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Infolist

DUCHOVNO - FORMAČNÝ POBYT
V RÍME
Pozývame chlapcov od 18 rokov,
ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný
duchovný a formačný pobyt do komunity otcov
rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich
tá správna. Kongregácia sa venuje mladým
mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre

Milí bratia a sestry,
stále prebieha
možnosť adoptovať si píštalu, pridajte sa
ku tým, ktorí to už urobili. Zoznam nájdete
na www. presovskagotika.sk Tam nájdete
aj potrebné informácie. Robíme to pre
budúcnosť kostola, budúcich generácií,
ako aj pre celé mesto.

Vrelá vďaka všetkým, ktorí ste zakúpením
lístka na koncert, ktorý bol v našej
konkatedrále, pomohli k záchrane
historického nástroja. Vrelá vďaka
patrí vedeniu OZ Prešovská gotika a
jej členom, ktorí aktívne pomáhalí pri
prezentácii nášho kostola i farnosti.

Záznam z koncertu si budete môcť
pozrieť aj vo vysielaní STV a to v nedeľu
20.5.2018 vo večerných hodinách cca po
20.00 hod.
SMS
Možnosť pomôcť pri záchrane organa

Aby vo všetkom bol oslávený Boh.
Oznam a upozornenie
Na základe štátneho Zákonna o ochrane
osobných údajov, nie je dovolené
vydávať informácie z matrík hocikomu.
Je to možne vydať len tým, ktorí prídu
osobne alebo cez splnomocnenie inej
osoby. Prosíme, aby ste tento štátny
zákon rešpektovali a nevyvíjali nátlak na
kanceláriu. Opakujeme, je to štátny, nie
cirkevný zákon!
Na mesiac máj pripravujeme pre Vás
tieto aktivity:
16.5.2018 Deň milosrdenstva spojený s
rekolekciami nášho dekanátu
17.5.2018 Návšteva duchovného otca z
Klokočova Matúša Marcina
19.5.2018 Vigília Zoslania Ducha
Svätého
20.5.2018 Sviatosť birmovania o 11.00
hod.

tlač, kopírovanie, väzba

RTVS

Ut in omnibus glorificetur Deus

Nanebovstúpenie Pána

lacné tonery a cartridge

Poďakovanie

Prosíme o modlitby aby:

6. MÁJ 2018

predaj a servis tlačiarní

Svätomikulášský organ a jeho záchrana

bude aj formou poslania sms na telefónne
číslo (uvedieme neskôr).

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Adoptuj si píštalu

19
2018

kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady
na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť
rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom
smerovaní. Zašli svoj životopis
a
následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv.
Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo:
konkatedralapo@gmail.com , 0911/487341.
JOZEF MIHAĽ

„Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu.“
Evanjelium sa ohlasovalo ústne.
Výraz, ktorý Písmo používa, znie:
kerygma – ohlasovanie. To je oznam posla, herolda, ktorý oznamuje úradnú správu verejnosti.
Posolstvo herolda, úradne povereného, nepripúšťa nijakú diskusiu.
Cieľom úradného posla nemá byť
presviedčať ani prehovárať. Jeho
posolstvo je autoritatívny oznam,
úradná správa. Možno ju len prijať
alebo odmietnuť. Apoštoli boli úradní poslovia, ktorí takto oznamovali
zvesť o Kristovi. Toto poverenie trvá
dodnes. Evanjelium sa stále hlása
všetkým národom. To je najsvätejšie
poslanie Cirkvi.
Vzkriesený Pán sa ukazoval
apoštolom 40 dní, ale už predtým
ich upozornil, že od nich odíde, ale
že im pošle svojho Ducha. Evanjelista Marek píše, že apoštoli sa vydali na cesty, všade kázali a „Pán
im pomáhal a ich slová potvrdzoval
znameniami, ktoré ich sprevádzali.“

ročník: XXVIII.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pán zostal s nimi, ako im sľúbil.
Zostal a zostáva aj s nami.
Kristus neodišiel, nenechal nás
samých. Zostal navždy a nami v
slove, vo sviatostiach, v blížnych,
prebýva v nás. Ježiš, vzkriesený
Pán, žije uprostred svojej cirkvi!
PaedDr. Ľudmila Pekáriková
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 za neprajníkov bohuznámej osoby

Po
7.5.

Pondelok po 6.
veľkonočnej nedeli

6:15 ZBP Mária - 70 rokov
7:00 † Eva - pohrebná
12:00 † Ján, Zuzana, Ján
18:00 ZBP a dary Ducha Sv. Oľga, František
5:45 † Štefan

Ut
8.5.

Utorok po 6.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Rudolf
7:00 † Emília - pohrebná
12:00 štátny sviatok - nie je!
18:00 faustínum - združený úmysel
5:45 † Cecília - 2. výročie smrti

Str
9.5.

Streda po 6.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Jozef
7:00 † Rudolf - pohrebná
12:00 ZBP Magdaléna - 80 rokov
18:00 † Anton, Marta

Št
10.5.

