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SV. JÁN PAVOL II. O SVIATOSTI BIRMOVANIA
V Lumen gentium čítame: „Sviatosť
birmovania
pokrstených
veriacich
dokonalejšie spája s Cirkvou a obohacuje
ich zvláštnou silou Ducha Svätého, takže
sú vo zvýšenej miere viazaní, ako praví
Kristovi svedkovia, šíriť a brániť vieru
slovom a skutkom”.
Podstatným účinkom sviatosti birmovania
je zdokonalenie daru Ducha Svätého
prijatého v krste, takže kto ho prijme,
stáva sa schopným svedčiť o Kristovi
slovom i životom.
Krst spôsobuje očistenie, oslobodenie
od hriechu a udeľuje nový život.
Birmovanie kladie dôraz na pozitívny
aspekt posvätenia a na silu, ktorú dáva
kresťanovi Duch Svätý vzhľadom na
autentický kresťanský život a účinné
svedectvo.
Ako v krste, tak aj sviatosťou birmovania
sa vtláča do duše osobitný znak. Je
to zdokonalenie krstného zasvätenia,
ktoré sa udeľuje prostredníctvom
dvoch obradných gest: vkladaním rúk a
pomazaním.
Odlišnosť a následnosť birmovania vo
vzťahu ku krstu vysvetlil svätý Tomáš
Akvinský takto: „Sviatosť birmovania
je zavŕšením krstu v tom zmysle, že ak
sa v krste — podľa svätého Pavla —
kresťan formuje ako duchovná stavba,
vo sviatosti birmovania sa táto duchovná
stavba zasväcuje, aby bola chrámom
Ducha Svätého a tento list je spečatený

ročník: XXII.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ROK "C"

znamením kríža”.
Špeciálnou
funkciou
birmovného
znaku je viesť ku skutkom svedectva a
ku kresťanskej aktivite. Svätý Tomáš
Akvinský presne určuje, že birmovanec
vydáva svedectvo o Kristovom mene,
vykonáva skutky dobrého kresťana pri
obhajobe a šírení viery v sile „osobitnej
moci” charakteru.
Milosť udelená sviatosťou birmovania
je veľmi špecifickým darom sily. Koncil
hovorí, že pokrstení sa birmovaním
„obohacujú zvláštnou silou Ducha
Svätého” (LG 11). Tento dar zodpovedá
potrebe vyššej sily, aby pevne stál „v
duchovnom boji” viery a lásky, odolával
pokušeniam a prinášal svedectvo slova a
kresťanského života vo svete s horlivou
odvahou a vytrvalosťou. Vo sviatosti
udeľuje túto energiu Duch Svätý.
Sviatosťou birmovania Duch Svätý
vlieva človeku odvahu vyznávať vieru
v Krista. Vyznávať túto vieru znamená,
podľa koncilového textu, z ktorého sme
vychádzali, „šíriť ju a brániť slovom a
skutkom”, aby sme boli dôslednými a
vernými svedkami.
Na záver chcem pripomenúť, že
birmovanie je sviatosť vhodná na
podnietenie a udržanie záväzkov
veriacich, ktorí sa chcú venovať
kresťanskému svedectvu v spoločnosti.
Prajem všetkým mladým kresťanom,
aby si zaslúžili — osobitne s pomocou
milosti birmovania znanie apoštola Jána:
„Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a
premohli ste Zlého” (1 Jn 2, 14).
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. V nedeľu 29.5.2022 je zbierka
na katolícke masmédiá. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.

Úmysly sv. omší

Po
30.5.

Pondelok po 7. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Cecília - pohrebná
10:00 + Pavol a rodičia
12:00 + Janka
18:00 ZBP Anička, Jozef, Kornélia
5:45 Za duše v očistci

Ut
31.5.

Utorok po 7. veľkonočnej
nedeli

6:15 + Miroslav, František, Magdaléna,
Margita, Imrich, Ondrej, Anna
7:00 + Mária - 1. výročie
10:00 ZBP Martina, Marta, Jaroslav
12:00 ZBP Adriana, Kamil
18:00 ZBP rod. Krenická a Ivanková
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Miloš

Str
1.6.

