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DEŇ S BOŽÍM MILOSRDENSTVOM

2017

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
14. Máj 2017
Za Benediktom XVI.

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

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

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
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

Na návštevu Benedikta XVI. v kláštore
Mater
Ecclesiae
vo
Vatikánskych
záhradách 23. mája 2016 Peter Seewald
spomína takto: „Benedikt XVI. mal
namiesto červených topánok obuté
sandále ako mních. Bol slepý na ľavé oko,
slabne aj jeho sluch. Pochudol, celý jeho
zjav pôsobil krehko. Odvážny mysliteľ,
Boží filozof, prvý muž, ktorý sa necháva
oslovovať emeritný pápež dospel na
koniec, kde už intelekt nestačí - do ticha
modlitby, do srdca viery.“ Kto je 90 ročný
Benedikt XVI.?
Jemnocitný žiak skladajúci básne,
nadchýnaný Mozartom. Mladučký študent,
ktorý v rozbombardovaných mníchovských
uliciach sníva o kresťanskom nadšení.
Odchovaný na progresívnom myslení
najlepších teológov, dumajúci nad dielami
Augustína. Stále chlapčensky vyzerajúci
profesor z malej dediny na bavorskom
vidieku sa razom stane hviezdou na
teologickom nebi. Svieži jazyk, tvorivý
prístup k evanjeliu, autentické učenie
vzbudia pozornosť. Prefekt kongregácie
pre náuku viery v Ríme, ktorý Jánovi
Pavlovi II. štvrťstoročie "kryje" chrbát.
Toľko
znevažovaný
„pancierový
kardinál“ nepredstavuje včerajší príbeh,
ale zajtrajší: novú inteligenciu v poznaní
a vyjadrovaní tajomstiev viery. Dokáže
vysvetliť komplikované veci a nezaoberať
sa nepodstatnými. Krása jeho jazyka ešte
väčšmi vyzdvihuje hĺbku jeho myšlienok.

ročník: XXVI.

5. Veľkonočná nedeľa

Jozef Ratzinger nikdy nerozvíjal vlastnú
vedeckú teóriu. „Teológia“, vysvetľoval,
„je premýšľanie o tom, čo nám Boh už
povedal, čo vopred premyslel.“ Ako teológ
prijal to, čo tu už bolo, usporiadal a nanovo
vydal - aby zachránil posolstvo evanjelia a
poznatky z kresťanských dejín pre ďalšie
generácie. Ratzingerove prednáškové
sály praskajú vo švíkoch, poznámky z
prednášok sa ručne tisícnásobne prepisujú,
Úvod do kresťanstva nadchne v Krakove
Wojtylu. Kruh sa mohol uzavrieť jedine
na Petrovom stolci, nie na univerzitnej
katedre.
Starý kardinál túži po odpočinku, no 19.
apríla 2005 vystúpi spoza závesu balkóna
Svätopeterskej baziliky pred jasavý dav ako
246. nástupca prvého apoštola. 1,5 miliarde
katolíkov sa predstaví ako „malý pápež“,
jednoduchý robotník v Pánovej vinici,
ktorý nasleduje veľkého Karola Wojtylu.
Po Wojtylovom dlhom a pozoruhodnom
pontifikáte dokázal uskutočniť plynulý
prechod bez akýchkoľvek problémov.
Nový pontifex zdôrazňuje, že skutočné
problémy Cirkvi nespočívajú v strate
členov, ale v strate viery. Ozajstná
reforma je podľa neho otázkou vnútorného
zápalu, horiaceho srdca. Nikdy predtým
nenavštevovalo
pápežské
audiencie
toľko ľudí. Benediktove encykliky Deus
caritas est, Spe salvi a Caritas in veritate
vychádzajú v astronomických nákladoch.
Teraz jeho prejavy zapĺňajú titulné strany
svetovej tlače. (pokračovanie nabudúce)
Z knihy Petra Seewalda Posledné
rozhovory a z iných zdrojov spracovala
Ivana Krajčíková
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Mária,Jozef, Štefan, Ján

Po.
15. 5.

6:15 + Pavol

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

7:00

+ Ľuboš - 1. výr.

