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stretnutia takéto svedectvo: "Mám dojem,
že tomuto človeku nie je ľahostajný ani
jeden človek na zemi". Mnohí z nás mali
to šťastie stretnúť duchovných otcov,
vďaka ktorým zakúsili Ježišov osobný
záujem, v atmosfére dôvery počuli hlas
božského Pastiera a išli za ním.

25.4. 2017   - dokončili sme úpravu
kaplnky na cintoríne. Po úprave svätyne,
osadení nového bohostánku a úprave
liturgického priestoru bol domaľovaný  
priestor, ktorý bol schovaný za starým  
dreveným obkladom.
26.4.2017 - začali sme osadzovanie
bezpečnostných kamier v konkatedrále.
Pozvánka

7. Máj 2017
Štvrtá veľkonočná nedeľa
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lacné tonery a cartridge

13.5.2017 - od 8.30 hod.   pozývame
na spoločné zasvätenie nás všetkých
Fatimskej Panne Márii, ako nás k tomu
vyzýva
náš arcibiskup a metropolita.
20.4.2017 - boli ukončené práce           
Pozvite
aj iných, ide o jedinečnú  
v druhej polovici pivnice U Nikodéma.
príležitosť.
Bude slúžiť na stretávanie s mládežou,
17.5.2017 - budeme v našej farnosti
ako aj pre ďalšie aktivity.
sláviť
Deň Božieho milosrdenstva so
22.4.2017 - spolupodieľali sme sa na
začiatkom
od 9.00 hod. Bude to zároveň
Arcidiecézom stretnutí mládeže, ktoré
deň
kňazských
rekolekcií nášho dekanátu
vyvrcholilo slávnostnou  sv. omšou
Prešov -  mesto. Opäť pozvite aj iných a
23.4.2017 - požehnali sme nový obraz   príďte na  bohatý duchovný program.
Božieho milosrdenstva v konkatedrále.
Obraz požehnal o. Imrich Anderko,
kanonik. Ako povedal dekan, týmto
obrazom sme začali koncipovať nový
priestor pre zbožný kult   milosrdenstva,
Krátky prehľad života farnosti

2017

predaj a servis tlačiarní

Spracoval: František KUNC

24.4.2017 - stretnutie farskej rady,
zástupcov OZ Prešovská gotika, za
účasti našich kostolníkov a niektorých
zamestnancov farského úradu. Spolu so
štyrmi kňazmi sme navštívili najskôr
Spišskú Kapitulu a „prepadli“ sme
nášho dekana pri prednáškach, ktoré
tam mal v tom čase na fakulte. Spolu
sme sa pomodlili na Levočskej hore a
neskôr navštívili   baziliku sv. Jakuba
v meste Levoča. Pri spoločnom obede
sme rozdebatovali  niektoré pastoračné a
praktické otázky našej farnosti.

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

Nedeľa Dobrého Pastiera môže   byť
výbornou príležitosťou poďakovať za dar
kňazstva. Zároveň nás pozýva, aby sme
sa učili Ježišovmu pastoračnému štýlu,
štýlu osobného záujmu, priateľstva,
úcty a dôvery. Ak sa nám podarí vnášať
takýto štýl do vzťahov medzi pastiermi a
ovcami, naše spoločenstva sa budú stávať
účinnejším miestom nášho posvätenia.
To bude aj najlepšia odpoveď pre našu
dobu poznačenú snahou zdiskreditovať
pastierov. ,,Moje ovce počúvajú môj
hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.
Ja im dávam večný život. Nezahynú
naveky a nik mi ich nevytrhne z ruky."
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ktorý sa postupne bude dotvárať.

je každoročne Nedeľou Dobrého  
Pastiera. V túto nedeľu kňazov vnímame  
s  mimoriadnou citlivosťou. Liturgia  nám
ponúka úryvok z Jánovho evanjelia, ktorý
hovorí: "Moje ovce počúvajú môj hlas, ja
ich poznám a ony idú za mnou."

ročník: XXVI.

