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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
22. MÁJ 2022

ROZHOVOR O MISIÁCH S P.
MICHALOM ZAMKOVSKÝM
Čo sú misie a aký je ich cieľ?
Misia je všeobecné poslanie Cirkvi,
ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus.
Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať
dobrú zvesť o Božej láske a záchrane
v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne
špecifické
programy
ohlasovania
evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie
pripravované v tejto farnosti (meste). Na
základe pozvania kňaza prichádza do
farnosti na osem dní skupina rehoľníkov
a tí aj za pomoci laických misionárov
cez rôzne programy vytvárajú priestor
na stretnutie sa zainteresovaných so
živým Bohom. Podstatou ľudových
misii je teda možnosť počuť živé a
účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo
Cirkvi. Cieľom misii je prebudiť v
ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k
nemu celým srdcom. Máme už bohatú
skúsenosť o tom, že je to možné,
lebo čas misii je vďaka modlitbám
mnohých, mimoriadny a milostivý čas
na obrátenie.
Pre koho sú misie určené?
Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú
povzbudenie vo viere, ale aj pre ľudí,
ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke
srdca cítia, že jestvuje láska a dobro
pred ktorým sa skláňajú. Tým všetkým
môžu misie pomôcť priblížiť sa k Bohu
a urobiť ďalší krok k ľudskosti. Všetci
potrebujeme povzbudenie k nádeji a to

ročník: XXII.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ROK "C"

dostávame od Ducha Božieho, ktorého
cez misie stále privolávame. Misie sú
teda určené pre ľud, pre všetkých- preto
ľudové.
Samozrejme aj tento bohatý program
je len ponukou pre dnešných ľudí,
ktorí sa len ťažko vedia zastaviť a
zamyslieť nad tým, čo je podstatné v
živote: Odkiaľ som? Kam idem? Aký je
zmysel života? Čo mi prináša pokoj a
radosť do života? Čoho sa potrebujem
zbaviť? Môže mi Boh pomôcť v živote?
Môžem sa k nemu priblížiť? A keď
človek začne vnímať Boha- už sa modlí
a to je už dobrá príprava na misie.
Treba tiež vedieť, že počas misii budú
kňazi k dispozícii skoro celé dni, či už
na spoveď alebo duchovný rozhovor.
Tak môže prísť malé svetielko, ktoré
nás povedie ďalej životom.
Čo považujete za „úspech“ misii?
My máme ohlasovať, my máme
rozsievať Božie slovo a výsledky sú
v Božích rukách. Účinky sú tiež v
srdciach ľudí, ktorí prídu, počúvajú
a určite raz to dobro vyklíči. Niečo
možno vidieť hneď, ale skutočné
ovocie príde postupne. Ľudia nám aj
po rokoch napíšu, že misie boli veľkým
požehnaním v ich duchovnom živote, či
v manželstve, či v rodine alebo farnosti.
Verím, že hojné vykúpenie sa bude
prelievať aj v tomto meste počas
misijného programu od 3. do 11.9.2022.
Všetkých srdečne pozývame.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Po
23.5.

Pondelok po 6. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Peter - pohrebná
10:00 ZBP Ján, Iveta, Ján
12:00 + Júlia, Viktor
18:00 + Dušan, Kvetoslava
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Ján, Iveta, Ján

Ut
24.5.

Utorok po 6. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Gabriel - pohrebná
10:00 ZBP Ján, Iveta, Ján
12:00 + Andrej, Mária
18:00 + Jolana
5:45 Za duše v očistci

Str
25.5.

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza
a učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

6:15

+ Ema, Milan, Jozef, Andrej, Juraj, Anna, Mária

7:00 + František, Alžbeta, Pavol

TV LUX

10:00 ZBP Tomáš, Martin
12:00 ZBP Viliam, Samuel
18:00 ZBP rod. Kanuščaková a Varholíková
5:45 Za duše v očistci

Štv
26.5.

N A N E B O V S T ÚP E N I E
P ÁN A
S L ÁV N O S Ť
Adorácia 19:00

6:15 + Anton
7:00 + Ladislav, Marta
10:00 + Ladislav, Edita
12:00 ZBP Dávid, Mária, Martin
16:00 ZBP sr. Maristella
18:00 + Mária, Anton
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef, Marta

Pi
27.5.

