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Centrum pre duchovné povolania
Hľadáš duchovné povolanie vo
svojom živote ?
Kongregácia otcov Rogacionistov
sa venuje pomoci mladým chlapcom od
18-30 rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný
hlas pre duchovné povolanie (kňazské,
rehoľné), no nie sú však rozhodnutí.
Preto pri tejto kongregácii vzniklo
Centrum pre duchovné povolania
mladých v Taliansku a taktiež jeho
kancelária vo farnosti sv. Mikulaša
v Prešove, ktorá pozýva chlapcov, ktorí sa
rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom
živote, stráviť v modlitbe, meditácii
a komunikácii s kňazmi na polročný
duchovný a formačný pobyt v jednom
z našich Inštitútov Otcov Rogacionistov
v Assisi, alebo v Desenzane del Garda,

ktorý by si mohol absolvovať začiatkom
roka 2014. Takto spoločne, ale hlavne
Ty sám, budeš mať možnosť rozhodnúť
sa v tejto komunite o zasvätení svojho
života Kristovi. V prípade, že v sebe
cítiš potrebu rozhodnúť sa o ďalšom
smerovaní Tvojho života, pošli nám
svoj životopis, kópiu krstného listu
a birmovky, kontakt (e-mail, telefón)
na adresu : Centrum pre duchovné
povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná
81, 080 01 Prešov. Následne Ťa pozveme
na osobné stretnutie do Prešova, na
ktorom sa ďalej dohodneme o Tvojej
možnosti pobytu.
Jozef Mihaľ (tel. 0911 487 341,
konkatedralapo@gmail.com)

Pozvánka do divadla na muzikál QUO VADIS
Náš
projekt
sme
rozšírili
a v spolupráci s Divadlom Jonáša
Záborského v Prešove organizujeme
na
podporu
generálnej
opravy
konkatedrály predstavenie muzikálu
QUO VADIS v nedeľu 26. januára 2014
o 16:00 hod. na Veľkej scéne DJZ. Cena
vstupenky bežného predstavenia je 10
až 12 €. Divadlo nás podporilo a máme
cenu vstupenky vo výške 6 €. Dohodli
sme sa, že tieto vstupenky budeme
predávať v cene 9 €, teda lacnejšie ako je
bežná cena a z toho 3 € pôjdu na opravu
našej konkatedrály. Tým sa spoločne ako

farské spoločenstvo môžeme zúčastniť
divadelného predstavenia a zároveň
podporíme
opravu
konkatedrály.
Záujemcovia sa už teraz môžu nahlásiť
v sakristii konkatedrály a podľa
záujmu sa objednajú vstupenky, ktoré
si začiatkom decembra budete môcť
vyzdvihnúť takisto v sakristii. Divadlu
však potrebujeme nahlásiť záujemcov do
konca novembra. Preto, ak máte záujem,
prosíme, aby ste nahlásili čo najskôr..
Jozef Mihaľ (tel. 0911 487 341,
konkatedralapo@gmail.com)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. november 2013

Koniec čias
Lk 21, 5-19

Určite by nás vydesilo, keby nám
niekto povedal, že z nášho namáhavo
budovaného chrámu zostane len kopa
kameňa. Správa o tom, že dominanta
nášho mesta - gotická konkatedrála, sa
onedlho premení na trosky, by v nás
nepochybne vyvolala zvedavé otázky.
„Kedy sa to stane a aké budú znaky
toho, že to už prichádza?“
Našťastie Ježiš v rozhovore
o posledných veciach nehovoril
o konkrétnych dátumoch, ako to robia
Svedkovia Jehovovi. „O tom nevedia
ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“
(Mk 13,32) Ruku na srdce. Žilo by sa
nám lepšie, keby sme to vedeli? Žili
by sme s väčšou istotou, keby sme
vedeli presný dátum zničenia chrámu
nášho vlastného tela? Zrejme by život
stratil moment prekvapenia, šťavu,
dobrodružstvo i chuť niečo podniknúť.
Dopadli by sme možno ako obyvatelia
Solúna, ktorí v náruživom čakaní na
to, že druhý príchod Krista nastane čo
nevidieť, prestali pracovať a sv. Pavol
ich musel v liste napomínať, aby ten,
kto nepracuje, ani nejedol.
Doba, ktorú Ježiš pred dvomi
tisíckami rokov tak detailne opisoval,
je tu a zdá sa, že tu vždy aj bola.
Najprv ľudí kosil mor, hlad, neskôr

ročník: XXIII.

33. nedeľa v období cez rok
zákopová vojna s bodákmi a plynom,
po nej vojna s tankami a atómovou
bombou, studená vojna a v súčasnosti
nás ohrozujú teroristi či čoraz častejšie
živelné pohromy.
Koniec sveta ľudia čakali a čakajú
jednostaj. Žiadna skvelá vyhliadka.
A Ježiš do týchto mrazivých slov
hovorí čosi, čomu sa narýchlo ani
nedá veriť. Práve v tomto marazme
ľudských vzťahov, pohrôm, nechuti žiť
majú ľudia pozdvihnúť hlavy. Keď sa
všetko darí, je ľahké chodiť s hlavou
hrdinu. Ale keď sa všetko otriasa, keď
by sme sa najradšej s vystrašenými
apoštolmi zabarikádovali v utajenej
miestnosti, vtedy treba rozhodne
zdvihnúť hlavu a nájsť v sebe
schopnosť znášať trpezlivo každé
poníženie. Nie namyslene, ale ľudsky
a povzbudzujúco.
Matúš Lukáč

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
18.11.

