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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
8. AUGUST 2021
SEDEM

ročník: XXI.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU B

POSLEDNÝCH
NA KRÍŽI

SLOV

(Pokračovanie z minulého čísla)
"Žíznim"

V Starom zákone Boh vzdychal ústami
proroka Jeremiáša: „Opustili mňa, prameň
živej vody, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu.“ Ježišovo
poslanie spočíva v tom, aby sa človek
vrátil k svojmu Prameňu, to znamená k
Bohu, aby pochopil, že iba v ňom môže
nájsť uspokojenie, nasýtenie a plnosť svojho života, aby čerpal živú vodu vyvierajúcu z hlbín Boha.
Iba láska môže prebudiť lásku. Ježiš zjavuje Božiu lásku k človeku. Ukazuje
túžbu, ktorú má Boh. A touto túžbou je
sám človek, jeho spása, jeho šťastie. Ide
o to, aby sa stretli obidve túžby - Božia
túžba a túžba človeka. Ak sa tak stane,
potom sa naplní Ježišov prísľub: „Ak je
niekto smädný a verí vo mňa, nech príde
ku mne a nech pije. Z jeho vnútra potečú
prúdy živej vody.“ To je úžasný prísľub. Ak
človek prijme Boží dar, ak sa otvorí jeho
životodarnej láske, potom sa jeho život
stane plodným, prinesie ovocie a môže
uhášať smäd iným.
Ježišov výkrik z kríža, čítaný v tomto kontexte, odhaľuje celú jeho hĺbku. Karl Rahner píše: „Zomrel si, aby sme mohli byť
spasení, zomrel si, aby sme mohli žiť; túžil
si po tom, aby sme sa mohli občerstviť pri
zdroji života. Horel si túžbou, aby z tvojho
prebodnutého boku vytekal prameň živej
vody.“
Ježišovo zvolanie „Žíznim“ bolo veľmi
blízke sv. Matke Tereze z Kalkaty. Vo svo-

jich spisoch ho veľakrát spomína. Nápis
„Žíznim“ je umiestnený vedľa kríža vo
všetkých domoch Misionárok lásky, ktoré
založila.
Matka Tereza vo svojom „duchovnom
testamente“ vyznáva: „U Misionárov a
Misionárok lásky je všetko zamerané na
uhasenie Ježišovho smädu. Jeho slovo,
napísané na stene každej našej kaplnky,
nepatrí do minulosti, ale je živé tu a teraz,
je vypovedané pre vás. Veríte tomu? Ak je
to tak, pocítite jeho prítomnosť. Ak by ste
si z tohto odkazu mali pamätať iba jedno,
nech je to: ͵Žíznimʹ. Je to oveľa hlbšie slovo, ako keby Ježiš povedal: ͵Milujem ťa.ʹ
Pokiaľ nebudete hlboko vo svojom vnútri
vedieť, že po vás Ježiš túži, nemôžete začať
chápať, kým chce pre vás byť alebo kým
chce, aby ste vy boli pre neho.“
Matka Tereza, keď vysvetľovala sestrám význam ich poslania, hovorila aj o
Ježišovom rozhovore so Samaritánkou:
„Ten istý Boh, ktorý povedal: ͵Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď
moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.ʹ neváhal
prosiť Samaritánku o trochu vody. Bol
smädný. Ale tým, že povedal: ͵Daj sa mi
napiť,ʹ Stvoriteľ prosil o lásku svoje úbohé
stvorenie. Mal smäd po láske. Och! Cítim
to viac ako kedykoľvek predtým: Ježiš je
smädný. Stretáva sa iba s nevďačnosťou.“
Ježiš stojí pri dverách tvojho srdca a klope:
„Otvor mi. Žíznim po tebe.“ Ježiš je Boh,
preto sú jeho láska a jeho smäd nekonečné.
On, Stvoriteľ vesmíru, žobre po láske svojho stvorenstva! Je smädný po našej láske.
Nájde slovo „Žíznim“ odpoveď v tvojej
duši? Amen
Pripravil o. Pavol Knut, RCI
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. V mesiaci august nebudú sv.
omše o 7.00 hod. v konkatedrále.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
10:00 + František, Júlia, Ján, Eufrída,
Marián
12:00 Na chválu Boha Otca
18:00 + z rod. Zorničkovej
5:45 Za duše v očistci

Ut
10.8.

