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vku k spoločenskému zmieru, prečo sa
nepíše o starostlivosti o duševné a psychické zdravie obyvateľov tohto štátu
hlavne počas pandémie a vojnovej krízy,
keď sa neúnavne snažíme vytvárať mier
zdola, cez rodiny, cez malé komunity, cez
farnosti, dekanáty a diecézy, až po celonárodnú úroveň? Prečo sa zahmlievajú
naše prínosy v školstve, kultúrnom
živote, zdravotníctve i charite? Prečo
sa nahlas nepovie, že aj v rámci integrácie a práce s rómskymi komunitami
máme oveľa lepšie výsledky ako rôzne
iné organizácie? Preto sa pýtam: Kto dá
hlas našej duchovnej rodine, Cirkvi, v
celospoločenskej debate? Kto ju obháji aj
pred tými, ktorí nás ponižujú, opovrhujú
nami a zniesli by nás zo sveta?! Áno,
pre mnohých sme iba príživníkmi na
tele spoločnosti. No bohužiaľ, toto môžu
tvrdiť len tí, ktorí Cirkev nepoznajú alebo
majú v sebe hlboké zranenia, predsudky
či myšlienkové stereotypy a myslia si, že
štát je na cirkvách iba stratový a nič viac.
Drahí bratia a sestry, aj my, veriaci ľudia,
sme občanmi tohto štátu a občanmi
Európskej únie. Nikto z nás nesmie robiť
ľudí druhej kategórie, a to len preto,
že máme iný názor na život a hodnoty.
My sme sa počas krízy neskrývali. Veď
Cirkev počas najväčšej novodobej pandémie podala pomocnú ruku zdravotníkom
a trpezlivo sa snažila prispieť k tomu,
aby sa neprepĺňali nemocnice. Hneď po
vypuknutí vojny na Ukrajine stála prvá
na hraniciach a podávala pomocnú ruku
vystrašeným odídencom. Cirkev – naša
milovaná rodina – otvorila svoje domy,
semináre, farské budovy a školy, aby
prichýlila ubiedených ľudí utekajúcich
pred vojnou. (pokračovanie nabudúce)

OZNAMY
1. V mesiacoch júl a august nebudú
v konkatedrále od pondelka
do piatku sv. omše o 7.00 hod.,
funkcia týchto sv. omší (pohrebná a
výročná) sa presúva na sv. omše o
6.15 hod.
2. Z dôvodu čerpania dovoleniek
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počas mesiacov júl a august
nebudú štvrtkové adorácie a
nebude spovedná služba od 10.00
do 12.00 hod.
3. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech sa prihlásia
prostredníctvom online formulára
na našej webovej stránke alebo nech
si vo farskej kancelárii vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu v školskom
roku 2022/23 môžu začať študenti
2. ročníka SŠ alebo starší. Prihlásiť
sa môžete do piatka 26.8.2022.
4. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Anny na Dúbrave bude 24.7.2022
o 10.00 hod. Celebrantom bude
ICDr. Martin Šimko, farský
vikár. Srdečne vás pozývame.
5. 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.
6. Vyšla kniha o. dekana Hľadanie
zmyslu. Nech sa páči, máme ju v
sakristii a vo farskej kancelárii.
7. Milodary: Zbierka na dobročinné
diela Sv. Otca: saleziáni 468,03 €. Na
kostol: bohuznámy 5 €, bohuznámy
Stanislav 20 €, Ružencové bratstvo
130 €, novomanželia Leškovci 50 €.
8. Po našom dekanáte v mesiaci júl
putuje socha obišovskej Panny
Márie, ktorú vrátime naspäť na
fatimskú sobotu v auguste. od
17.7.2022 bude socha v našej
konkatedrále
do
22.7.2022.
Potom si ju preberajú františkáni
do 27.7.2022. Socha poputuje
do farnosti Kráľovnej pokoja,
salezkánov a do Nižnej Šebastovej.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
10. JÚL 2022
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PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

HOMÍLIA
KOŠICKÉHO
A R C I B I S K U P A
M E T R O P O L I T U
MONS.
BERNARDA
BOBERA
Z
NÁRODNEJ
CYRILOMETODSKEJ PÚTE
V NITRE, 5. JÚLA 2022.
Excelencie, bratia v biskupskej službe,
..., milí bratia kňazi, diakoni, seminaristi, rehoľné sestry a všetci zasvätení,
zástupcovia štátnej správy i samosprávy,
milí pútnici – duchovné potomstvo našich
vierozvestov, milé naše rodiny, drahí bratia a sestry v Kristovi, zhromaždení tu, na
Svätoplukovom námestí v Nitre...
Je nepopierateľné, že základ pre efektívnu evanjelizáciu v našich krajoch
položili bratia zo Solúna, Konštantín
– Cyril a Metod, hviezdy slovanských
dejín. Vzali si totiž k srdcu výzvu Ježiša
Krista adresovanú všetkým jeho nasledovníkom: Choďte do celého sveta a
hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu
(Mk 16, 15).
Dar viery, ktorý sa k nám dostal cez
ich ohlasovanie, máme teda aj my sami
zveľaďovať a odovzdávať ďalej. A to
nie iba svojim potomkom, ale celému
svetu, všetkým národom. Keď sa hovorí o misii ohlasovania, v prvej línii sa
objavujú učeníci, tak ako za čias Ježiša
Krista, tak aj v ére Cyrila a Metoda. Aj
oni si vychovali svojich žiakov – kňazov,
ktorí sa po vyhnaní z Veľkej Moravy
dostali do celého okolitého slovanského
sveta, kde našli priaznivé podmienky a
otvorené srdce vtedajších panovníkov a
vládcov.Dnešný svet a súčasná svetská

