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Oprava konkatedrály

Infolist

Milovaní bratia a sestry našej farnosti, ako aj vy všetci, ktorým naša
konkatedrála „prirástla k srdcu“. Všetci vnímate, že sa v našom kostole
stále niečo deje, opravuje, búcha, oklepáva... Áno, je to tak. Hlavná práca
teraz je nasmerovaná na reštaurovanie fresiek Mojžiša a Árona, čo všetci
denno – denne vnímate. Je to práca zdĺhavá, náročná na čas, precíznosť
a jasne, že aj na financovanie. Vďaka vašim darom, ale aj pravidelnému
prispievaniu členov Ružencového bratstva, sa nazbieralo toľko, aby
sa mohla vyplatiť jedna opravená nástenná maľba. Pán Boh zaplať za
vašu pomoc a štedrosť! Veríme, že keď urobíme ďalšie zbierky, podarí
sa nám dozbierať na zvyšnú časť, aby sa obidve maľby mohli zaskvieť
v kráse, ktorá je vždy oslavou Boha. Všetko má však svoje ale,... Tak je
to aj v tomto prípade. Mnohí sa totiž pýtate: Nebolo by dobre, keby sme
už mali vyčistené a vybielené aj stropy v našej konkatedrále? Nebude to
čudné, že obnovené maľby budú v znečistenom interieri?
Áno, je to tak. Preto sme sa rozhodli podať projekt na VÚC – Prešov,
aby sme mohli túto ďalšiu etapu rekonštrukcie našej konkatedrály začať
a ukončiť. Z našej strany to však opäť vyžaduje spolufinancovanie, ktoré
je nevyhnutnou podmienkou k získaniu dotácie v rámci tohto projektu.
Termín podania projektu je do konca mesiaca júl t.r. Bola by veľká škoda,
kedy sme sa o ponúkanú dotáciu neuchádzali. Je to však podmienené
naším farským spolufinancovaním. Obraciame sa preto na vás s prosbou
o pochopenie, nakoľko musíme obnoviť naše mesačné zbierky na opravu
konkatedrály. Budeme a sme už teraz vďační za každé euro. Verím, že to
prijmete v dobrom a že sa nám s Božou pomocou - počítam tak do konca
septembra - podarí obidva naše ciele naplniť. Konkatedrála sa potom
už pri novom osvetlení určite zaskvie na oslavu Boha ešte v krajšom
a zrekonštruovanom interiéri. Najbližšia zbierka by teda bola o týždeň
pri sv. omšiach v nedeľu a podobne by bola aj v auguste.
Pri tejto práci sa však - ako to vnímate - opravujú aj iné veci, ktoré
sú možno menej viditeľné, ale aj tak dôležité. Všetkým vám vyjadrujem
svoje veľké Pán Boh zaplať za všetky vaše modlitby i dary.
Pán Boh zaplať za pochopenie a porozumenie!
Váš p. dekan
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
14. júl 2013

„A kto je môj blížny?“
(Lk 10, 29)

Vo svojej otázke a Ježišovej
protiotázke odhalil tento zákonník
hlbokú citlivosť na Pánovo slovo a na
Božie volanie vo svojom srdci. Na
rozdiel od iných židovských učencov
- ktorí patrili k najzatvrdilejším
Ježišovým odporcom - tento muž
dokázal zhrnúť celý Boží plán do dvoch
jednoduchých prikázaní: Milovať Boha
a milovať svojho blížneho.
Tento zákonník svojou odpoveďou
dokázal, čo Mojžiš povedal Izraelitom
pred mnohými storočiami : „Tie slová
sú v tvojich ústach, v tvojom srdci“
(Dt 30, 14). Dokázal, že týmto spôsobom
je Boh takmer geneticky zapísaný do
pohnútok ľudskej prirodzenosti, čím si
získal Ježišov súhlas.
Bratia a sestry, nie je ťažké pochopiť
evanjelium. Nie je to súhrn teologických
formulácií.
Nepotrebujeme
roky
vzdelávania, aby sme vystihli a prijali
jeho podstatu. Boh ju zapísal do nášho
srdca a v hĺbke svojho svedomia všetci
poznáme pravdu.
A v tomto úryvku je čosi viac ako
len rozhovor medzi dvoma rovnako
zmýšľajúcimi náboženskými vodcami.
Ježiš zákonníkovi nepovedal len to, že
je na správnej ceste, ale aj tieto slová:

ročník: XXIII.

PÄTNÁSTA NEDEĽA
„Toto rob a budeš žiť“ (Lk 10, 28).
Viditeľne nestačí pravdu iba pochopiť.
Naše chápanie by nás malo viesť
ku konaniu v pravde. A tak ako je
evanjelium jednoduché, je aj náročné.
Vždy, keď počas svätej omše
počúvame ohlasovanie Božieho slova,
Ježiš nám vraví: „Choď a rob podobne“
(Lk 10, 37). Žiada nás, aby sme prijali
jednoduchosť jeho posolstva a utíšili
vnútorné hlasy, ktoré sa nás snažia
odhovoriť a protestujú, že Ježiš žiada
od nás príliš veľa. Mojžiš mal pravdu:
Slovo nie je ďaleko od nikoho z nás.
Duch Svätý - láska a moc nášho Boha je vždy v nás, aby nás učil a posilňoval.
Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si
vpísal do môjho srdca svoje slová.
Mocou Ducha Svätého mi daj odvahu
a pokoru, aby som šiel a konal dielo
tvojho evanjelia. Ježišu, chcem sa ti
podobať.
Prevzaté z www.smn.sk

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Svätého Bonaventúru,
Po
15.7.