PRIKÁZANÝ SVIATOK
Nanebovstúpenie Pána
(slávnosť)
Cemjata: 17.00
Konkatedrála: Adorácia po
večernej sv. omši

Pi
11.5.

So
12.5.

Ne
13.5.

Bl. Sáry Salkaháziovej,
panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)
Sobota po 6.
veľkonočnej nedeli

Infolist

Infolist

5:45 6:15 za dary Ducha Sv. pre Dávida
7:00 † Štefánia - pohrebná
8:15 12:00 † Iveta, Ladislav, Gabriela
16:00 18:00 † Anna, Ondrej
5:45 ZBP Helena, Ján
6:15 ZBP Peter, Martin
7:00 † Alojz - pohrebná
12:00 † Ladislav, Pavol a Júlia
18:00 † Jolana - 1. výročie
5:45 † bohuznámi (viacerí)
6.15 † Ján, Darinka, Pavol, Paľko
18:00 † Rudolf

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
POZOR: NIE JE SV. OMŠA O 11:30

5.45 (ZBP Zlatica - 70 r. života), 6.30 (ZBP Milena s rod.), 7.45, 10.00 (ZBP
Františka - 50 r. života), 15.00 (za duše v očistci; † Mária - z 11.30!!),
18.00 († Viliam)
Kalvária: 16.30 († bohuznáma), Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, 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 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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1.

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma Milina 100 €. Na organ:
bohuznáma vdova 50 €, rod. Pitková
100 €, bohuznáma 86 €.

2.

V sobotu 12.5. od 8.30 hod. bude
prebiehať nácvik a prvá sv. spoveď 9.
prvoprijímajúcich detí.

3.

V NEDELE 6.5., 13.5. A 20.5.2018
KVÔLI SLÁVNOSTI PRVÉHO SV.
PRIJÍMANIA NEBUDÚ SV. OMŠE
O 11.30. SVIATOSŤ BIRMOVANIA
BUDE 20.5.2018 O 11.00 HOD. V
nedeľu 13.5. sa kvôli slávnosti prvého
sv. prijímania úmysel zo sv. omše o
11.30 († Mária) presúva na 15.00 hod. budú celebrovať dvaja kňazi. Ďakujeme
za pochopenie.

4.

V nedeľu 13.5.2018 sa uskutoční
pri sv. omšiach zbierka na katolícke
masmédiá.
10. V sobotu 12.5.2018 sa organizuje
Od 1. mája sa modlíme
májovú
pešia púť pre deti Ličartovce pobožnosť (loretánske litánie) o 17.55
Obišovce s následnou sv. omšou.
hod. Vždy začíname s kňazom.
Bude sa putovať peši z Ličartoviec,
8. mája nebude sv. omša o 12.00 hod.
aby to bola naozaj púť. Záujemcovia
a taktiež bude zatvorená kancelária z
kontaktujte Moniku Balčákovú cez
dôvodu štátneho sviatku. Pohreby a iné
eRko na tel. 0918716498 ohľadom
súrne záležitosti hláste kňazovi v daný
ďalších informácií.
deň po sv. omši v konkatedrále.
11. Klub
kresťanských
pedagógov
V utorok 8.5.2018 bude pri večernej
pozýva svojich členov a sympatizantov
sv. omši slávený združený úmysel na púť do Rožňavy v stredu 9.5.2018.
faustínum. Úmysly za zdravie a iný
Program: sv. omša o 10.00 hod.,
dobrý úmysel (nie za zosnulých) vhoďte
ktorú bude celebrovať otec biskup
do schránky pod obrazom Božieho
Mons. Stanislav Stolárik, stretnutie na
milosrdenstva do 8.5.2018 do 7.00 hod..
biskupskom úrade, prehliadka mesta,
OZNAM PRE BIRMOVANCOV:
návšteva Betliara. Odchod autobusu o
spoločný nácvik a rozdelenie služieb
6.30 hod. zo zastávky pred žel. stanicou.
na birmovku sa uskutoční v pondelok
Kontakt: M. Špesová – 0915 930572.
14.5. po večernej sv. omši. Sv. spoveď

5.
6.

7.

8.

birmovancov a rodinných príslušníkov
sa uskutoční v sobotu 19.5. od 9.00
v konkatedrále. Generálka pred
birmovkou bude v sobotu 19.5. po
dopoludňajšej spovedi.
Deň
Božieho
milosrdenstva: V
našej farnosti ho aj v tomto roku
pripravujeme. Budeme ho prežívať v
stredu 16.5.2018 so začiatkom o 9.00
hod., kedy budeme spolu s kňazmi
dekanátu sláviť rekolekčnú sv. omšu.
Program pokračuje prednáškou o
11.15 hod. na tému "Božie a ľudské
milosrdenstvo". O 12.00 hod. bude sv.
omša. Od 14.15 hod. bude príhovor Sr.
M. Benediktíny Fečovej a služba ucha
sestier KMBM. Od 14.55 hod. bude
vyložená sviatosť oltárna, o 15.00 hod.
bude hodina Božieho milosrdenstva.
(Plagáty budú na nástenke)
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