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MATKA ORODOVNICA
Pred tebou kľačím,
vnímam čistotu tvojho srdca
a s radosťou v duši
vzývam tvoje meno.
V myšlienkach sa obraciam k tebe,
aby som pochopil,
čo je mi dané.
Nad ľudskou biedou nelásky
učíš ma víťaziť,
ale aj odpúšťať.

Rady:

Keď som na rozhraní svojho bytia,
vždy si to ty, Matka Pána,
ktorá stojíš pri mne
a pomocou Ducha Lásky
sa prihováraš o pomoc Ježišovi.

Pripravil Ján Sarossy
LITURGICKÉ OKIENKO
- Prečo sme prestali spievať a
odpovedať pri sv. omši?
- Prečo nenosíme so sebou na sv. omšu
spevníky JKS?
- Prečo iné cirkvi (evanjelická,
bratská...) nemajú s tým problém?
- Hanbíme sa za svoju vieru a obrad?
koncil

vo

- Zapájajme sa do spevov a odpovedí,
má to byť niečo normálne, samozrejmé,
je to súčasť našej aktívnej účasti na sv.
omši .
Nezabúdajme na tieto dve veci:

Voláš ma do Chrámu k svojmu Synovi
by ma posilnil
pokrmom večného života...

vatikánsky

- Naučme sa opäť nosiť JKS do kostola,
respektíve si stiahnime aplikáciu s
piesňami do mobilu.

Záver:

Chrániš ma pred pýchou,
aby som nepodľahol pokušeniu
a zvodom proti Bohu.

II.

Konštitúcii o posvätnej liturgii (14;
porov. 19, 21, 27, 30) hovorí o „plne
vedomej a aktívnej [actuosa] účasti“,
Pridaním slova „vedomá“ vlastne
priamejšie zdôrazňuje centrálnosť
zámernej, bdelej a zúčastnenej
pozornosti, alebo ako ju nazývajú starí
otcovia, kontemplácie. II. vatikánsky
koncil
skutočne
chcel
vidieť
zhromaždenie zapojené do odpovedí
a spevu (viď č. 30), no chcel, aby tak
bolo pre túto vnútornú, skutočnú účasť,
nie ako niečo samoúčelné.

svojej

Osadiť veľkú tabuľu, kde by sa
zobrazovali piesne, aby ste nemuseli
nosiť JKS, nie je také jednoduché: Náš
kostol je chránená pamiatka.
Položiť JKS – knižočky na lavice? Ten
pokus už tu bol, do mesiaca knižky z
lavíc zmizli. (dekan)

PROGRAM odpustovej slávnosti
sv. Donáta na Cemjate
Nedeľa, 9.8.2020: od 9.30 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.
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CHYTIŤ SA KRISTA

ročník: XX.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

V krátkych dejinách Titaniku sa Boh
spomína na začiatku, aj pri tragickom
konci. Keď v roku 1911 uviedli
parník slávnostne do prevádzky,
jeden zo zamestnancov lodiarskej
firmy prehlásil: „Túto loď nemôže
potopiť ani sám Boh.“ Aj námorníci
uisťovali cestujúcich: „Áno, túto
loď by nemohol potopiť ani sám Pán
Boh.“ O niekoľko dní sa loď potopila.
Podľa očitého svedectva telegrafistu
sa z nej do posledných minút ozývala
melódia, tiež o Bohu: „Blíž k tebe,
Bože môj.“
Pevné státie s Bohom a potápanie bez
Boha vysvetľuje aj evanjelium. Kým
v rozkývanom člne strácajú apoštoli
pôdu pod nohami, Ježiš zatiaľ kráča
pevným krokom po rozbúrenom mori.
Úryvok pokračuje gestom apoštola
Petra, ktorý pod vplyvom návalu
lásky voči Majstrovi ho prosí, aby
mu mohol ísť naproti, aby mohol ísť
k nemu bližšie, kráčajúc po vode.
„Ale keď videl silný vietor, naľakal
sa. Začal sa topiť a vykríkol: Pane,
zachráň ma!“
Svätý Augustín hovorí: „Pán sa zohol
a chytil ho za ruku. Iba pomocou
vlastných síl nemôžeš vstať. Chyť sa
ruky toho, kto zostupuje až k tebe“,
a toto nehovorí len Petrovi, ale nám.
Peter kráča po vode nie z vlastnej sily,