Ut
16.7.

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
Č 1: Ex 1, 8-14. 22
Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8
Ev: Mt 10, 34 – 11, 1

Preblahoslavenej
Panny Márie Karmelskej

Št
18.7.

Pi
19.7.

Ne
21.7.

5.45 ZBP Pavol s rod.
6.15
12.00 † Kamil
18.00 ZBP Martin a Henrieta, Štefan
a Eva s rod.
5.45 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
6.15
12.00 † Imrich, Ján, Michal, Mária

Č 1: Ex 2, 1-15a
Ž 69, 3. 14. 30-31. 33-34
Ev: Mt 11, 20-24

18.00 ZBP Miroslav, Darina, Eva

pustovníkov

5.45 † Mária (3. výročie)
6.15
12.00 † Anna, Jozef, Daniel, Eva

spomienka

18.00 † Helena, výročná

Č 1: Ex 3, 1-6. 9-12
Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7
Ev: Mt 11, 25-27

5.45 † Marián

Féria

6.15

Č 1: Ex 3, 13-20
Ž 105, 1+5. 8-9. 24-25. 26-27
Ev: Mt 11, 28-30

12.00 † Katarína, Michal, Katarína,
Ondrej, Milan, Viktor
18.00 † Jozef
5.45 † Mária

Féria
Č 1: Ex 11, 10 – 12, 14
Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18
Ev: Mt 12, 1-8

Svätého Apolinára,
So
20.7.

Úmysly sv. omší

ľubovoľná spomienka

Svätých Andreja-Svorada
a Benedikta,
St
17.7.

Čas

Infolist

biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka

Č 1: Ex 12, 37-42
Ž 136, 1. 23. 24. 10. 11. 12. 13. 14. 15
Ev: Mt 12, 14-21

6.15
12:00 za zmierenie v rodine
18.00 † členov z rod. Janíkovej
5.45 † Vladimír, Ján
6.15 † Margita, výročná
18.00 † Helena, Štefan, Stanislav,
František, Bartolomej, Žofia

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00

Č 1: Gn 18, 1-10a; Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5; Č 2: Kol 1, 24-28; Ev: Lk 10, 38-42
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.
Grafická úprava: Michal Vrábel.
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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2.

Oznamy

Halier sv. Petra
• konkatedrála 1 100 €
• FNsP 45 €
• saleziáni 345 €
• Veselá 42 €
• Surdok (odpust): 69 €
• františkáni 600 €
• jezuiti 345 €
Milodary
Na konkatedrálu:
bohuznáma 20 €, Anna (60r) 50 €,
bohuznáma 500 €, bohuznámy 20 €,
bohuznáma 40 €, rod. Alexandra
40 €
Na kalváriu: bohuznáma 10 €
Na TV Lux: bohuznáma 10 €
Na rádio Lumen: bohuznáma 5 €
Na misie: bohuznáma 10 €

3.

O týždeň bude zbierka na opravu
konkatedrály - zbierame na opravu
fresky Mojžiša a Árona, neskôr na
vyčistenie a vybielenie stropov. Pán
Boh zaplať za pochopenie!

4.

Žiadame rehoľné sestry a katechétov,
vyučujúcich náboženstvo na školách
v našej farnosti, aby si v priebehu
mesiaca júl v kancelárii farského
úradu požiadali o poverenie
vyučovať na budúci školský rok.
Prineste si so sebou katechetickú
misiu k nahliadnutiu.

5.

6.

Prihlášku na 2. farský eRKo tábor
je potrebné odovzdať najneskôr
do 5.8. do rúk animátorov podľa
informácií na prihláške, ktorú si
môžete vyzdvihnúť v sakristii
konkatedrály. Počet miest je však
obmedzený.
Birmovanci, ktorí 19. mája 2013
prijali
sv.
birmovania,
majú
v kancelárii farského úradu fotky
a DVD.

strana 3

7.

Sv. omše v mesiacoch júl, august
a september v Konkatedrále sv.
Mikuláša sú všetky obsadené! Iba
ranné sv. omše o 6.15 hod., ktoré
sú rezervované ako výročné alebo
pohrebné, sú ešte voľné.

8.

Nezisková organizácia Veronika
pozýva na detský letný tábor
MARCELINO. Informácie sú na
plagátoch na nástenke.

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku
Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania, nech si v kancelárii
farského úradu vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu môžu začať študenti stredných
škôl, ktorí v tomto roku končia
1. ročník, u osemročných gymnázií
končiaci sextu, alebo starší.
Študenti cirkevných škôl sa budú
pripravovať na školách.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do 1. augusta 2013.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať
sviatosti krstu, Eucharistie alebo
birmovania,
nech
sa
prihlásia
v kancelárii farského úradu.

Krsty 6.7.2013

Samuel Sekunda, Eliško Hinďošová,
Daniela Knapová, Alica Dobrovodská,
Ella Čajková

Sobáše - 6.7.2013

Richard Schwartz - Zuzana Dolná
Miroslav Kažimír - Erika Segedyová
Radovan Reištter - Mária Klembárová
Ivan Šafranko - Lucia Ferencová
Peter Gajdoš - Jana Strenková
Martin Jedlák - Lenka Pittnerová