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
7:00 + Valéria - pohrebná
Cemjata 17.00 hod.
10:00 ZBP Peter, Marián, Mária, Miroslav, Jozef s rod.
Surdok 19.00 hod.
12:00 + Štefan, Agnesa
18:00 + Marta

So
28.5.

Sobota po 6. veľkonočnej
nedeli

6:15 Za duše v očistci
7:00 + František - pohrebná
18:00 ZBP rod. Dzurusová a Salanciová

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA "C"

Ne
29.5.

5.45 (+ Bernardína, Pavol), 6.30 (+ Filoména), 7.45, 9.00 (Za
prvoprijímajúce deti; ZBP Marta, Viktória s rodinami), 11.00 (Za
prvoprijímajúce deti), 15.00 (ZBP Mária, Radovan s rod.), 18.00 (Za
duše v očistci), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Klára,
Mikuláš)

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 – 6:55 hod.; obed 9:55 - 11:55; večer 17:30 – 17:55 hod.

6:15 + Daniel

Oznamy

1. Od 1.5. sa modlime májovú
pobožnosť (loretánske litánie)
o 17.45 hod. Vždy začíname s
kňazom alebo diakonom.
2. V nedeľu 29.5.2022 je zbierka
na katolícke masmédiá. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
3. V NEDELE 22.5. A 29.5.2022
KVÔLI
SLÁVNOSTI
PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
NEBUDÚ SV. OMŠE O 10.00
A 11.30 HOD.
4. V NEDEĽU 5.6.2022 KVÔLI
SVIATOSTI BIRMOVANIA
NEBUDE SV. OMŠA o 10.00
a 11.30 HOD. Ďakujeme za
pochopenie.
5. SVIATOSŤ BIRMOVANIA
BUDE V NEDEĽU 5.6.2022
O 11.00 HOD. Spoločný
nácvik na birmovku bude v
piatok 3.6.2022 po večernej
sv. omši. Od 27.5. do 4.6.2022
sa modlíme novénu k Duchu
Svätému pred sv. omšou večer
o 18.00 hod. V týchto dňoch
v rámci kázne pri večerných
sv. omšiach zaznie zamyslenie
pre birmovancov. Spoveď pre
birmovancov bude v sobotu
4.6.2022 v čase 17.00-18.00
hod. Rodičov a birmovných
rodičov spovedáme počas
týždňa v časoch 5.45-7.00 a
17.30-18.00 hod. V SOBOTU
4.6.2022 O 18.00 HOD.
BUDE NOVÉNA K DUCHU
SVÄTÉMU - ako aj príprava
na sviatosť birmovania zavŕšená Vigíliou Turíc.
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6. Vo
štvrtok
26.5.2022
máme prikázaný sviatok
Nanebovstúpenia Pána. Sv.
omša v Konkatedrále bude aj o
16.00 hod. Sv. omša na Cemjate
bude o 17.00 hod. Na Surdoku
o 19.00 hod.
7. V košickej katedrále si
pripomenieme
jubileum
manželov z celej arcidiecézy:
26.6.2022 o 15.00 hod. 25.
výročie manželstva s otcom
arcibiskupom, kde dostanú
osobitné požehnanie. Manželia,
ktorí oslávite svoje jubileum v
roku 2022, tlačivo si môžete
vyzdvihnúť na ekonomickom
oddelení farnosti do 29.5.2022.
8. Milodary
na
výstavbu
Pastoračného
centra
na
Šidlovci nájdete na webovej
stránke www.srdcesidlovca.sk.
9. Pripravujeme celoprešovské
misie. Pozývame ku spolupráci.
Všimnite si stránku: www.
presovmisie.sk. V konkatedrále
si môžete za dobrovoľný
príspevok zobrať obrázok s
modlitbou za misie. Príspevok
môžete vhodiť do pokladničiek.
10. V sakristii je možne kúpiť
knihu: Hľadanie zmyslu.
Autor je náš dekan.
11. Srdečne Vás pozývame na
hudobný gospelový Festival
Lumen, ktorý sa uskutoční v
Trnave 3.–4.6.2022. Bližšie
informácie ako aj program
nájdete na stránke: www.
festivallumen.sk.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