Sv. Vavrinca, diakona a
mučeníka
Sviatok

6:15 + Jozef - pohrebná
10:00 + Helena, Ján, Jozef, Mária
12:00 + Ľudmila
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
11.8.

Sv. Kláry, panny
Spomienka

6:15 + Eva - pohrebná
10:00 ZBP Zuzana (25 r.) a Klaudia (50 r.)
12:00 ZBP rod. Smolková, Dudašová,
Džubinská
18:00 ZBP bohuznámi manželia s rodinami
5:45 Za duše v očistci

Št
12.8.

Sv. Jany Františky de
Chantal, rehoľníčky
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Apolónia - pohrebná
10:00 + Jozef
12:00 ZBP Samuel, Viliam
18:00 + Jozef, Anna
5:45 Za duše v očistci

Pi
13.8.

Piatok 19. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Anna - pohrebná
10:00 + Juraj, Helena, Rudolf
12:00 + Štefan
18:00 + Michal

So
14.8.

Ne
15.8.

Sv. Maximiliána Máriu
Kolbeho, kňaza a mučeníka
Spomienka

2. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste svojimi milodarmi prispeli
na chod farnosti a konkatedrály.

6:15 + Helena - pohrebná

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna, František
18:00 + Jozef

NANEBOVZATIE PREBLAHOSL. PANNY MÁRIE

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Jozef), 7.45, 10.00 (+ Mária, Juraj, Ján), 11.30
(+ Marián), 13.30 (ZBP Iveta, Peter, Eliška, Mária), 15.00 (+ Štefan), 18.00 (+
Mikuláš), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Mikuláš).

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 5:45 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
9.8.

Sv. Terézie Benedikty od
Kríža, panny a mučenice,
patrónky Európy
Sviatok

Oznamy

3. V
nedeľu
15.8.2021
vás
pozývame na spievané vešpery do
konkatedrály so začiatkom cca o
16.00 hod.
4. V utorok 10.8.2021 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.
5. 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.
6. 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.
7. Informácie k návšteve Sv. Otca
Františka na Slovensku 12. 15.9.2021 sledujte na stránke
www.navstevapapeza.sk.
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8. Naša
farnosť
organizuje
autobusovú púť do Šaštína
pri príležitosti návštevy Sv.
Otca Františka na Slovensku
na slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie dňa 15.9.2021.
Záujomcovia hláste sa čím skôr
v sakristii konkatedrály.
9. Mladí ľudia z našej farnosti,
ktorí majú záujem ísť v utorok
14.9.2021 do Košíc na stretnutie
mladých so Svätým Otcom
Františkom, nech sa zapíšu v
sakristii najneskôr do 15.8.2021.
Stretnutia s pápežom sa budú môcť
zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní
II. dávkou vakcíny. Stretnutie sa
uskutoční na Štadióne Lokomotíva
v Košiciach. Sprievodný program
bude od 13.30 hod. do príchodu
pápeža a pokračovať až do 20.00
hod. Hlavný program s pápežom
na štadióne bude od 16.45 do
18.00 hod. Dve hodiny pred
príchodom Svätého Otca bude
štadión uzavretý.
10. Košický
arcibiskup
Mons.
Bernard Bober označil návštevu
Sv. Otca ako radosť a dar pre
našu krajinu a ako príležitosť
poslúžiť. „Pozývam mladých k
dobrovoľníctvu, aby sa aktívne
zapojili
do rôznych služieb
predprípravy samotnej akcie
a potom aj do komunikácie
s ľuďmi, ktorí budú chcieť
navštíviť Košice a budú chcieť
byť na stretnutí. Robme spolu
všetko preto, aby sa tu Svätý Otec
dobre cítil“.
11. Chceme vás poprosiť o finančnú
podporu, ktorá pomôže pri
výstavbe Pastoračného centra na
Šidlovci na č účtu SK79 0200 0000
0040 4808 5654. Milodar môžete
priniesť aj osobne na farský úrad.
Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

