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Birmovanie
Keďže v budúcom týždni nás čaká
udeľovanie sviatosti birmovania
ponúkame vám katechézu o tejto
sviatosti.
Sviatosť birmovania je sviatosťou
duchovnej dospelosti. V tejto sviatosti
sa prijímajú dary Ducha Svätého,
ktorý na Turíce zostúpil na apoštolov.
Touto sviatosťou nás Duch Svätý
posilňuje, aby sme vieru v Pána Ježiša
nikdy nezapreli a aby sme si vládali
ochrániť nadprirodzený život. Práve
Duch Svätý nám dáva silu, aby sme
vo viere a láske vydávali svedectvo
o Pánu Ježišovi.
Sviatosť birmovania udeľuje biskup.
Vkladá ruky na birmovanca, vzýva
dary Ducha Svätého a maže ho
krizmou so slovami: „Prijmi znak
daru Ducha Svätého“. Podobne
ako krst, aj sviatosť birmovania sa
v živote nesmie opakovať. Na prijatie
tejto sviatosti a darov Ducha Svätého
je potrebná príprava a milosť

posväcujúca – birmovanec má byť
vyspovedaný a nesmie ju prijímať
v stave ťažkého hriechu.
Každý birmovanec má svojho
birmovného rodiča. Ten má byť
svojmu birmovancovi príkladom
kresťanského života a viery v Ježiša
Krista. Zodpovednosť, ktorú berie za
birmovanca, je viditeľne prejavená
tým, že počas vysluhovania sviatosti
položí svoju pravú ruku na jeho
pravé rameno.
Každé prijatie tejto sviatosti musí
priniesť aj svoje ovocie na živote
každého birmovanca a celej jeho rodiny.
Veď dary Ducha Svätého, ktoré prijíma,
sa musia aj prejaviť konkrétnymi
skutkami lásky, milosrdenstva, ale
hlavne pokánia a zmenou života
k lepšiemu.
Podarí sa to aj našim birmovancom?
Prosíme vás o modlitby za nich!
MŠ a MT

Turíčna vigília v Konkatedrále sv. Mikuláša
Turíčna vigília je nocou očakávania Ducha Svätého,
ktorého prisľúbil Pán Ježiš svojim apoštolom.
V tomto roku ju budeme aj my spoločne sláviť v našej konkatedrále v sobotu

18.mája večer so začiatkom o 18.00 hod.

Tak ako apoštoli zotrvávali na modlitbách spolu s Pannou Máriou,
aj my budeme pri dlhšej bohoslužbe slova spoločne prosiť
o dary Ducha Svätého a sláviť Eucharistiu.
Tešíme sa na vás.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
12. máj 2013

ročník: XXIII.

7. Veľkonočná nedeľa v roku C

Solidarita
Azda viac ako kedykoľvek
predtým sa dnes spomína slovo
solidarita, hlavne ako je veľmi potrebná
medzi národmi, medzi štátmi, medzi
etnickými skupinami a vôbec medzi
ľuďmi. Spomína sa možno aj preto, že
jej niet, alebo že jej je veľmi málo.
Na dnešnom úryvku evanjelia
môžeme vidieť, ako nám sám Kristus
ide aj v tomto smere príkladom.
Prosí za všetkých. Aby boli jedno.
A nielen to, ale delí sa aj so svojou
slávou: Slávu, ktorú si ty dal mne,
Otče, ja som dal im, aby sme všetci
boli jedno. Zaujímavé. Ak má človek
úspech, zväčša sme svedkami, že
si to necháva skôr pre seba, teší sa,

že vyniká nad iných a málokedy sa
vie deliť, lebo sa bojí, že by prišiel
o časť svojho majetku a bol by potom
chudobnejší.
Poďakujme hlavne za to, že aj
s nami je Kristus solidárny, pretože
vtedy sa modlil aj za nás, aj nám
ponúka svoju slávu. Poďakujme mu,
že kraľuje nad nami a poďakujme za
to, že aj nás povolal k účasti na tomto
kraľovaní.
A nech tá vďaka spôsobí, že aj
my budeme solidárni s našimi bratmi
a sestrami.
Michal Masný

Deň Božieho milosrdenstva – 15.5.2013
11.00 - Úvodný príhovor
11.15 - Prednáška – prof. Jan Zimny, KUL Lubin; téma: Božie Milosrdenstvo
12.00 - Svätá omša, Mons. Stanislav Stolárik
13.00 - Svedectvo
13.30 - Multimediálna prezentácia o posolstve milosrdenstva
14.00 - Prednáška – sestra KMBM
14.30 - Adorácia obrazu Božieho milosrdenstva
15.00 - Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva
Po sv. omši bude možné využiť tzv. službu ucha (možnosť rozhovoru so sestrami KMBM)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
13.5.

Ut
14.5.

St
15.5.

Št
16.5.

Pi
17.5.

So
18.5.

Ne
19.5.

