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Jozef Dronzek
Pre priateľa
Ty, Ján, si ako ten, čo remienok
nerozviazal.
Ako ten, čo kričal pravdu vždy a
všade,
tam, na dvore kráľa.
Ale Majster vždy pri ňom stál, aj keď
hlavu skláňal.
Ty, Ján, si bol a budeš priateľ môj, ba
brat môj vo viere,
ako nie raz som ti písal,
tam, na tie steny našich fár, pri
stretnutiach v zimný i letný čas,
ale Majster pri tom bol, veď je to
priateľ tvoj i môj.
Ty, Ján, chýbaš nám, a to nám ver!
Ako Danovi, Martinovi, tak aj mne.
Tam sa stretneme, priateľ náš,
ale Majster už ti vymeral čas.
„Poď, Ján, sluha môj“, ti povedal.
Ty, Ján, si ako ten, čo na Baránka
ukázal, čo spasil svet.
Ako ten, čo na kríži mrel i vstal.
Tam, na skale Golgoty nastal ten čas,
ale Majster žije, tak žiješ aj ty a žiješ
ďalej v nás.
Máme ťa radi, Janko náš!
Requiescat in pace.

+ Mgr. Ján Bakalár, 24.7.2020
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Medzinárodná vedecká biblická
konferencia v Košiciach
Na záver Roku Božieho slova sa
30.9. v aule Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Košiciach
uskutoční medzinárodná vedecká
biblická konferencia a výstava pod
názvom Otváral nám Písma. Hlavné
prednášky prednesú prof. Dominik
Markl, prof. Peter Dubovský, SSDr.
Attila Bodor, prof. Miroslaw Wróbel,
prof. Eugenio Alliata, prof. Anton Tyrol
a Miroslav Varšo.
Konferencia
bude
sprevádzaná
výstavou biblických artefaktov zo
zbierky baptistického kazateľa Michala
Lapčáka v dňoch 30.9.–2.10.2020 v
čase 9:00–18:00 v átriu TF KU. Ďalšou
sprievodnou akciou bude udelenie
ocenenia KU pri príležitosti jej 20.
výročia prof. Jozefovi Leščinskému.

PROGRAM odpustovej slávnosti
sv. Donáta na Cemjate
Štvrtok, 6.8.2020: Premenenie
Pána: od 16.00 hod. - modlitba sv.
ruženca a vysluhovanie sviatosti
zmierenia;
17.00 hod. - sv. omša.
Piatok, 7.8.2020: Sviatok sv. Donáta, patróna kostola: od 16.00 hod. modlitba sv. ruženca a vysluhovanie
sviatosti zmierenia;
17.00 hod. - sv. omša.
Nedeľa, 9.8.2020: od 8.30 hod. modlitba sv. ruženca s medzispevmi
a vysluhovanie sviatosti zmierenia;
10.30 hod. - slávnostná odpustová
sv. omša spojená s uctením ostatkov
sv. Donáta. Hlavným celebrantom a
kazateľom bude o. Lukáš Mohler.
Na túto slávnosť Vás pozývame.
Sv. Donát, oroduj za nás!

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
2. AUGUST 2020

ročník: XX.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

PÄŤ CHLEBOV A DVE RYBY

Pápež František v roku 2013 povedal:
"Kde vzniká rozmnoženie chlebov?
Odpoveď nájdeme v Ježišovej výzve
k učeníkom „Vy im dajte...“, „dať“,
deliť sa. O čo sa delia apoštoli? O
to málo, čo majú: päť chlebov a
dve ryby. Je to však práve tých päť
chlebov a dve ryby, ktoré Pánovými
rukami nasycujú zástup. Sú to práve
učeníci, ktorí sú zmätení kvôli
svojej neschopnosti a tomu málu,
čo majú ponúknuť, ktorí usádzajú
zástup a rozdeľujú – dôverujúc
Ježišovmu slovu – chleby a ryby,
ktoré nasycujú zástup. Toto vypovedá
o tom, že existuje kľúčové slovo,
ktorého sa nesmieme báť, ktorým je
„solidárnosť“, teda vedieť dať Bohu
k dispozícii to, čo máme, naše malé
schopnosti, pretože iba v delení sa,
v darovaní bude náš život plodný a
prinesie ovocie."
Dnes nám Pán znovu rozdáva chlieb,
ktorý je jeho telom a stáva sa darom. Aj
my zakusujeme „Božiu solidárnosť“ s
človekom, solidárnosť, ktorá sa nikdy
nevyčerpá, solidárnosť, ktorá nás
nikdy neprestane prekvapovať. Ježiš
sa nám aj dnes dáva v Eucharistii,
dokonca sa stáva skutočným jedlom,
ktoré posilňuje náš život aj vo
chvíľach, keď sa naša cesta stáva
ťažkou a prekážky spomaľujú naše

