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SLÁVENIE X. SVETOVÉHO
STRETNUTIA RODÍN (22. –
26. JÚN 2022) V KOŠICKEJ
ARCIDIECÉZE
Pápež František sa rozhodol zmeniť
charakter X. Svetového stretnutia
rodín a pozýva všetky rodiny sláviť
X. Svetové stretnutie rodín vo svojich
diecézach či farnostiach. Na stretnutí
v Ríme sa zúčastnia len delegáti
jednotlivých krajín. Tento nový formát
svetového stretnutia rodín hovorí o
tom, že ak chceme dať službe rodín
nový impulz, je nevyhnutné zapojiť
viac rodín.
“V skutočnosti je nevyhnutné zapojiť
viac rodín, ak chceme dať službe rodín
nový impulz. Rodiny nemožno vnímať
len ako "pôdu, ktorú treba zavlažovať",
pasívne prijímať reči, učenie alebo
pastoračné
iniciatívy
"zhora".
Naopak, sú "semenom", ktoré môže
oplodniť svet! Oni sú evanjelizátori!
Viac ako abstraktné prejavy sú to
samotné rodiny, ktoré svetu prinášajú
skutočné a dôveryhodné svedectvo
o kráse rodinnej lásky.” Kard. Kevin
Farell, prefekt Dikastéria pre laikov,
rodinu a život
Program v arcidiecéze:
Arcidiecézny program X. Svetového
stretnutia rodín začne 25. júna
2022 (sobota) Púťou rodín s témou
“Rodinná
láska:
povolanie
a
cesta svätosti” v rodisku bl. Anny
Kolesárovej, vo Vysokej nad Uhom.
V programe je sv. omša, svedectvá
rodín, spojenie s účastníkmi stretnutia
v Ríme a interaktívna a zábavná Cesta
svätosti pre celú rodinu.
Pozývame rodiny stráviť spolu rodinný
čas. Prihlasovanie nie je potrebné.
Obed je z vlastných zásob. Animátori
k deťom nie sú zabezpečení, program
je určený pre celé rodiny;

Infolist

U Augustiniánov, v kostole sv. Rity
(Herlianska 52, Košice) po sv. omši
(začína o 18:30) pozývame manželov
a rodiny načerpať pri živom Kristovi
v Eucharistii. Od 19:00 začne
moderovaná Adorácia za rodiny,
ktorá prejde do tichej adorácie až do
polnoci.
Stretnutie rodín v arcidiecéze
vyvrcholí v nedeľu 26.6.2022. Od
14:15 pozývame rodiny na modlitbu
sv. ruženca a Korunky Božieho
milosrdenstva v Dóme sv. Alžbety,
po ktorej bude nasledovať sv. omša
s o. biskupmi o 15:00. Sv. omša
bude spojená so zasvätením rodín
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a
požehnaním manželov pri príležitosti
25. výročia sobáša. Stretnutie bude
pokračovať pri Dolnej Bráne v
Košiciach s bohatým programom pre
rodiny: trh prorodinných organizácií,
interaktívne aktivity pre deti,
maľovanie na tvár…
SVETOVÝ
RODIČOV

DEŇ STARÝCH
A
SENIOROV
(24.7.2022)

Ďalšou pozvánkou pápeža farnostiam
je tento deň, jeho cieľom je vyzdvihnúť
starších ľudí, ktorí tvoria značný podiel
veriacich našich farností. Pápež tento
rok zvolil tému: „Ešte aj v starobe
budú prinášať ovocie“. Ako spomína
kardinál Farell, prefekt Dikastéria pre
laikov, rodinu a život: „Želáme si,
aby sa slávenie tohto dňa uskutočnilo
v čo najväčšej miere vo všetkých
diecézach a farnostiach.“ Každá
farnosť je pozvaná predovšetkým k
dvom aktivitám:
- k sláveniu sv. omše s osobitnou
pozornosťou na starých ľudí
- a k návštevám starých ľudí. Ide o
aktivity, pri ktorých možno využiť
kreativitu a angažovanosť mladých
ľudí.

24
2022
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
12. JÚN 2022

NAJSVÄTEJŠIA TROJICA
Keby som mal moc určiť deň, ktorý
by bol v Cirkvi osobitne venovaný
rodine, asi by to bola presne dnešná
nedeľa - slávnosť Najsvätejšej
Trojice. Lebo presne tak vnímam
toto tajomstvo - ako úžasný vzťah
osôb, ktoré sa milujú, vychádzajú
si v ústrety, navzájom si nesú
bremená...
„Boh vo svojom najhlbšom
tajomstve nie je samotár, ale
rodina, pretože ma v sebe
otcovstvo, synovstvo a podstatu
rodiny: lásku." Toto sú slová
svätého pápeža Jána Pavla II., ktoré
povedal v Mexiku v Pueble v roku
1979.
Až kým som jeho slová nečítal,
vnímal som Trojicu ako tajomstvo,
ktoré nemožno pochopiť, len veriť.
Vždy som však mal pritom pocit,
že je to „len" akási teologická
definícia, ktorá nemá reálny vplyv
na môj život. Počul som množstvo
príkladov, ktoré sa usilovali ako-tak
vyjadriť tajomstvo Trojice, no vždy
to bol len „útok" na rozum.
Až uvedené slová Svätého Otca ma
inšpirovali vnímať Trojicu ináč,
bližšie, dokonca ako niečo veľmi
blízke - ako rodinu, ako spoločenstvo,
v ktorom môžem byť doma.

ročník: XXII.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE ROK "C"