Liturgický kalendár

Blahoslavenej Panny
Márie Fatimskej

Čas

Úmysly sv. omší

5.45 † Margita, Milan, Kamil
6.15 ZBP - František

ľubovoľná spomienka

7.00 † Anna - 10. výročie

Č 1: Sk 19, 1-8
Ž: 68, 2-3. 4-5a+c. 6-7b
Ev: Jn 16, 29-33

12.00 za obrátenie Milana

Sv. Mateja, apoštola
sviatok

Č 1: Sk 1, 15-17. 20-26
Ž: 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8.
Ev: Jn 15, 9-17

Streda
po 7. veľkonočnej nedeli
kántrový deň
Č 1: Sk 20, 28-38;
Ž 68, 29-30. 33-35a. 35b-c+36c Ev: Jn 17,
11b-19

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
spomienka

Č 1: Sk 22, 30; 23, 6-11
Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11;
Ev: Jn 17, 20-26

Piatok
po 7. veľkonočnej nedeli
kántrový deň
Č 1: Sk 25, 13-21 Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20b
Ev: Jn 21, 15-19

Sobota
po 7. veľkonočnej nedeli
kántrový deň
Č 1: Sk 18, 23-28; Ž 47, 2-3. 8-9. 10;
Ev: Jn 16, 23b-28

Infolist

18.00 † Anton, Eduard, Vincent, Ján
5.45 † Zdenko, Marta
6.15 † Jarmila
7.00 † Peter - pohrebná
12.00 † Oľga
18.00 † Anton
5.45 † Jozef, Žofia
6.15 † Koloman, Helena
7.00 † Juraj - pohrebná
12.00 † Cecília, Jolana, Marta, Peter
18.00 † Valent
5.45 ZBP pre bohuznámu rodinu
6.15 ZBP Jozef
7.00 † Ján, Ján, Helena
12.00 ZBP Silvia s rodinou
18.00 † Helena, Štefan, Stanislav, František, Bartolomej
5.45 ZBP - Andrejka
6.15 † Štefan, Mária
7.00 † Bartolomej - pohrebná
12.00 ZBP - Vladimír (50 r.)
18.00 † Marián
5.45 ZBP - Radoslav
6.15 ZBP - Pavol, Pavol, Vladimír, Rudolf s rodinami
7.00 † Viliam - pohrebná
18.00 ZBP - Peter, Marek, Taiana s rodinami

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - sv. birmovania, 12.00, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00
Č 1: Sk 2, 1-11; Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34; Č 2: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; Ev: Jn 20, 19-23

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie.
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Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

Infolist

1.
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.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• 130 € zo svadby Marcinových
Ružencové bratstvo pri konkatedrále
venovalo:
• 80 € oprava konkatedrály
• 100 € freska Mojžiš
• 45 € rádio Lumen
• 45 € TV Lux

2.

Dnes je zbierka na katolícke
masmédiá. Pán Boh zaplať!

3.

Májové pobožnosti
Celý mesiac máj sa modlíme májové
pobožnosti. Litánie loretánske sa
modlíme s kňazom vždy pred sv.
omšou večer o 17.50 hod.

4.

Upozornenie!
Nasledujúca nedeľa 19.5.2013 je sv.
omša o 11.30 hod. kvôli slávnosti
udeľovania sviatosti birmovania
v našej farnosti posunutá na 12.00
hod. Ďakujeme za pochopenie!

5.

V stredu dňa 15.5.2013 v rámci Roka
viery slávime v našej farnosti DEŇ
BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA.
Prosíme o dobrú reklamu po celom
meste. Sv. omša o 12.00 hod. bude
za účasti Mons. Stanislava Stolárika.
V ten deň sú v našej farnosti aj
májové dekanátne rekolekcie. Od
piatka 10.5.2013 do soboty 18.5.2013
sa budeme po večernej sv. omši
po záverečnom požehnaní modliť
s kňazom Deviatnik k Duchu
Svätému.

6.

V Rámci Roka viery sa modlíme
spolu ranné chvály v utorok o 7.30
hod. Srdečne ste pozvaní.

7.

Večer dňa 18.5.2013 o 18.00 hod. vás
pozývame na VIGÍLIU ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO.

8.

Plánovaná púť členov klubu Staré
mesto Prešov do Ružencovej
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záhrady vo Vyšnej Šebastovej dňa
23.5.2013 sa prekladá o týždeň skôr,
t.j. vo štvrtok 16.5.2013. Odchod
autobusu je od Katolíckeho kruhu
o 14.00 hod.
9.

V našej konkatedrále sa uskutoční
dňa 24.5.2013 Noc kostolov. Bližší
program si všimnite na plagáte na
nástenke.

10. Sviatosť birmovania
• Sv. spoveď birmovancov bude
v sobotu 18.5.2013 o 9.00 hod.
• Rodičia, birmovní rodičia, starí
rodičia a príbuzní birmovancov
si sv. spoveď vykonajú v týždni
pred slávnosťou, a to od
pondelka do piatka.
• V sobotu spovedáme iba
birmovancov!
• V sobotu večer o 18.00 hod bude
vigílná sv.omša, po skončení
ktorej bude spoločný nácvik na
nedeľnú slávnosť udeľovania
sviatosti birmovania. Účasť
birmovancov je nutná!!!
11. V sobotu 18.5.2013 sa uskutoční
9. púť Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove.
Odchod autobusu bude z Jarkovej
ulice od Katolíckeho kruhu o 4.00
hod. ráno. Duchovný sprevodca p.
kaplán Majrník.

Krsty
4.5. Karolína Fecková, Samuel
Zábavník, Gréta Jurašková
5.5 Martin Mamrilla

Sobáše - 4.5.2013
Maroš Bohumel a Juliána Ruppová
Pavol Marcin a Monika Andrejová
Ľudovít Nagy a Alena Poľanská

