strana 4

Ecclesia aedificetur“ (Aby sa Cirkev
vzmáhala). A budovať Cirkev a slúžiť
jej bolo úsilím, či lepšie povedané
celoživotnou
vášňou
kardinála
Tomka.
Ako generálny sekretár sa arcibiskup
Tomko usiloval rozvinúť činnosť
Biskupskej
synody.
Arcibiskup
Tomko sa jej snažil vtlačiť silný
dynamizmus, konajúc v úzkej
spolupráci s pápežom Jánom Pavlom
II., s ktorým cítil hlboký súzvuk a
priateľstvo.
Počas šiestich rokov ako sekretár
Synody mal kardinál Tomko viackrát
za úlohu zastupovať pápeža a Svätú
stolicu na stretnutiach biskupov
v rôznych častiach sveta. Mal
tak možnosť nadobudnúť hlboké
poznanie reality mnohých miestnych
cirkví a zakúsiť kolegialitu v cítení i
v činoch.
V roku 1985 bol menovaný za prefekta
Kongregácie
pre
evanjelizáciu
národov a hneď nato kreovaný za
kardinála.
Presvedčený, že Boh otvára Cirkvi
horizonty ľudstva, ktoré je pre semeno
evanjelia pripravenejšie, kardinál
dal príklad veľkého misionárskeho a
apoštolského nasadenia.
Okamžite sa postaral o priame
kontakty s tými, čo pôsobili na
misijných územiach. S duchom
otvorenosti voči národom a zmyslom
pre univerzálnosť vynaložil všetku
svoju energiu na stovku ciest na
územia zverené jeho dikastériu,
pričom vždy kládol do centra svojich
príhovorov Krista a prejavoval
veľkého ducha otvorenosti voči
národom, ich kultúram, a zmysel pre
univerzálnosť.
Monografia „Na misijných cestách“
dokumentuje veľký misionársky

Infolist

nepokoj, ktorý ho podnecoval, a to,
čo kardinál Tomko urobil v prospech
misijného rozvoja a posilnenia
miestnych
cirkví:
vytvorenie
mnohých nových diecéz, reformu
seminárov, vybudovanie nových
kostolov,
vzdelávacích
centier,
sociálnych
centier,
vylepšenie
misijnej spolupráce organizovanej
Pápežskými misijnými dielami v
mnohých krajinách.
V duchovnom testamente, napísanom
26. februára 2007, kardinál Tomko
potvrdzuje, že služba vykonávaná na
čele Kongregácie pre evanjelizáciu
národov ho „chytila za srdce“, a
upresňuje: „túto službu som vnímal
ako príspevok k budovaniu a rastu
mystického tela Cirkvi a miloval
som mladé misijné cirkvi v celej ich
kráse a krehkosti: slávnosti, biskupov
a misionárov, seminaristov, rehoľné
sestry, ľud, často chudobný. Bolo
pekné namáhať sa a trpieť pre túto
živú misionársku Cirkev“!
Ukončiac z dôvodu dosiahnutia
kánonického veku úlohu prefekta
Dikastéria
pre
evanjelizáciu
národov, bol menovaný za predsedu
Pápežského výboru pre medzinárodné
eucharistické kongresy.
Viackrát ho poveril či už Ján Pavol II.
alebo Benedikt XVI., aby zastupoval
pápeža na mimoriadnych sláveniach.
Spomeniem aspoň to, keď bol
osobitným vyslancom Benedikta
XVI. na storočnici posviacky kostola
Nepoškvrneného počatia v Moskve
v roku 2011. Pri tej príležitosti,
hovoriac po rusky, kardinál Tomko
spomenul slávnu, hoci veľmi bolestnú
minulosť, a prejavil uznanie novému
náboženskému prebudeniu v ruskej
spoločnosti po udalostiach roku 1989.
Podľa TK KBS upravil o. Michal
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14. AUGUST 2022 DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU

