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Infolist

25
2022
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
19. JÚN 2022

ročník: XXII.

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ ROK "C"

OTÁZKA MOJEJ EXISTENCIE

My ľudia často dávame dôraz
na to, čo si tí druhí myslia o
nás. Aj Ježiš sa pýta na verejnú
mienku. Apoštoli dávajú odpoveď.
Tlmočia názory ľudí. Samozrejme
aj apoštoli dostali konkrétnu
otázku! Oni, čo s ním chodili,
čo ich formoval a vychovával.
Apoštoli nemohli ostať stáť bokom
ako nevnímaví. Museli zaujať
konkrétne stanovisko. Osobné
stanovisko. Záväzne stanovisko na
otázku Pána Ježiša. Peter odpovedá
v mene svojom aj ostatných: ....
Ty si Mesiáš. Boží Syn... Verejne
vyznal vieru v Krista.
Ako by sme my odpovedali? Viera
nakoľko má mať osobný rozmer,
tak osobne sa mám postaviť k
otázke: prečo veríš? Kto je pre
teba Kristus? Nie kto je Kristus?
To by bolo katechizmová otázka.
Ale kto je pre teba osobne
Kristus? Tu sa už ide do hĺbky.
Žiadna povrchnosť, formalizmus,
zvykovosť.
Aká by bola odpoveď, keby
sme sa cítili fajn nádherne, keby
sme boli na nejakom peknom

duchovnom nábožnom stretnutí?
Naša odpoveď by bola iste pekná a
zbožná. Ale aká by bola odpoveď,
keby sme túto otázku dostali v
okamihu, keď sme plní starosti,
ťažkosti, problémov, keď sa
usilujeme o zabezpečenie práce,
keď máme svoje choroby, keď
prežívame obyčajnosť a všednosť
každodenného života? Aká by bola
naša odpoveď?
Kto je pre teba Kristus? Správna
je táto otázka. Na mieste. Dobré je
sa zastaviť a pouvažovať nad ňou.
Vo svetle tejto otázky porozmýšľať
o svojom živote. Hlavne vtedy, ak
sa vzdiaľujeme od Boha, od Božej
cesty alebo nás možno niečo iné
láka. Ježiš Kristus sa pýta: aké
mám miesto v tvojom živote?
Buď ma táto otázka usvedčí z
povrchnosti alebo z hlbokej viery
a lásky. Je to stále aktuálna otázka.
Otázka mojej existencie. Na tejto
otázke stojí a padá celý môj život.
Aké má miesto v mojom živote
Kristus? Čo si o ňom myslím?
Odpoveďou nech je celý môj
život. Život plný radosti, ochoty a
odvahy kráčať za Ním aj vtedy, ak
je to spojené s obetou.
Pripravil o. Jozef Heske
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Po
20.6.

Pondelok 12. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Mária - pohrebná
10:00 + Štefan, Juraj, Paula, Štefan
12:00 + Mária
18:00 + Ondrej, Filoména, Milan, Ján
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Pavol, Ján, Paulína

Ut
21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

7:00 + Ján - pohrebná
10:00 ZBP Františka (80 rokov)
12:00 ZBP Viliam (60 rokov) s rod.
18:00 ZBP Jozef (50 rokov)
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Valéria, Michal

Str
22.6.

Streda 12. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Bartolomej, Žofia, Anton

TV LUX

10:00 ZBP Mária s rod.
12:00 + Anton
18:00 ZBP Róbert

Štv
23.6.

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa
Slávnosť
Adorácia 19.00 hod.
Cemjata 17.00 hod.

5:45 Za duše v očistci
6:15 + František, Alžbeta, Pavol
7:00 + Ondrej - pohrebná
10:00 + Ján, Zuzana, Ján
12:00 + Juraj
18:00 + Ján, Veronika
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Margita, Belo, Peter, Ján, Helena

Pi
24.6.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 7:00 + Eva - pohrebná
Slávnosť
10:00 + Viera
Cemjata 17.00 hod.
12:00 + Alžbeta, Jozef, Margita, Anton,
Michal, Mária, Michal

18:00 + Štefan, Mária

So
25.6.

Nepoškvrneného Srdca
preblahoslavenej Panny Márie
Spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Michal - pohrebná
18:00 ZBP Adam

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

Ne
26.6.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Adriana, Mária, Marta s rod.), 7.45,
9.00, 10.00 (+ Ján, Pavol, Helena), 11.30 (ZBP Ján, Matej, Petra, Ján,
Pavol), 15.00 (+ Vladimír), 18.00 (+ Blažej), Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (ZBP Jaroslav - 60 rokov)

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 + Michal

Oznamy

1. 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).
2. V nedeľu 19.6.2022 bude pri
sv. omšiach zbierka na farské
potreby. Pán Boh zaplať.
3. 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.
4. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
bude na Cemjate v nedeľu
19.6.2022 po sv. omši o 10.15 hod.

5. V utorok 21.6.2022 o 16.30 hod.
vás pozývame na požehnanie
kríža na Šidlovci, na pozemku,
kde bude stáť Pastoračné centrum
a Kostol Božieho milosrdenstva.
6. V utorok 21.6.2022 o 18.00 hod.
vás pozývame do konkatedrály
na sv. omšu, ktorú bude sláviť o.
arcibiskup Mons. Bernard spolu
s kňazmi, ktorí si tohto roku
pripomínajú 25. výročie kňazstva.
7. V nedeľu 26.6.2022 bude pri sv.
omšiach zbierka na dobročinné
diela Svätého Otca.
8. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Petra a Pavla na Surdoku bude
v nedeľu 26.6.2022 o 10.30 hod.
Srdečne vás pozývame.
9. Milodary: Na
bohuznáma 10€.

Konkatedrálu:
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10. Pozvánka pre birmovancov a
mládež. V nedeľu 26.6.2022
o
18.30
hod.
pozývame
birmovancov a mládež na
spoločnú grilovačku v Katolíckom
kruhu na Jarkovej 77. Pozvaní sú
tohtoroční birmovanci, aj tí, ktorí
chcú prijať sviatosť birmovania
v ďalšom školskom roku a všetci
mladí dobrej vôle. Pre bližšie
info kontaktujte kaplána Michala
Škulku (0915 657 448).
11. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech si vo farskej
kancelárii vyzdvihnú prihlášku
alebo sa prihlásia prostredníctvom
online formulára na našej
webovej stránke. 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.

12. Hľadáme dobrovoľníkov na
pomoc a spoluprácu pri veži
konkatedrály, teda o vpúšťanie
turistov na výstup na vežu. Jedná
sa o prácu na 2 hodiny denne
(aj cez prázdniny). Podrobnosti
poskytneme
na
telefónnom
čísle
0908 301 078 alebo
konkatedralapo@gmail.com.
Prosíme, prihláste sa čo najskôr.
13. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva na stretnutie
v utorok 21.6.2022 o 16.00 hod.
v kostole Kráľovnej pokoja na
Sídlisku 3.
14. V dňoch 24. - 26.6.2022 o
16.00 hod. bude v greckokatol.
chrame P.P. Gojdiča na Sídlisku
3 v Prešove modlitbové trojdnie
Modlitieb matiek.

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

