás! + Mons. Bernard Bober,
arcibiskup - metropolita.
Milodary: Na konkatedrálu: z krstu
Alexandra Dvoriščáka 60€, bohuznámy
400€, rodičia prvoprijímajúcich detí
100€, z pohrebu Milana Gajdoša 100€,
bohuznámy 50€ bohuznáma osoba 20€.
Adopcia organových píšťal: Mons.
Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
2000€, Jozef Šechný - kanonik 1000€,
Zlatica Greifová 1000€.

