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Infolist

OZNAMY
1. Vstup a pobyt v kostole len s
rúškom; pri vchode do kostola
aplikovať dezinfekciu na ruky;
zakazuje sa podávanie rúk; sv.
prijímanie sa dáva len na ruku.
2. V nedeľu 13.6.2021 je 1. zbierka
na farské potreby v tomto roku.
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
3. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od 6.15 do 7.00 hod. (každý deň
okrem nedele) a večer od 17.30 do
18.00 hod.
4. V
nedeľu
20.6.2021
Vás
pozývame na spievané vešpery do
konkatedrály so začiatkom cca o
16.00 hod.
5. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste svojimi milodarmi prispeli
na chod farnosti a konkatedrály.
6. Deti, ktoré chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
Eucharistie, nech si vo farskej
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu v školskom roku
2021/22 môžu začať
žiaci
3. ročníka základných škôl,
alebo starší. Vyplnenú prihlášku
odovzdajte v čase kancelárskych
hodín v kancelárii farského úradu
do piatka 27.8.2021. Prihlášku si
môžete stiahnuť aj z našej stránky
www.presov.rimkat.sk.
7. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech si vo farskej
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu v školskom roku
2021/22 môžu začať študenti 2.
ročníka SŠ alebo starší.Vyplnenú
prihlášku odovzdajte vo farskej
kancelárii v čase kancelárskych
hodín do piatka 27.8.2021.
Prihlášku si môžete stiahnuť aj zo
stránky www.presov.rimkat.sk.
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8. OZ Prešovská gotika Vás pozýva
na koncert "Bonus Animus", ktorý
sa uskutoční v piatok 25.6.2021 v
dvorane Evanjelického kolégia v
Prešove o 18.00 hod. Vstupné je
dobrovoľné.
9. Vyšla kniha o. dekana Hľadanie
zmyslu. Nech sa páči, máme ju v
sakristii a vo farskej kancelárii.
10. V tejto neľahkej dobe Vás chceme
poprosiť o finančnú podporu,
ktorá napomôže urýchliť proces
výstavby Pastoračného centra na
Šidlovci na číslo účtu SK79 0200
0000 0040 4808 5654. Milodar
môžete priniesť aj osobne na
farský úrad. Pán Boh zaplať za
Vašu štedrosť. Pre viac informácií
sa môžete pridať do FB skupiny
"Kostol Šidlovec" a sledovať
novinky v procese výstavby.
11. Gréckokatolícka charita Prešov
vyhlasuje výberové konanie na
pozíciu: sestra ADOS "Charitas"
- 1 osoba, miesto výkonu: Hlavná
4A, Prešov. Prihlášky so žiadosťou,
motivačným listom, profesným
životopisom zasielajte na adresu
gkcharita@gkcharita-po.sk.
12. Duchovno-formačný pobyt v
Taliansku. Pozývame chlapcov
od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú
o svojom povolaní, na polročný
duchovný a formačný pobyt do
komunity o. rogacionistov v
Taliansku. Kongregácia sa venuje
mladým mužom, ktorí v sebe
cítia vnútorný hlas pre kňazské
alebo rehoľné povolanie. Zašli
svoj životopis a následne ťa
pozveme na stretnutie: Centrum
pre duchovné povalanie, RKFÚ sv.
Mikuláša, Hlavná 81, Prešov alebo
konkatedralapo@gmail.com, tel.
0911 487 341.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
13. JÚN 2021
SEDEM

ročník: XXI.

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU B

POSLEDNÝCH
NA KRÍŽI

SLOV

(Pokračovanie z minulého čísla)
"Hľa tvoj syn! Hľa, tvoja matka!"
Potrebné je prijať našu nebeskú Matku do
svojej Cirkvi, do svojho domu, do svojej
rodiny. Najmä do svojho srdca. Tak, ako
to urobil apoštol Ján. Potrebné je zasvätiť
Panne Márii na celý svoj život. Potrebné
je vytvoriť úzke spojenie medzi nami
a Matkou. Ježiš ju nám odovzdal v tej
najdôležitejšej hodine. Ked Karol Wojtyla
bol malý a mu zomrela mama, tak otec ho
vzal pred obraz Panny Márie a povedal:
teraz ona bude tvojou mamou. Často potom opakoval: Totus tuus – celý tvoj. Aj
my sa stotožnime s týmito slovami. Aj
my povedzme Panne Márii: Mária chcem
ti patriť celý/celá. Takto potom spolu s P
Máriou sa odovzdávame Ježišovi Kristovi, ku ktorému nás ona vedie.
Aká má byť naša spätna väzba na to, že
Panna Mária je Našou Matkou, Matkou
Cirkvi? Nech odpoveďou sú slová z modlitby nad obetnými darmi zo sv omše: ...
nech nás povzbudzuje sila tohto tajomstva
i láska Panny Márie, Matky Cirkvi – aby
sme sa spolu s ňou plnšie zapojili do diela
vykúpenia... Zapojiť sa do diela vykúpenia. To znamená zapojiť sa do diela
evanjelizácie a apoštolátu. Dávať lepšie
svedectvo o Kristovi svojím životom.
Slovami povzbudzovať a ohlasovať radostnú zvesť. Privádzať dalších ľudí k
Ježišovi Kristovi. Aby mali s ním osobný
vzťah a odovzdali mu svoj život. To je to
najkrajšie zapojenie sa do diela vykúpenia. Toto je naša odpoveď.