Liturgický kalendár

Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a sv. Pavla,
apoštolov

ľubovoľná spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Alžbeta
6:15 ZBP Tatiana s rod.
7:00 † František, Ján, Mária, Ján, Alžbeta
12:00 † Ján, František, Jozef
18:00 † Martin
5:45 † Alžbeta, Tomáš, Alžbeta, Karol

Ut
19.11.

6:15 † Michal, Mária

Féria

7:00
12:00 † Alžbeta
18:00 † František, Alžbeta, Ladislav, Júlia,
Emil
5:45 † Michal, Irena

St
20.11.

6:15 † Jolana, Jozef

Féria

7:00
12:00 † Michal, Mária, Ondrej, Ján, Mária
18:00 ZBP Alžbeta, Ján
5:45 za požehnanú hodinu smrti

Št
21.11.

Obetovanie Panny Márie,
spomienka

6:15 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
7:00
12:00 † Alojz, Alžbeta
18:00 † Juraj, Paula, Štefan
5:45 ZBP Mária

Pi
22.11.

So
23.11.

Ne
24.11.

Sv. Cecílie,

panny a mučenice
spomienka

6:15 † Jozef - 1. výročie
7:00
12:00 † Jozef, Johana
18:00 zosnulí z rod. Skladaných a rod.
Polákových

Sv. Klementa I.,
pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Samuel, Ema, Mikuláš
6:15
18:00 † Michal, Anna, Mária, Eva

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15
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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.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
z dušičkovej oktávy na cintoríne 1800 €,
Rudolf Makula s rodinou 10 €,
bohuznáma 10 €, bohuznáma 20 €,
bohuznáma 20 €, bohuznámy 20 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes máme predpísanú zbierka na
Katedrálu sv. Alžbety v Košiciach.
Prosíme o zvýšenú pozornosť
v konkatedrále, nakoľko prebiehajú
stavebné
práce,
aby
nedošlo
k zbytočným úrazom.
O týždeň slávime nedeľu Krista
Kráľa. Zároveň končí Rok viery. Po sv.
omši o 7:45, 10:00 a 18:00 hod. bude
pobožnosť, ktorá je spojená s možnosťou
získať plnomocné odpustky. Kto sa
v nedeľu Krista Kráľa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ludského pokolenia, može
získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky (Enchiridion Indulgentiam,
concessio 2).
V rámci Roka viery sa modlíme
ranné chvály v utorok po rannej sv.
omši o 7:30 hod. a posvätné čítanie
v nedeľu o 9:30 hod. Srdečne ste
pozvaní.
Obnovený výdaj podielových kníh
pre členov SSV prebieha od pondelka
28.10.2013 v čase 10:00 - 11:30 hod.
a 16:00 - 17:30 hod. Výška členského
príspevku je 5 €.
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta v Košiciach otvára
aj v tomto roku prednášky Univerzita
tretieho veku. Prednášky sa konajú
v priestoroch Katolíckeho kruhu na
Jarkovej 77 v Prešove vo štvrtok od
16:00 hod. Srdečne ste pozvaní.
Od 27.12.2013 do 2.1.2014 bratia
z Taizé pozývajú mladých ľudí na púť
dôvery do francúzského Štrasburgu,
aby v modlitbe, tichu a speve
nechali vyrásť nové priateľstvá
a hlbšie zapustili korene svojej viery.

strana 3

Spoločenstvo okolo Univerzitného
pastoračného centra v Prešove
organizuje dopravu na toto stretnutie
a ponúka možnosť putovať s nimi do
Štrasburgu. Registrácia je možná len
do 30.11.2013, alebo do naplnenia
autobusov.
Bližšie
informácie
a prihlasovací formulár nájdete na
stránkach UPC Prešov www.upcpo.
eu. Marek Varga, kaplán UPC
9. Združenie kresťanských seniorov,
klub Prešov - Staré mesto, pozýva
svojich
členov
na
stretnutie
v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici
v nedeľu 17.11.2013 o 15:00 hod.
10. Dňa 27.11.2013 o 19:00 hod. sa v našej
konkatedrále na základe súhlasu
ABÚ v Košiciach uskutoční koncert
Lucie Bílej. Predpredaj vstupeniek
u ekonómky. Cena 30 €. V ten deň sv.
omša o 18:00 hod. nebude. Prosíme
toho, kto mal vtedy plánovaný
úmysel, aby kontaktoval niektorého
kňaza. Dohodneme náhradný termín.
11. Už teraz dávame do pozornosti
televíznu sv. omšu dňa 8.12.2013.
V ten deň (nedeľa) sv. omša o 11:30
hod. nebude z dôvodu priameho
prenosu sv. omše z našej konkatedrály
na STV o 10:00 hod.
12. Pozývame vás na Svätoondrejské
tríduum do katedrály v Košiciach.
Vo štvrtok 28.11.2013 sa v Košiciach
stretnú dekanáty BJ, SP, PO I.-II.,
PO-Solivar. Vo štvrtok a v piatok (28.29.11.2013) budú sv. omše v katedrále
večer o 18.00 hod. Nasledujúci
program: modlitba sv. ruženca
a následne modlitba deviatnika začne
o 17.15 hod. Po sv. omšiach bude
možnosť uctenia relikvie sv. Ondreja.

Krsty 9.11.2013 a 10.11.2013

Sára Šlosárová, Nela Blašková, Tomáš
Novotný

Sobáše 9.10.2013

Tomčišák - Fedorčáková,
Rašev - Švecová (františkáni)