4. Veľkonočná nedeľa

Dejiny
Cirkvi
nám
ponúkajú  
veľa žiarivých príkladov Ježišovho  
pastoračného štýlu. Kardinál John  Henry
Newman, zakladateľ Oratória v anglickom
Birminghame, ktorého  sa   Svätý  otec  chystá  
čoskoro vyhlásiť  za  blahoslaveného,  sa
nechal očariť pastoračným štýlom  svätého  
Filipa Neriho. Objavil osobný vzťah,
dôveru a priateľstvo ako mocný a účinný
prostriedok formácie ľudského vnútra.
Newman nazval svätého Filipa "svätcom
láskavosti a vľúdnosti".

Tieto
Ježišove
slová
naznačujú  
pastoračný štýl, ktorým sme pozvaní
ustavične objavovať niečo nové. Po
dvadsiatom storočí poznačenom osobnými  
ideológiami žijeme v globalizujúcom   sa  
Tento anglický konvertita objavil
svete, kde už často sused nepozná  suseda,
štýl
vlastný Filipovmu oratóriu, ktorý
kde človek zostáva osamelý napriek
Francesco
Maria Taguri označil ako
komunikačným možnostiam, aké ľudstvo  
umenie
"hovoriť
k srdcu". Newman   ho
nikdy predtým nemalo.
priniesol neskôr ako kardinál aj do svojho
Dnes ovce a pastierov vnímame   motta, ktoré znelo: "Srdce hovorí k
skôr    v kontexte maštaľného chovu a na   srdcu". Mocnými prostriedkami  takéhoto
pastvinách v teréne. Taký pastier za tie osobného apoštolátu sú najmä svätá spoveď
roky pozná svoje ovce, každej dá nejakú   a osobné duchovné rozhovory, ktoré v
tú prezývku, aby ju mohol prívetivo   atmosfére  dôvery a priateľstva, privádzajú  
osloviť, keď ju zatúlanú berie na plecia,   človeka k stretnutiu s Božským Učiteľom  
aby ju priviedol naspäť k ostatným. Aj   a cez ktoré sa premieňajú ľudské životy.
človek prahne po niekom, kto by sa oň  
Svätý Ján Mária Vianey hovoril,              
osobne zaujímal, kto by pri ňom stál, aby
že
"kňazstvo je láskou Ježišovho srdca".
ho chránil, viedol, usmernil a pod.
Dlhé hodiny denne v spovednici trávil
Pastoračný štýl, ktorý nám Ježiš   v osobnom kontakte s veriacimi a
naznačil, nie je štýlom stáda, v ktorom sa   stával sa nástrojom Ježišovho Srdca na
Cirkev stáva akousi neosobnou inštitúciou, uskutočnenie slov evanjelia "Nezahynú" a
či ideológiou. Ježišov pastoračný štýl ,,nik mi ich nevtrhne z ruky."
nám naznačil pápež Ján Pavol II.,
Kardinál Newman v deň svojej
keď zdôrazňoval pastoračnú potrebu
diakonskej
vysviacky napísal:   ,,Odteraz
"prispôsobiť sa rytmom jednotlivých
osôb" a spiritualite spoločenstva, ktorá   až do dňa mojej smrti som zodpovedný za
umožní vidieť iných ako tých, čo "patria duše." Po jednom zo svetových   stretnutí
mládeže s pápežom Jánom Pavlom II. jeden
ku mne".
z mladých podal o svojich dojmoch zo
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Anton, Jozef

Po.
8. 5.

6:15 + Margita

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

7:00

+ Ľudmila - pohrebná

12:00 Štátny sviatok - sv. omša nie je!
18:00 + Jana - ž., Ján
5:45 ZBP Matej a dary DS

Ut.
9. 5.

6:15 + Mária

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli

7:00

+ Eleonóra - pohrebná

12:00 + Milan
18:00 Faustínum - pohrebná
5:45 + Imrich, Anna

Str.
10. 5.

6:15 + Jozef

Streda po 4. veľkonočnej nedeli

7:00

+ Katarína - pohrebná

12:00 + Milan
18:00 + Anton, Marta
5:45 + Milan, Margita, Kamil

Št.
11. 5.

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Ján, Mária
7:00 + Karol- pohrebná
12:00 + Jozef, Mária, Ján, Pavlína
18:00 + Štefan, Mária
5:45 + Anna, Andrej, František
6:15 + Ján, Darinka, Pavol, Paľko

Pia.
12. 5.

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

7:00 + Karol - pohrebná
12:00 + Jozef, Jozef, Štefan a rodičia z
oboch strán
18:00 + Milan, Marta
5:45 + Michal

So.
13. 5.