Sv. Justína, mučeníka
Spomienka

7:00 + Ján - pohrebná

TV LUX

10:00 + František
12:00 + Martin
18:00 ZBP Rudolf (80 rokov) s rod.
5:45 Za duše v očistci

Štv
2.6.

Štvrtok po 7. veľkonočnej
nedeli
Adorácia 18.45 hod.

6:15 ZBP rod. Šarišská
7:00 + Branislav - pohrebná
10:00 + Mária
12:00 + Milan, Ema, Jozef, Mária
18:00 + František

Pi
3.6.

So
4.6.
Ne
5.6.

Sv. Karola Lwangu a
spoločníkov, mučeníkov
Spomienka
Prvý piatok v mesiaci
Cemjata 17.00 hod.
Sobota po 7. veľkonočnej
nedeli
Fatimská sobota

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna
7:00 + Júlia - pohrebná
10:00 + Miroslav, Hermína, Ján
12:00 + Helena
18:00 + Jana
6:15 Za duše v očistci
7:00 ZBP členovia ružencového bratstva
18:00 + Jozef

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO "C"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ František), 7.45, 9.00 (+ Milan), 11.00 (Za
birmovancov), 15.00 (ZBP Emil s rod.), 18.00 (ZBP Marcela), Surdok
9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Mauricius, Karolína)

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.

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Marián a Mária (25 rokov
manželstva) s rod.

Oznamy

2. V NEDEĽU 29.5.2022 KVÔLI
SLÁVNOSTI PRVÉHO SV.
PRIJÍMANIA NEBUDE SV.
OMŠE O 10.00 A 11.30 HOD.
3. V NEDEĽU 5.6.2022 KVÔLI
SVIATOSTI BIRMOVANIA
NEBUDE SV. OMŠA o 10.00
a 11.30 HOD. Ďakujeme za
pochopenie.
4. 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 17.0018.00 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.
5. Veriaci, ktorý sa zúčastni na
verejnom speve alebo recitovaní
hymnu Veni, Creator na slávnosť
Zoslania Ducha Svätého v
nedeľu 5.6.2022, môže za
zvyčajných podmienok získať
úplné odpustky.
6. Tento týždeň je prvopiatkový.
KU
CHORÝM
DOMOV
PÔJDEME V PIATOK OD
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8.00 HOD. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
Na Cemjate sv. omša v piatok
bude o 17.00 hod. a spoveď od
16.00 hod. Sobotu 2.6. slávime
ako fatimskú. Sviatosť zmierenia
vysluhujeme od pondelka do
piatka v konkatedrále od 5.45
do 7.00 hod. a od 17.30 do 18.00
hod.; v sobotu od 6.15 do 7.00
hod. a od 17.00 do 18.00 hod.

7. Pripravujeme
celoprešovské
misie. Pozývame ku spolupráci.
V konkatedrále si môžete za
dobrovoľný príspevok zobrať
obrázok s modlitbou za misie.
8. Združenie Faustinum v utorok
7.6.2022 pozýva na duchovnú
obnovu so sv. Faustínou do
konkatedrály. Program: 15.00
hod. - hodina milosrdenstva
spojená s korunkou Božieho
milosrdenstva a adorácia; 16.15
hod. - príhovor sr. Jany Márie
Krnáčovej ISMM; 17.00 hod. modlitbová aktivita; 17.15 hod.
- sv. ruženec a možnosť sviatosti
zmierenia; 18.00 hod. sv. omša.
9. Milodary
na
výstavbu
Pastoračného centra na Šidlovci
nájdete na webovej stránke www.
srdcesidlovca.sk.
10. Teologická fakulta v Košiciach,
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku vyhlasuje prijímacie
konanie v bakalárskych, v
magisterských a v doktorandských
študijných programoch. Termín
podania prihlášky na bakalárske
a magisterské štúdium: do
31.7.2022.
Termín
podania
prihlášky
na
doktorandské
štúdium: do 31.5.2022.

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