Na začiatku som spomenul bremená.
Vieš, aké bremeno niesol Otec?
Odišiel od neho jeho syn, jeho
najdokonalejšie stvorenie, človek sa
Otcovi obrátil chrbtom. Ježiš videl
Otcovu bolesť a urobil všetko preto,
aby niesol bremeno s Otcom. Stálo ho
to život. A Otec niesol toto bremeno
utrpenia a smrti svojho Syna a bol
s ním až tak, že mu vrátil život. To
všetko sa dialo v nesmiernej láske,
ktorú voláme Duch Svätý. Je to
také ľudské opísanie jednej stránky
vzťahov v Najsvätejšej Trojici, no
mne to nesmierne pomáha vnímať
tak ľudí okolo seba. Prejavovať o
nich záujem...
Vieš, že aj v tvojej rodine každý
nesie svoje bremeno? Poznáš to
bremeno? (Možno si ním ty sám...)
Čo urobíš, aby si ho niesol s ním?
Ako si vychádzate v rodine v ústrety?
Umyješ ochotne riad, vysypeš smeti?
Vyberiete sa s manželkou večer na
prechádzku namiesto vysedávania
pri televízii? Pozrieš si s manželom
futbal? Je toľko možností a príležitosti
napodobňovať Najsvätejšiu Trojicu.
Väčšinou sú to len maličkosti,
drobnosti, ale či práve tie netvoria
každodenný život?
Pripravil o. Kristian Karch
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

strana 2
Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anton
7:00 + Anton - pohrebná
10:00 + Anton
12:00 ZBP Samuel, Viliam
18:00 + Anton, Ján, Anton
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Július

Ut
14.6.

Utorok 11. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Ján - pohrebná
10:00 + Marián
12:00 + Andrej, Helena, Mária, Jozef
18:00 ZBP rod. Výrostková
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Margita, Andrej

Str
15.6.

Streda 11. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Anton - 1. výročie
10:00 + Alena
12:00 + Vojtech, Štefan, Emília
18:00 ZBP rod. Malčovská

Štv
16.6.

Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi
Slávnosť
Cemjata 17.00 hod.
Surdok 19.00 hod.
Adorácia 19.00 hod.

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Július
7:00 + Zuzana, Jozef
10:00 + Ján, Júlia, Alžbeta, Michal
12:00 ZBP Dávid, Mária, Martin
16:00 ZBP Anna (80 rokov) s rodinou
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anton

Pi
17.6.

Piatok 11. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Jozefa - pohrebná
10:00 + Mikuláš
12:00 + z rod. Pitkovej, Jurtinusovej
18:00 + Jozef

So
18.6.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 ZBP Viliam, Samuel
18:00 + Mária

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

Ne
19.6.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Mária, Emil), 7.45, 9.00 (+ Helena,
Fridolín), 10.00 (ZBP Veronika, Patrik), 11.30 (ZBP rod. Dufalová,
Kušnírová, Červeňáková), 15.00 (+ Jozef, Ľudovít, Veronika), 18.00
(ZBP Eva, rod. Zuzany a Lucie), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária
16.30 (ZBP Pavol, Milan s rodinami)

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.

Po
13.6.

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Oznamy

1. V pondelok 13.6.2022 o 15.00
hod. bude stretnutie členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v kláštore
Sancta Mária.

2. Vo štvrtok 16.6.2022 máme
prikázaný sviatok Najsvätejšieho
Tela a Krvi Kristovej. Sv. omša
v konkatedrále bude aj o 8.15
hod. (pre školy) a o 16.00 hod.,
na Cemjate o 17.00 hod. a na
Surdoku o 19.00 hod.
3. Spoločenstvo
Najsvätejšieho
Srdca
Ježišovho
pozýva
k modlitbe Deviatnika k
Ježišovmu Srdcu od 16.6.2022
do 24.6.2022 o 17.40 hod. (pred
večernou sv. omšou).
4. Blíži sa čas kňazskej vysviacky
nášho diakona Jakuba (Košice,
18.6.2022), prosíme o modlitby
za neho. Dňa 29.6.2022 bude mať
už novokňaz Jakub v konkatedrále
postprimičnú sv.omšu o 18.00
hod. Vtedy budete mať možnosť
mu aj pogratulovať.
5. V nedeľu 19.6.2022 bude pri
sv. omšiach zbierka na farské
potreby. Pán Boh zaplať.
6. 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.
7. Sprievod
so
Sviatosťou
oltárnou bude na Cemjate v
nedeľu 19.6.2022 po sv. omši o
10.15 hod.
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8. OZ Prešovská gotika vás pozýva
na koncert "Potešenie pre dušu",
ktorý sa uskutoční vo štvrtok
23.6.2022 v aule Evanjelického
kolégia v Prešove o 18.00 hod.
Účinkujú Miroslav Dvorský,
Miriam Brandisová, ženský
spevácky zbor Vocals a kvarteto
Campagnoli.
Príspevok
za
koncert je dobrovoľný.
9. V nedeľu 26.6.2022 bude pri sv.
omšiach zbierka na dobročinné
diela Svätého Otca.

10. Milodary:
Na
farské
potreby:
bohuznáma
25€.
Na
Šidlovec:
bohuznáma
100€.
Na
Konkatedrálu:
Ružencové
bratstvo
150€;
rodičia prvoprijímajúcich detí
(22.5.2022) 140€.
11. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech si vo farskej
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu v školskom roku
2022/23 môžu začať študenti
2. ročníka SŠ alebo starší.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte
vo farskej kancelárii v čase
kancelárskych hodín do piatka
26.8.2022. Prihlášku si môžete
stiahnuť aj zo stránky www.
presov.rimkat.sk.
12. 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 do 20.6.2022,
pondelok až piatok od 9.00 do
17.00 hod. Pán Boh zaplať.

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