Z HOMÍLIE KARDINÁLA
RE
PRI
POSLEDNEJ
ROZLÚČKE
S
KARD.
JOZEFOM TOMKOM
Celý dlhý a intenzívny život kardinála
Tomka bol zasvätený službe Bohu a
bratom a, takmer celý, venovaný
službe v Rímskej kúrii.
V priebehu rokov zastával množstvo
úradov, ktoré vždy považoval - sú to
jeho slová - za „povolanie slúžiť“.
Spolu s ním odchádza postava, ktorá
robila česť Rímskej kúrii pevnou
vierou, ktorá ho charakterizovala,
opravdivou spiritualitou, živým
cirkevným cítením - „sensus
Ecclesiae“, veľkou rovnováhou v
úsudku, umiernenosťou, zdravým
rozumom, prívetivosťou a jemnocitom
vo vystupovaní.
Veľmi mladý vstúpil do seminára za
Košickú diecézu. Len čo sa v roku
1945 skončila Druhá svetová vojna,
Jozef Tomko bol vyslaný svojím
biskupom do Ríma, aby dokončil
štúdiá na Pápežskej lateránskej
univerzite, kde získal doktorát z
kánonického práva, a potom si urobil
doktorát z teológie a sociálnych vied
na Gregoriánskej univerzite.
Po ukončení štúdií mu historické
udalosti v jeho krajine, v dôsledku
nástupu
Československej
socialistickej republiky a odporu
komunistickej vlády voči Katolíckej

cirkvi, tieto udalosti mu zabránili v
návrate do vlasti. Tak bol 12. marca
1949 vysvätený za kňaza tu v Ríme
a inkardinovaný do Rímskej diecézy.
Spočiatku mu bola zverená úloha
vicerektora Pápežského kolégia
Nepomucenum.
V roku 1962 bol prijatý na vtedajšiu
Kongregáciu Svätého ofícia, kde
sa vďaka svojej zjavnej teologickej
príprave, stal čoskoro vedúcim
úradu pre vierouku. V tých rokoch
publikoval rad článkov a textov, ktoré
upútali pozornosť pre svoju vieroučnú
kompetentnosť a jasnosť výkladu.
V decembri 1974 ho pápež Pavol
VI. vymenoval za podsekretára
Kongregácie pre biskupov.
Dňa 12. júla 1979 mu pápež Ján Pavol
II. zveril úrad generálneho sekretára
Biskupskej synody a prial si osobne
mu udeliť biskupskú vysviacku.
Keďže iba veľmi málo ľudí mohlo
dostať povolenie od česko-slovenskej
vlády prísť zo Slovenska do Ríma,
biskupská vysviacka sa uskutočnila v
Sixtínskej kaplnke, ktorá je menšia, a z
vôle pápeža bola osobitne slávnostná,
pretože pápež chcel zdôrazniť svoju
blízkosť Slovensku a celej umlčanej
Cirkvi v tej tak tvrdej a ťažkej situácii
pre katolíkov žijúcich za „železnou
oponou“.
Ako motto pre biskupský erb si
zvolil slová svätého Pavla: „Ut
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

Po
15.8.

18:00 + Ján, Mária, Jozef, Marián
5:45 Za duše v očistci

Ut
16.8.

Sv. Štefana Uhorského
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Helena - pohrebná
10:00 + Helena, Anton, Bartolomej, Peter
12:00 + Miroslav
18:00 + z bohuznámej rodiny
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Dezider - pohrebná

Str
17.8.

Streda 20. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Gabriela

TV LUX

10:00 + Antónia, Vincent, Ján, Helena
12:00 + Miroslav
18:00 ZBP Branislav a Tatiana s rod.
5:45 Za duše v očistci

Št
18.8.

Sv. Heleny
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Rudolf
10:00 + Helena
12:00 + Miroslav
18:00 + Ján, Zuzana, Ján, Anna
5:45 Za duše v očistci

Pi
19.8.

Piatok 20. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Helena - pohrebná
10:00 + Helena, Štefan, Helena, Anna
12:00 + Bartolomej
18:00 + Miroslav

So
20.8.

