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ročník: XXII.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO ROK "C"

DUCH SVÄTÝ SA PONÚKA
KAŽDÉMU

Čo nie je v mojom živote? Možno
tam nie je dostatok pokoja, možno
tam nie je dostatok radosti,
možno nie je dostatok zmyslu
života, možno tam nie je dostatok
zmierenia v rodine.
Jeden pravoslávny patriarcha
porovnáva pôsobenie Cirkvi bez
Ducha Svätého alebo s ním:
„Bez Ducha Svätého by pre
nás bol Ježíš len zaujímavou,
ale nevýznamnou historickou
osobnosťou. S Duchom svätým je
i dnes Ježiš živý, ten, ktorý môže
pôsobiť v našich životoch.
Bez Ducha Svätého by bolo
kresťanstvo len cintorínom. S
Duchom Svätým kresťanská viera
človeka uschopňuje plnohodnotne
žiť i vo všetkých protivenstvách.
Biblia bez Ducha Svätého je mŕtvy
text na kuse papiera, ale s Duchom
Svätým Biblia je sprítomnenie dejín
spásy v mojom vlastnom živote.
Bez Ducha Svätého by bolo
zvestovanie Božieho Slova len
jednou z mnohých informácií. S
Duchom Svätým sa zvestovanie
stáva posilou na ceste životom.

Čo iné sú Božie prikázania bez
Ducha Svätého, keď nie obyčajná
morálka pre otrokov; ale s Duchom
Svätým sú Božie prikázania pre
mňa vodítkom k slobode a k radosti.
Bez Ducha Svätého by boli
sviatosti len zaujímavými zvykmi,
prázdnymi rituálmi. S Duchom
Svätým sviatosti sprostredkujú
Božiu moc a silu.
Čo iné je Eucharistia než kúsok
oplátky bez Ducha Svätého; s
Duchom Svätým je to sprítomnenie
vzkrieseného Krista v živote
každého z nás.
Bez Ducha Svätého je náš život
prežívaním fádneho, nudného
života stále dokola; s Duchom
Svätým je náš život radostnou
púťou k brehom večnosti.
Tieto prirovnania sú pozvaním
pre nás, aby sme si uvedomili to,
čo hovoríme vo vyznaní viery, že
VERÍME V DUCHA SVÄTÉHO,
PÁNA
A
OŽIVOVATEĽA,
KTORÝ VOLÁ K BYTIU VECI,
KTORÉ NIE SÚ.
Duch Svätý sa ponúka každému!
Pripravil o. Michal Škulka

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. V NEDEĽU 5.6.2022 KVÔLI
SVIATOSTI
BIRMOVANIA
NEBUDE SV. OMŠA o 10.00 a
11.30 HOD.

Úmysly sv. omší

Po
6.6.

6:15 ZBP Peter, Marián, Mária, Katarína,
Helena s rodinami
7:00 + Anna - pohrebná
10:00 + Vladimír - 1. výročie
12:00 + Jozef
18:00 ZBP Marta
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Milan, Katarína

Ut
7.6.

Utorok 10. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Peter - pohrebná
10:00 + Eduard, Žofia
12:00 ZBP Katarína
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna

Str
8.6.

Streda 10. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Tomáš, Marta

TV LUX

10:00 + Karol, Irena
12:00 + Peter
18:00 + Zdeněk, Vlasta
5:45 Za duše v očistci

Štv
9.6.

6:15 + Mária, Alžbeta, Ján
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza 7:00 + Barbora
Sviatok
10:00 ZBP Emília - 60 rokov
Adorácia 18.45 hod.
12:00 + Ladislav
18:00 + Dezider
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Lucia s rod.

Pi
10.6.

Piatok 10. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Mária - 1. výročie
10:00 + Vladimír
12:00 ZBP Ján a Mária - 55 r. manželstva
18:00 ZBP Korfaltová

So
11.6.

Ne
12.6.

Sv. Barnabáša, apoštola
Spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Jozef - pohrebná
18:00 + Helena, Juraj

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Zlatica), 7.45, 9.00 (+ Jozef), 10.00 (+
Ján a rod. Čuchranová), 11.30 (ZBP Katarína a Antony s rod.), 15.00 (+
František), 18.00 (+ Pavel, Ján), 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

Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky Cirkvi
Spomienka
Cemjata 17.00 hod.

Oznamy

2. 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.
3. 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.
4. V utorok 7.6.2022 na sv. omši o
18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a
Božie požehnanie, ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále
najneskôr do poludnia 7.6.2022.
5. Blíži sa čas kňazskej vysviacky
nášho diakona Jakuba (Košice,
18.6.2022), prosíme o modlitby za
neho.
6. V nedeľu 19.6.2022 bude pri sv.
omšiach zbierka na farské potreby.
Pán Boh zaplať.
7. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) bude v nedeľu 19.6.2022
o 15.00 hod. Začíname v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa u gréckokatolíkov,
potom
pôjdeme
ku
bratom
františkánom (Kostol sv. Jozefa),
následne ulicou Konštantínovou a
Metodovou. Zakončíme adoráciou
a požehnaním v Konkatedrále sv.
Mikuláša.
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8. Milodary: Zbierka na masmédiá:
Konkatedrála 1806,71 €; Jezuiti
520 €; Saleziáni 422,20 €; Kalvária
194,50 €; FNsP 76,16 €; Cemjata 65
€; Surdok 32,10 €.
9. Magis,o.z. ďakuje za doterajšiu
pomoc pre Ukrajinu. Sestry CJ na
Ukrajine nás prosia o materiálnu
pomoc pre ukrajincov. Konkrétne je
to: posteľné prádlo, uteráky, spacáky,
trvanlivé potraviny, hygienické
potreby. Prosíme dobrodincov,
aby svoju pomoc prinášali do sídla
Magisu - vchod z Metodovej ulice
od 6.6 do 20.6.2022, pondelok až
piatok od 9.00 do 17.00 hod. Pán
Boh zaplať.
10. Synoda - poďakovanie. Práca na
synode vo farnostiach skončila.
Ostala posledná téma s názvom:
Formovanie
v
synodalite.
Vyjadrujem
svoje
úprimné
poďakovanie každému, kto sa
zapojil do práce na synodalných
stretnutiach, či už v spoločenstve s
kňazom, ale aj vám, laikom, ktorí
ste sa zapájali aj individuálne.
Poďakovanie patrí spoločenstvu
Faustinum pod vedením o. Jozefa
Heskeho ako aj koordinátorke
pani Gabriele Reviľákovej a
zapisovateľke Zlatici Benišovej za
každú spracovanú a zapísanú tému.
Práve spoločenstvo „Faustinum“
prebralo všetky témy synody.
Poďakovanie patrí birmovancom,
spoločenstvu „Kresťania v meste“,
potom účastníkom dekanátného
zasadania synody (z každej farnosti
nášho dekanátu prišiel na stretnutie
zástupca), ktorí predniesli veľmi
hlboké a povzbudzujúce názory.
Celkovo som dostal vyše 50 strán
textov zo zasadaní, ktoré som
spracoval do jedného súboru a
poslal na ústredie synody do Košíc.
Očakávame, aké závery budú
zhrnuté do synodálneho dokumentu.
( dekan )
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