Panna Mária Matka Cirkvi nám pomáha
milovať spoločenstvo Cirkvi, do ktorej
všetci patríme. Aj cirkev je ako naša matka, ktorá nás sprevádza po celý život. Je
pri našom duchovnom zrodení a je pri nás
po celý život. Stále sa za nás modlí. Aj vtedy, keď odídeme od nej alebo sa na istý
čas vzdialime. Je našou sprievodkyňou.
Aj na konci života stojí pri nás. Cirkev je
ako matka, ktorá na všetkých bez rozdielu
myslí a prináša obetu.
Preto máme ľúbiť Cirkev ako svoju matku. Tak ako ľúbime každý svoju mamu.
Každá mama má nás vo svojom srdci.
Máme k nej úctu a lásku. Mama je našou
mamou aj vtedy, keď má svoje nedostatky. Veď každý máme svoje slabosti. Aj
napriek tomu mama je stále našou mamou, ku ktorej sa hlásime.
Tak to má byť aj v našom postoji k cirkvi.
Cirkev je našou matkou, ktorá má síce
svoje ľudské nedostatky, ale aj tak sa
chceme k nej prihlásiť. Cirkev má božský
rozmer, ale aj ľudský. Možno nás niekto v
cirkvi sklamal. Prejavme odpustenie. Veď
aj svojej mame sme mnohokrát odpustili. Veď je našou mamou. Tak prejavme
svoju zrelú vieru a svoju lásku k Cirkvi
– Matke a ukážme to pri tohtoročnom
sčítaní obyvateľov v našej krajine.
Bratia a sestry! Na záver sa modlime liturgickou modlitbou: Všemohúci Bože
daj, aby tvoja Cirkev s materskou pomocou Panny Márie, matky cirkvi ohlasovala
evanjelium všetkým národom a naplnila
svet prejavmi Ducha Svätého. Amen
Pripravil o. Jozef Heske.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
14.6.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 11. týždňa v
Cezročnom období

Čas

Úmysly sv. omší

7:00 + Alžbeta
10:00 + Žofia, Bartolomej, Stanislav

7:00 + Jozef
10:00 + Alžbeta
12:00 + Marián
18:00 + Anna, Juraj
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Alžbeta
7:00 + Ladislav - pohrebná
10:00 + Ariel, Mária
12:00 ZBP Štefan, Marta, Margita
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci

Št
17.6.

Štvrtok 11. týždňa v
Cezročnom období
Moderovaná adorácia 18.45

6:15 + Alžbeta
7:00 + Mária, Jozef, Miron
10:00 + Mikuláš
12:00 ZBP Zuzana, Ján, Veronika, Milan
18:00 + Oľga, Jozef, Helena
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Alžbeta

Pi
18.6.

Piatok 11. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Jozef - pohrebná
10:00 + Alexander, Anna, Emil, Anna
12:00 + Jozef, Anna, Juraj
18:00 + Martin

So
19.6.

Ne
20.6.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Úmysly sv. omší

6:15 ZBP Marta a Tomáš - 45 r manželstva

6:15 ZBP Mária

Streda 11. týždňa v
Cezročnom období

Čas

5:45 Za duše v očistci

5:45 Za duše v očistci

Str
16.6.

Liturgický kalendár
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6:15 + Eduard, Anna, Ján

18:00 + Helena, Štefan, Anna, Ján

Ut
15.6.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

5:45 Za duše v očistci

12:00 + František

Utorok 11. týždňa v
Cezročnom období

Infolist

Infolist

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Alžbeta
18:00 ZBP Otília, Monika, Bernard s rod.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK B

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Jolana - 80 rokov), 7.45, 10.00 (+
Ladislav), 11.30 (+ Štefánia), 13.30 (+ Alžbeta), 15.00 (+ Ján, Mária, Karol,
Mária, Juraj, Anna), 18.00 (+ Ľudmila), Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (ZBP Magdaléna s rod.).

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
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 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Po
21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 7:00 + Alžbeta
10:00 ZBP Vladimír a Veronika
spomienka
12:00 + Helena, Štefan, Anna, Ján
18:00 ZBP Otília
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Marta, Ján

Ut
22.6.

Utorok 12. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Agnesa - 1. výročie
10:00 + Alžbeta
12:00 + Anna, Jozef, Vladimír, Peter, Arpád
18:00 ZBP Oliver, Dávid, Helena, Miroslav, Ján
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef, Veronika, Ondrej, Ladislav, Ján

Str
23.6.

Streda 12. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Milan - pohrebná
10:00 + Alžbeta
12:00 + Alžbeta, Jozef, Margita, Anton,
Michal, Mária, Michal
18:00 + Stanislav
5:45 Za duše v očistci

Št
24.6.

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa
Slávnosť
Moderovaná adorácia 18.45

6:15 + Alžbeta
7:00 + Milan - 1. výročie
10:00 + Ján, Anna, Stanislav
12:00 + Ján, Anna
18:00 + Ján
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Juraj - 70 rokov

Pi
25.6.

Piatok 12. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Ľuboš - pohrebná
10:00 + rod. Šandalová, Hičaková, Halčinová
12:00 + Alžbeta
18:00 ZBP Klaudia - 50 rokov

So
26.6.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Ján
18:00 + Alžbeta

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK B
Ne
27.6.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Alžbeta), 7.45, 10.00 (ZBP Bernard - 50
rokov), 11.30 (ZBP rod. Poníková), 13.30 (ZBP Adriana a Marta s rod.),
15.00 (ZBP rod. Šandalová, Baršayová), 18.00 (+ Anton), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP rod. Bašistová).