Blahoslavenej Panny Márie
Fatimskej, (ľubovoľná spomienka)
ZASVäTENIE FARNOSTI

6:15 ZBP Danka - ž. s rod.
8:30 Ruženec - sv. omša zasvätenie farnosti
18:00 ZBP Dávid, Mária

5. veľkonočná nedeľa
Ne.
14. 5.

5.45 (ZBP Karol s rod.), 6.30 (+ Pavel),
7.45, 10.00 (+ Milan), !!! 11.30 - nebude kvôli 1. sv. prijímaniu !!!,
15.00 (+ Emil, Marcel, Mária, Anna, Šimon), 18.00 (+ Mária, František);
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Dávid a Mária)
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Infolist
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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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Oznamy

Milodary: zo svadby na Kalvárii 56
€, p. Lucia 200 €.
Dnes 7.5. po všetkých sv. omšiach
bude zbierka na kňazský seminár v
Košiciach.
Dnes 7.5. (nedeľa) vás pozývame
na modlitby a chvály pod vedením
farského
spoločenstva
Shalom
- začíname o 19.07 hod. v
konkatedrále.
Od 1. mája sa modlíme tzv. májovú
pobožnosť (loretánske litánie) o
17.45 hod.
8. mája nebude sv. omša o 12.00 a
taktiež bude zatvorená kancelária z
dôvodu štátneho sviatku. Pohreby a
iné súrne záležitosti hláste kňazovi v
daný deň po sv. omši v konkatedrále.
V utorok 9.5. na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý
úmysel, ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva
(pri južnom vchode) v konkatedrále
najneskôr do poludnia 9. mája.
V pondelok 15. mája budú o 19.00
v konkatedrále modlitby Taizé.
Srdečne pozývame.
Prosíme snúbencov, ktorí budú
mať sobáš na Kalvárii, aby včas
oznámili túto skutočnosť miestnemu
kostolníkovi a dohodli sa s ním na
potrebných záležitostiach. Taktiež o
to prosíme pozostalých, ktorí majú
záujem o vyslúženie pohrebných
obradov. Kontakt 0903 048 076
V nedele 14.5., 21.5. a 28.5. nebudú
sv. omše o 11.30 hod. z dôvodu 1. sv.
prijímaní. Sviatosť birmovania bude
4. 6. o 11.00 hod., v tento deň nebude
sv. omša o 10.00 hod. a 11.30 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
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10. HISTORICKÁ UDALOSŤ, ku
ktorej nás pozýva Panna Mária.
Posolstvo Matky Božej Fatimskej
je plné materinskej lásky. Ukazuje
ľudstvu cestu, ako kráčať k svätosti.
Iba pokánie je jedinou cestou k
morálnej náprave. Pápež Pavol
VI. v závere tretieho zasadania
Druhého vatikánskeho koncilu (dňa
21. novembra 1964) zveril ľudstvo
Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie a zároveň vyhlásil Pannu
Máriu za „Matku Cirkvi“. 13. mája
chceme za účasti reholi a komunít
našej
farnosti
(františkáni,
saleziáni, jezuiti, sestry CJ) osobitne
zasvätiť celú farnosť Panne
Márii Fatimskej. Pozývame
všetkých
veriacich
z
jednotlivých komunít a
spoločenstiev
farnosti
spolu s ich predstaviteľmi.
Od 8.30 hod. (sv. ruženec), 9.00 hod.  
sv. omša a modlitba zasvätenia.
11. Svätý Otec František kvôli
dôstojnejšiemu prežívaniu osláv
jubilejného
roka
fatimských
zjavení,   obdaroval úplnými
odpustkami všetkých veriacich,
ktorí   si zbožne uctia sochu Panny
Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne
vystavená k verejnej úcte v
ktoromkoľvek chráme, oratóriu
alebo na inom vhodnom mieste,
vo výročných dňoch zjavení (vždy
13. deň mesiaca – od mája až do
októbra) a kto sa s úctou zúčastní
niektorej slávnosti, či modlitby
ku cti Panny Márie, pomodlí sa
Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v
Boha) a bude vzývať Pannu Máriu
Fatimskú v úcte. U nás je socha
Panny Márie Fatimskej vystavená
k úcte vpredu na bočnom oltári sv.
Antona Paduánskeho.