moc hlavne tu v Európe zrejme už nestojí
o takéto služby. Neraz sa díva na prácu
samotných kňazov s opovrhovaním
a iróniou. V dobe, keď sa vyzdvihuje
skôr finančníctvo a technické zameranie, sa zdá, akoby sme zabúdali, že je
potrebné pracovať aj na duchu. Akoby
sme zabudli, že človek má okrem tela
aj nesmrteľnú dušu. Duchovná práca a
duchovné povolanie je neraz považované
za zbytočné. Na biskupov a kňazov sa
pozerá dosť negatívne, a na základe zlyhaní niekoľkých jednotlivcov z našich radov, ktorí sú aj pre nás samých výčitkou
a hanbou, prisudzujú sa nám všelijaké
zovšeobecňujúce označenia a nálepky.
No paradoxne, aj súčasné krízy, či už tá
koronová, ale aj vojnová kríza na Ukrajine, otvorili mnohým našim ľuďom oči,
keď sa sami presvedčili o tom, že máme
medzi sebou veľmi veľa ochotných a dobrých kňazov, ktorí sa neboja obetovať
nielen svoje zdravie, ale i život v službe
tým, ktorí sú chorí, alebo trpia a potrebujú
akúkoľvek fyzickú i duchovnú pomoc. K
ich práci sa pridružuje úsilie toľkých veriacich laikov na každom fronte a v takej
miere, že každý súdny človek musí uznať,
že Cirkev zohráva zásadnú rolu v živote
spoločnosti. Cítim to trochu ako krivdu,
keď sa v mediálnom a v spoločenskom
priestore prikladá taký veľký význam
neúprimnému a jednostrannému pohľadu
na Cirkev. Jedna dobrá a pozitívna správa
nevyváži ďalších desať, ktoré sa snažia
prezentovať Cirkev ako mašinériu moci,
brzdu pokroku, či ako hniezdo predátorov. Kde sú správy o našej každodennej
službe pre občanov tejto republiky? Prečo
sa nehovorí o našom nemalom príspeMilodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

5:45 Za duše v očistci

18:00 + Katarína, Štefan, Anna, Ján
5:45 Za duše v očistci

Ut
12.7.

Utorok 15. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Eva - pohrebná
10:00 ZBP Mária - 80 r.
12:00 + Margita, Terézia, Jozef, Marián
18:00 ZBP Mária
5:45 Za duše v očistci

Str
13.7.

Streda 15. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Belo - poohrebná
10:00 + Jozef, Jolana, Terézia, kňaz Peter
12:00 + Andrej
18:00 ZBP Marta s rod.
5:45 Za duše v očistci

Št
14.7.

Sv. Kamila z Lellisu, kňaza
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Ján - pohrebná
10:00 + Ján, Anna, Ján, Mária, František
12:00 + Ján a rodičia
18:00 + Jaroslav
5:45 Za duše v očistci

Pi
15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a
učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:15 + Vladimír - pohrebná
10:00 + Ján, Pavlína, Ján, Mária, Alžbeta
12:00 + Jozef
18:00 ZBP Terézia

So
16.7.

Ne
17.7.

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej
Ľubovoľná spomienka

Po
18.7.

10:00 + Dagmar - 1. výročie
12:00 ZBP rod. Džurmanová, Némethyová,
Elena - 85 r.

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Anna - pohrebná
18:00 + Mária

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ František), 7.45, 9.00 (ZBP rod. Dufalová,
Kušnírová), 10.00 (ZBP Anna, Ján s rodinami), 11.30 (+ Anton), 15.00 (+
Mária, Vojtech, František), 18.00 (+ Margita, Štefan, Erik, Lukáš), Surdok
9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Magdaléna - 85 r.).

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

6:15 + Anna - 1. výročie

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 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna
Európy
Sviatok

Čas
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Pondelok 16. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Anna - pohrebná
10:00 + Paulína, Ján, Veronika, Andrej
12:00 + Alžbeta, František
18:00 + Stanislav
5:45 Za duše v očistci

Ut
19.7.

Utorok 16. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Ľubomír - pohrebná
10:00 + Ján, Paulína, Anna, Ondrej
12:00 Za duše v očistci
18:00 + Jozef
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Margita - 10. výročie

Str
20.7.

Streda 16. týždňa v
Cezročnom období

7:00 TV Lux
10:00 + Cecília, Frank, Štefan, Valent, Ľuboš
12:00 + František
18:00 + Marta
5:45 Za duše v očistci

Št
21.7.

Sv. Vavrinca z Brindisi,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Andrej - pohrebná
10:00 + z rod. Gornej
12:00 + Mária, Jozef
18:00 + Pavel
5:45 Za duše v očistci

Pi
22.7.

Sv. Márie Magdalény
Sviatok

6:15 + Peter - 1. výročie
10:00 + Milan
12:00 + Michal, Zuzana, Michal, Juraj, Anna, Anna
18:00 + Milan

So
23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
Sviatok

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Jaromír - pohrebná
18:00 + Ján, Kvetoslava

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C
Ne
24.7.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Jozef), 7.45 (ZBP manželia Fečoví), 9.00
(ZBP Miloš), 10.00 (+ Mária, Andrej), 11.30 (+ Rudolf, p. Gracián, p. Bruno),
15.00 (+ Jolana), 18.00 (+ Miroslav), Surdok 9.00, Dúbrava 10.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Iveta a Gabriel - 40 r. manželstva).

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

