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jeho krátke nedeľné odkazy. Nikto
OZNAMY
vám to nezakazuje, buďte s ním
priamo spojení. Veľa dobrých pod- 1. V nedeľu 24. júla pripadol 2.
svetový deň starých rodičov
netov a hlbokých myšlienok vás
a seniorov. Pápež František
môže osloviť a zmeniť váš život k
v tomto duchu oslovil ľudí,
lepšiemu. Sledujte dianie vo vašej
ktorí ho sledujú na sociálnych
farnosti, nastavte si kontakt na
sieťach: „My, starí rodičia
webovú stránku farnosti, pozrite
a seniori, máme jednu veľkú
si, kedy sa spovedá, kedy je svätá
zodpovednosť:
učiť
ľudí
omša, aká akcia sa chystá a nebojte
hľadieť
na
iných
takým
sa žiť so svojou farnosťou.
istým chápavým a nežným
Čas strávený spolu ľudí spája a
pohľadom, aký venujeme
vytvára aj priestor na oživenie
vnúčatám. Dnes môžeme byť
viery. Lebo v automatizme a
učiteľmi
pokojamilovného
uponáhľanosti života sa skrýspôsobu života, pozorného
va veľké nebezpečenstvo aj pri
voči najslabším.“
prežívaní viery.
2. Odpustová
slávnosť
na
Uvedomovali si to aj sv. Cyril
Dúbrave ku cti sv. Joachima
a Metod, preto svojich žiakov
a Anny sa aj v tomto roku
vyškolili tak, aby sa ich viera nezaktešila záujmu veriacich z danej
ladala len na vonkajších prejavoch,
oblasti. Vyjadrujeme úprimne
na písme, na slovách, na dôležitosti
Pán Boh zaplať každému,
vlastnej cirkevnej správy, ale aby
kto pripravil túto slávnosť.
mali živý vzťah s Ježišom, aby sa v
Poďakovanie si zaslúži aj pani
praxi ukázali ako ľudia pevnej viery,
Ľubomíra Šoltésová, ktorá sa
ktorú nestratia ani v najťažšom prestará o kaplnku.
nasledovaní, ani vo vyhnanstve. Vo
vzťahu medzi rodičmi a deťmi teda 3. V utorok 2.8.2022 možno
získať vo všetkých farských
platí to isté, čo sa odohrávalo medzi
kostoloch úplné odpustky
učiteľmi slovanských národov a ich
"Porciunkuly".
Skutok
žiakmi. Deti budú robiť to, čo vidia
predpísaný
na
získanie
robiť svojich rodičov.
odpustkov je nábožná návšteva
Drahí bratia a sestry! My buďme vikostola spojená s Modlitbou
erozvestami pre naše rodiny a deti.
Pána a Vyznaním viery (Verím
My sa staňme misionármi viery,
v jedného Boha). Okrem toho
kresťanských hodnôt a zdravého
treba splniť tri podmienky:
národného povedomia. Nech nám
svätú spoveď, sväté prijímanie
Panna Mária vyprosí odvahu a silu
a modlitbu na úmysel Svätého
i Bohom naplnený život v našich
Otca (napr. Otče náš, Zdravas a
rodinách, aby sme mohli byť hrdí
Sláva). Tieto odpustky možno
na našu vlasť i na našu Cirkev!
získať aj vo františkánskych
kostoloch.
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ročník: XXII.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

P O K R A Č O V A N I E
HOMÍLIE
KOŠICKÉHO
ARCIBISKUPA
MONS.
BERNARDA
BOBERA
Z
CYRILOMETODSKEJ
PÚTE V NITRE, 5. JÚLA
2022
Drahí bratia a sestry – otcovia a
mamy našich rodín! Viem, je toho
na vás veľa z každej strany, staráte
sa ako uživiť vaše rodiny, snažíte
sa zabezpečiť každodennú obživu
i dobré vzdelanie svojim deťom.
Prosím vás len o jedno, nezabúdajte
že podobne ako svätý Jozef a Panna Mária, vy ste ochrancami a
vychovávateľmi svojich detí. Vy
im dajte jesť, ale aj tú duchovnú
stravu, dajte im vieru, aby sa nestratili, aby z nich nevyrástli sebci a
egoisti. Vy im už teraz doma, v rodine, ukážte na čom záleží v živote,
hovorte im o správnych hodnotách. Hoci nebudú mať všetko na
čo si zmyslia, najviac im dáte, keď
ich privediete k Bohu, ktorý im dá
všetko čo potrebujú. Naučte ich pri
Bohu čerpať pokoj, istou a dôveru,
že všetky naše námahy majú iba
v ňom svoj zmysel a cieľ. Nájdite
si čas na modlitbu, na svätú omšu,
aby ste mohli čerpať silu a Boží pokoj, ktorý nikde inde nenájdete.

Nebojte sa, nie ste sami. Tvorte
spoločenstvá aj s inými rodinami,
stretávajte sa, nezostávajte zavretí
doma. Veľa sa rozprávajte s deťmi,
lebo čas nevrátite. Často ani neviete s kým sú vaše deti, s kým sa
stretávajú a kto im dáva rozumy.
Doma sa aspoň na chvíľu odpojte od internetu, nepíšte sms-ky,
nečetujte, nesnažte sa všetky svoje
emócie dávať vonku a uverejňovať
na sieťach – hovorte a vyjadrite
to radšej priamo svojej žene, svojmu mužovi! Nech je to doma,
tam nech sa tvorí zázemie pre deti,
nech cítia, že ich máte radi a máte
na nich čas. Pomodlite sa spolu
aspoň niečo krátke a prečítajte si
pár viet zo Svätého Písma. Vy, čo to
praktizujete, viete, ako to stmeľuje
rodinu i samotné manželstvo. To, že
neprežívame vieru naplno, to je aj
preto, že sa o nej doma nerozprávame. Pretlak informácií a iných
podnetov úplne odstaví debaty o
viere a duchovných veciach.
Preto, v tej spleti informácií pousilujte sa sledovať aj naše katolícke
médiá, ktoré sú dobré, lebo v
nich pracujú kvalitní ľudia. Prečo
si napr. nepridáte Svätého Otca
Františka na Instagrame? Stačí
si pravidelne vypočuť či prečítať
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Liturgický kalendár

Po
1.8.