ale z Božej milosti, v ktorú verí. A keď
je premožený pochybnosťami, keď už
neupriamuje svoj pohľad na Ježiša, ale
má strach z vetra, keď sa nespolieha
úplne na slová Majstra, chce povedať,
že sa vnútorne vzďaľuje od neho a
riskuje, že sa utopí v mori života.
Emeritný pápež Benedikt XVI. v jednej
z kázni povedal aj tieto slová: „Pán
ešte pred tým ako ho hľadáme, sám
nám prichádza v ústrety, ZNIŽUJE
NEBO, ABY NÁM PODAL RUKU A
ZDVIHOL NÁS DO JEHO VÝŠOK.
Očakáva len to, že sa spoľahneme na
neho, a že sa chytíme jeho ruky.“
BOŽIA RUKA JE VŽDY VYSTRETÁ
K ČLOVEKU, ABY ZACHYTILA
KAŽDÉHO, KTO VOLÁ O POMOC,
HOCI AJ S MALOU VIEROU. Peter
sa tejto ruky pevne chytil...
Hovorí sa, že "topiaci sa i slamky
chytá", a tak nie je divu, že sa topiaci
Peter chytil Kristovej podanej ruky.
Peter zistil, že vietor je často silný,
ale Ježiš je silnejší. Rozbúrené more
môže znepokojiť, ale nemôže pohltiť
- pokiaľ sa chytíme Krista.
LOĎ TVOJHO ŽIVOTA NEZATOPÍ
TVOJ STRACH, AK SA CHYTÍŠ
KRISTA. A NAOZAJ NA VLASTNEJ
KOŽI ZAKÚSIŠ ŽE OPLATÍ SA ÍSŤ
BLIŽŠIE K BOHU.
Pripravil o. Michal Škulka
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. Na budúcu nedeľu 16.8.2020 je
zbierka na kňazský seminár. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Vavrinca,
mučeníka
sviatok

diakona

a

7:00 + Mária
10:00 + Anton
12:00 + Mária, Helena, František, Štefan
18:00 ZBP rod. Grejtáková
5:45 + Katarína, Katka

Ut
11.8.

Sv. Kláry, panny
spomienka

7:00 + Róbert - pohrebná
10:00 + Marta, Štefan, Zuzana, Marta
12:00 + Pavol
18:00 Faustínum - zružený úmysel
5:45 ZBP rod. Stašíková

Str
12.8.

Sv. Jany Františky de
Chantal, rehoľníčky
ľubovoľná spomienka

7:00
10:00 ZBP Ján, Iveta, Ján
12:00 Za obrátenie hriešnikov
18:00 + Ružena
5:45 + Vasiľ, Michal, Anna

Št
13.8.

Sv. Ponciána, pápeža a
Hypolita, kňaza, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

7:00 + Jozef - 1. výročie
10:00 + Pavlína, Pavol, Peter, Anna, Michal,
Vladimír
12:00 ZBP Branislav
18:00 ZBP Mária a Peter s rod.
5:45 + Anna, Oldřich, Anna

Pi
14.8.

Sv.
Maximiliána
Máriu
7:00 + Marek - 1. výročie
Kolbeho, kňaza a mučeníka
10:00 ZBP Ján
spomienka
12:00 + Ivana
Surdok 19.00

18:00 ZBP rod. Križanová a Kaletová

So
15.8.

NANEBOVZATIE PANNY
MÁRIE
slávnosť
Cemjata 10.15

5:45 + Anton, Filoména
6:30 ZBP Janka
7:45 + Mária
10:00
18:00 + Mikuláš

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
16.8.

5.45 (ZBP Liliana), 6.30 (ZBP Mária s rod.), 7.45, 10.00 (+ Magdaléna), 11.30
(+ Valéria, Štefan, Jozef, Ján), 13.30 (+ Rozália a Štefan), 15.00 (ZBP Milan),
18.00 (ZBP Jozef a pokoj v rodine), Surdok 9.00 (Za obrátenie Samuela),
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (Za obrátenie Samuela).

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 6:15 – 7:00 hod.; večer 17:30 – 18:00 hod.

Po
10.8.

Oznamy

2. Odpustová slávnosť ku cti
sv. Donáta na Cemjate je v
nedeľu 9.8.2020 o 10.30 hod.
Celebrantom bude o. Lukáš
Mohler, kaplán v Humennom.
3. V sobotu 15.8. máme prikázanú
slávnosť Nanebovzatia Panny
Márie. Sv. omše v konkatedrále
budú o 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 a
18.00 hod. a na Cemjate o 10.15
hod. Na Surdoku bude sv. omša
zo slávnosti v piatok 14.8. o 19.00
hod.
4. 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 mesiaci
august nebude spovedná služba
od 10.00 do 12.00 hod.
5. 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.
6. 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.
7. Dospelí, ktorí majú túžbu prijať
sviatosti krstu, Eucharistie alebo
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birmovania, nech sa prihlásia v
kancelárii farského úradu.
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: ČSOB SK02 7500
0000 0040 0800 8582.VÚB
SK12 0200 0000 0030 8266
5551. Pán Boh zaplať.
9. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny do
konca apríla 2021.
10. Na nástenkách sú vyvesené
nové
termíny
kurzov
predmanželskej
prípravy
september - december 2020.
Snúbenci, ktorí majú záujem
absolvovať ich v našej farnosti,
nech sa osobne prihlásia vo
farskej kancelárii. Počet párov
na kurz je maximálne 10.
Ďakujeme za porozumenie.
11. 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:
bohuznámy Martin 40€, bohuznáma
Marcela 20€, Ružencové bratstvo
250€. Na organ: bohuznáma 100€.
Zbierka na farské potreby: Cemjata
55€, Surdok 66€, Kalvária 137,70€,
Konkatedrála 2813,98€.