kroky. V Eucharistii nám Pán dáva
kráčať po svojej ceste, tej ceste
služby, vzájomného dávania, daru,
a toho mála, čo máme a kým sme,
ktorý, keď sa s ním delíme, stáva
sa bohatstvom, pretože Božia moc,
ktorá je mocou lásky, zostupuje na
našu chudobu a premieňa ju.
5 chlebov a 2 ryby nám sa to zdá málo.
Ale päť a dva je sedem, dokonalý
počet. Keď to málo, čo máme, prejde
Pánovými rukami, stáva sa skrze
delenie hojnosťou pre všetkých.
Pokiaľ sme pozorne počúvali
evanjelium, postrehli sme, že učeníci
dali Kristovi to, čo mali, aby potom
prijímali a dávali ďalej. Pre toho,
kto sa dáva Kristovi k dispozícii, je
životne dôležité vedieť od Krista
prijímať, čerpať a nesnažiť sa
rozdávať z toho mála, čo každý
má, bez Krista! Skoro by sme sa
vyčerpali, skončili "s prázdnymi
rukami" (nemali by sme ani pre seba,
ani pre druhých!) a "vyhoreli".
Nemusíme mať mnoho, stačí málo.
Kristus aj dnes používa to málo, čo
mu dávame. Aj my (podobne ako
učeníci) chceme povedať: "Máme
len…, len málo peňazí, času, síl,
schopností, teologického vzdelania.
Čo to je pro toľko ľudí?" Kristovi
však stačí málo.
Pripravil Michal Škulka, kaplán
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Pondelok 18. týždňa
Cezročnom období

v

7:00 + Ján - pohrebná
10:00 + Ján, František, Adam, Mária
12:00 ZBP Karolína s rod.
18:00 + Mária
5:45 + Oľga, František

Ut
4.8.

Sv. Jána Máriu Vianneya,
kňaza
10:00 + Eva
12:00 + z rod. Gornej
spomienka

7:00 + Mária - pohrebná

18:00 + Elena
5:45 + Pavel

Str
5.8.

Výročie posviacky hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme
ľubovoľná spomienka

7:00 + Matilda - pohrebná
10:00 ZBP Terézia, Danka s rod., Janka s
rod.
12:00 + Mária
18:00 + Ján, Vojtech, Anna, Ján
5:45 + Mária, Juraj

Št
6.8.

Premenenie Pána
sviatok
Cemjata 17.00

7:00 + Štefan - pohrebná
10:00 ZBP Ján
12:00 ZBP Jozefína s rod.
18:00 + Vladimír, Alžbeta, Valentín,
Batolomej, Anna, Matej
5:45 + z rod. Dráčovej

Pi
7.8.

Piatok 18. týždňa v Cezročnom
7:00 + Milan - pohrebná
období
10:00 ZBP Simona a Milan
Prvý piatok v mesiaci
12:00 + Jolana
Cemjata 17.00
18:00 + Viliam

So
8.8.

Sv. Dominika, kňaza
spomienka

5:45 + Stanislav
7:00 + Štefan - 1. výročie
18:00 ZBP Zuzana a Miroslav - 39 rokov
manželstva

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
9.8.

5.45 (+ Tomáš, Anna, Štefan, Karol, Anna, Mária), 6.30 (ZBP Lukáš), 7.45,
10.00 (Na slávu Boha Otca - Stvoriteľa ľudstva), 11.30 (+ Štefan, Anna,
Jozef), 13.30 (+ Marta, Júlia, Alexander), 15.00 (ZBP Pavol - 60 rokov), 18.00
(+ Ján), Surdok 9.00, Cemjata 10.30 odpust, Kalvária 16.30 (ZBP Peter,
Viera).

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
3.8.

Oznamy

1. V dnešnú nedeľu 2.8.2020 je
zbierka na farské potreby. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
2. Úprimná vďaka všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k dôstojnému a slávnostnému
priebehu odpustovej slávnosti na
Dúbrave 26.7.2020. (dekan).
3. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Donáta na Cemjate bude v
nedeľu 9.8.2020 o 10.30 hod.
Celebrantom bude o. Lukáš
Mohler, kaplán v Humennom.
4. Tento týždeň je prvopiatkový.
KU
CHORÝM
DOMOV
PÔJDEME V PIATOK OD
8.00 HOD. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod. Na
Cemjate sv. omša bude o 17.00
hod. a sviatosť zmierenia sa bude
vysluhovať od 16.00 hod.
5. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od pondelka do soboty v
konkatedrále v spovedniciach od
6.15 do 7.00 hod. a večer od 17.30
do 18.00 hod. V mesiacoch júl a
august nebude spovedná služba
od 10.00 do 12.00 hod.
6. 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, alebo starší.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do
nedele
16.8.2020.
7. 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

8.

9.

10.

11.
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stredných škôl alebo starší.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do 16.8.2020.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať
sviatosti krstu, Eucharistie alebo
birmovania, nech sa prihlásia v
kancelárii farského úradu.
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.
V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny do
konca apríla 2021.
V nedeľu 9.8.2020 o 16.00
hod. vás srdečne pozývame
do Evanjelického chrámu Sv.
Trojice v Prešove na koncert
v rámci cyklu Viva Vivaldi
Il Cuore Barocco. Popri
osvedčených dielach tohto
barokového velikána zaznejú aj
jeho menej známe kompozície
a skladby Vivaldiho súčasníka
G. Ph. Telemanna. Vstupné dospelí 5€, deti 2€.

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma Mária 5€, bohuznámi
novomanželia 100€, bohuznáma
Mária s rod. 100€, z pohrebu
Štefana Stašíka 200€. Vložené na
účet ČSOB: bohuznáma 100€,
bohuznáma 100€, bohuznáma 20€,
bohuznáma 100€, bohuznámy 5€,
bohuznáma 100€, bohuznámy 5€,
bohuznáma 20€, bohuznámy 80€.
Vložené na účet VÚB: bohuznáma
10€, bohuznámy 10€.