Sv. Alfonza Máriu de Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Čas

1.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Miroslav

18:00 + Filip
5:45 Za duše v očistci

Ut
2.8.

Utorok 18. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Apolónia - 1. výročie
10:00 + Štefan
12:00 + Miroslav
18:00 + Marta
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Eva - poohrebná

Str
3.8.

Streda 18. týždňa v
Cezročnom období

7:00 ZBP Mária, Adriána, Marta s rod.
TV LUX
10:00 ZBP Katarína, Silvia
12:00 + Miroslav
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci

Št
4.8.

Sv. Jána Máriu Vianneya,
kňaza
Spomienka

6:15 + Miroslav
10:00 ZBP Miroslav, Ľudovít
12:00 + Jozef
18:00 + Vladimír, Janka, Ján
5:45 Za duše v očistci

Pi
5.8.

Piatok 18. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Miroslav
10:00 ZBP Ľudovít a Ľudmila
12:00 + Mária, Juraj
18:00 ZBP Rudolf, rod. Grejtáková
6:15 Za duše v očistci

So
6.8.

Premenenie Pána
Sviatok

Ne
7.8.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Marcela s rod.), 7.45, 9.00 (+ Ján,
Irena, Ladislav, Marián), 10.00 (Na slávu a vďaku Otcovi Stvoriteľovi),
11.30 (+ Miroslav), 15.00 (+ František), 18.00 (+ Filoména, Anton),
Surdok 9.00, Cemjata 10.30, Kalvária 16.30 (ZBP Hedviga - 85 r.).

7:00 + Miroslav
18:00 + Lenka, Margita, Rudolf, Anna

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

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

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.

10:00 ZBP Anna, Ján
12:00 + Ema
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V mesiaci august nebudú v 6. Od pondelka 25.7.2022 sú vo
konkatedrále od pondelka
farskej kancelárii k dispozícii
do piatku sv. omše o 7.00
fotografie z 1. sv. prijímaní.
hod., funkcia týchto sv. omší 7. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
(pohrebná a výročná) sa
školskom roku prijať sviatosť
presúva na sv. omše o 6.15 hod.
birmovania, nech sa prihlásia
Z dôvodu čerpania dovoleniek
prostredníctvom
online
počas mesiacov júl a august
formulára na našej webovej
nebudú štvrtkové adorácie a
stránke alebo nech si vo farskej
nebude spovedná služba od
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
10.00 do 12.00 hod.
Prípravu v školskom roku
2022/23 môžu začať študenti
Tento týždeň je prvopiatkový.
2. ročníka SŠ alebo starší.
KU CHORÝM DOMOV
Prihlásiť sa môžete do piatka
PÔJDEME AŽ V SEPTEMBRI.
26.8.2022.
Vyloženie Sviatosti oltárnej
bude v konkatedrále vo štvrtok 8. Začala výstavba centra na
a v piatok od 12.30 hod. Na
Šidlovci, prosíme o podporu,
Cemjate sv. omša v piatok
buď osobne alebo na účet či do
bude o 17.00 hod. a spoveď od
pokladničky v konkatedrále .
16.00 hod. Sviatosť zmierenia 9. Arcidiecézne centrum pre
vysluhujeme od pondelka do
mládež organizuje v sobotu
piatka v konkatedrále od 5.45
13.8.2022 MIKE 2022 –
do 6.40 hod. a od 17.30 do
stretnutie
miništrantov
17.55 hod. a v sobotu od 6.15
Košickej
arcidiecézy.
do 6.55 hod. a od 17.30 do
Uskutoční sa vo farnosti
17.55 hod.
Kráľovnej Pokoja v Prešove
V
sobotu
6.8.2022
na sídlisku III. Sú pozvaní
organizujme púť dekanátu
miništranti zo všetkých farností
do
Obišoviec.
Prosíme,
arcidiecézy od tých najmenších
aby ste do Obišoviec prišli
až po tých najväčších. Program
individuálne. Fatimská sobota
MIKE 2022 je nasledovný:
v konkatedrále nebude.
9:00 – registrácia; 10:00 – svätá
omša s arcibiskupom Mons.
Odpustová slávnosť ku cti sv.
Bernardom Boberom. Po svätej
Donáta v kostole na Cemjate
omši bude rozhovor s otcom
bude 7.8.2022. Od 10.00 hod.
arcibiskupom, rôzne zaujímavé
bude modlitba sv. ruženca s
súťaže,
tombola,
guľáš,
medzispevmi a vysluhovanie
mnoho
zábavy
a
prekvapenie.
sviatosti zmierenia. O 10.30
14:30 – vyhodnotenie súťaží;
hod. bude slávnostná sv.
15:00 – Korunka Božieho
omša. Celebrantom bude o.
milosrdenstva a požehnanie na
Ján Jakubov, SDB. Srdečne
cestu.
vás pozývame.
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