Sv. Bernarda, opáta a
učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Barnabáš - pohrebná
18:00 + Miroslav

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
21.8.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Václav, Alžbeta, František), 7.45, 9.00
(+ Jozef, Michael, Michal, Eugen, Eduard, Stanislav, Ján, Štefan), 10.00
(ZBP Jarmila, Justína, Katarína, Slavomír), 11.30 (+ Andrej, Anna,
Pavel, Ján, Terézia, Ján), 15.00 (+ Miroslav), 18.00 (+ Jana), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Emil, Slávka, Šimon, Anna, Marcel,
Danica, Ján, Eva).

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.

5:45 Za duše v očistci

Nanebovzatie preblahoslavenej
6:30 + Peter, Helena
Panny Márie
10:00 + Zuzana
Slávnosť
12:00 + Miroslav
Cemjata 17.00 hod.
16:00 ZBP manželia Peter a Jana
Surdok 19.00 hod.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

1. V mesiaci august nebudú v
konkatedrále od pondelka do
piatku sv. omše o 7.00 hod.
Počas augusta nebudú štvrtkové
adorácie a nebude spovedná
služba od 10.00 do 12.00 hod.
2. V pondelok 15.8. máme prikázanú
slávnosť Nanebovzatia Panny
Márie. Sv. omše v konkatedrále
budú o 5.45, 6.30, 10.00, 12.00,
16.00 a 18.00 hod. Na Cemjate
bude sv. omša o 17.00 hod. a na
Surdoku o 19.00 hod.
3. Pozývame
mládež
na
„Mládežnícku
duchovnoturisticko-rekreačno-formačnú
4 dňovku (M4D ta3) v Ždiari od
22.8. (pondelok) do 25.8.2022
(štvrtok). Prosíme záujemcov, aby
sa nahlásili cez online formulár na
www.presov.rimkat.sk.
4. Pri oltári sv. Jozefa v
Konkatedrále je pokladnička,
do ktorej môžete prispievať na
Prešovské misie. Ďakujeme za
vaše milodary.
5. Začala výstavba centra na
Šidlovci, prosíme o podporu,
buď osobne alebo na účet, či do
pokladničky v konkatedrále.
6. 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.
7. Milodary: Na konkatedrálu:
novomanželia Tkáčikovci 50€.
8. Od pondelka 25.7.2022 sú vo
farskej kancelárii k dispozícii
fotografie z 1. sv. prijímaní.
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9. V nedeľu 11.9.2022 bude o
10.00 hod. na námestí pred
Konkatedrálou sv. Mikuláša o.
biskup Marek Forgáč celebrovať
svätú omšu pri ukončení
celoprešovských misií 2022.
PRETO V NEDEĽU 11.9. V
KONKATEDRÁLE NEBUDÚ
SV. OMŠE O 9.00 A 11.30 HOD.
10. Arcidiecézna Charita organizuje
zbierku školských pomôcok.
Darujte ľahší začiatok školského
roka pre deti v núdzi. Do 15.9.
pomôcky môžete priniesť na
zberné miesto Sociálna poradňa,
Hlavná 81 Prešov v pondelok až
piatok v čase 8.00 - 12.00 hod.
PROGRAM
ROZLÚČKY
S
KARDINÁLOM
JOZEFOM
TOMKOM V KATEDRÁLE SV.
ALŽBETY V KOŠICIACH
Nedeľa, 14.8.2022
16:00 vystavenie
ostatkov
k
osobnému ucteniu v tichej modlitbe,
katedrála
17:15 modlitba posvätného ruženca
18:00 vešpery a panychída
21:00 presun ostatkov do Kaplnky sv.
Michala
Pondelok, 15.8.2022
9:00
vystavenie
ostatkov
k
osobnému ucteniu v tichej modlitbe,
katedrála
10:00 modlitba posvätného ruženca
12:00 presun ostatkov do Kaplnky sv.
Michala; možnosť uctenia ostatkov v
Kaplnke
Utorok, 16.8.2022
7:00
vystavenie
ostatkov
k
osobnému ucteniu v tichej modlitbe,
katedrála
9:00
modlitba posvätného ruženca;
ukončenie vstupu do katedrály pre
verejnosť
11:00 pohrebná svätá omša - hlavný
celebrant: kardinál Dominik Duka