12:00 + bohuznámy
18:00 ZBP Eva, Kamila, Eva, Jana (ž)
5:45 ZBP Jozef

Ut.
16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a
mučeníka (spomienka)i

6:15 + Štefan, Mária
7:00

+ Alžbeta - pohrebná

12:00 + Simeon
18:00 + Mária, Ján
5:45 ZBP Mária s rod.

Str.
17. 5.

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

6:15 ZBP Margita - poďakovanie za 60 r.

9.00 rekolekcie dekanátu a Deň
Božieho milosrdenstva

7:00

+ Eva - pohrebná

12:00 + Žofia
18:00 ZBP Peter - 40 r. života
5:45 ZBP Milan - 75 r. života

Št.
18. 5.

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Anna
7:00 + Agnesa - 1. výr.
12:00 ZBP zamestnancov pobočky ČSOB
18:00 ZBP Peter a Magdaléna s rod.
5:45 + Blažej

Pia.
19. 5.

6:15 + Vladimír, Magdaléna, Dušan

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

7:00 + Ivan - pohrebná
12:00 + Rudolf, Danka (ž)
18:00 + Oľga, jej rodičia a svokrovci
5:45 + Viliam - pohrebná

So.
20. 5.

Sv. Bernardína Sienského, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP Janky (ž)
18:00 + Stanislav

6. veľkonočná nedeľa
Ne.
21. 5.

5.45 (+ Michal, Barbora, Michal, Jozef), 6.30 (ZBP Juliána),
7.45, 10.00 (+ Anna, František), !!! 11.30 - nebude kvôli 1. sv. prijímaniu !!!,
15.00 (+ Rudolf Bašista), 18.00 (+ Imrich, Irena);
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Klára s rod.)

Infolist

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

1.

Milodary: zo svadby na Kalvárii 56 €, p.
Lucia 200 €, bohuznámi z Hertníka 80,20 €
na Kalváriu. Na konkatedrálu: z pohrebu
Michala Fejka 50 €, z pohrebu Alžbety 50€,
bohuznáma Monika z pohrebu 50 €, p. Anna
Hersteková 50 €, r. Hitríková 100 €. Na
TV Lux: bohuznáma 20 €, bohuznáma 20
€. Ružencové bratstvo pri konkatedrále:
na opravu organa 200 €, pre novokňaza
dp. Dominika Plavnického 50 €. Srdečné
Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom!
Zbierka na kostol na Cemjate - 362 €.

2.

Zbierka na kňazský seminár v Košiciach
bola vo výške: konkatedrála 1638 €;
FNsP 130 €; Kalvária 36,50 €, bohuznáma
Sabolová 100 €.

3.

O týždeň bude zbierka na kresťanské
médiá: rádio Lumen a televízia Lux

4.

Od 1. mája sa modlíme tzv. májovú
pobožnosť (loretánske litánie) o 17.45 hod.

5.

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

6.

V nedele 14.5., 21.5. a 28.5. nebudú sv.
omše o 11.30 hod. z dôvodu 1. sv. prijímaní.
Sviatosť birmovania bude 4.6.2017 o 11.00
hod., v tento deň nebude sv. omša o 10.00
hod. a 11.30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

7.

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
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bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú v úcte.
U nás je socha Panny Márie Fatimskej
vystavená k úcte vpredu na bočnom
oltári sv. Antona Paduánskeho. V stredu
17.5.2017 sa bude v našej farnosti sláviť
ďalší Deň Božieho
milosrdenstva so
začiatkom od 9.00 hod. Bude to zároveň
deň kňazských rekolekcií nášho dekanátu
Prešov- mesto. Opäť pozvite aj iných a
príďte na bohatý duchovný program. Na
nástenke máte program. Farská kancelária
bude v ten deň dopoludnia zatvorená.
Pohreby a iné vážne udalosti hláste kňazom
pri sv. omšiach v sakristii konkatedrály.

8.

Sväté omše za zdravotníckych pracovníkov
Prešova. Na stretnutí zdravotníckych
pracovníkov Prešova bude 25.5.2017
hosťom Doc. MUDr. Jozef FIRMENT,
PhD. Po sv. omši o 15.15 v nemocničnej
kaplnke FNsP bude mať prednášku na tému
Bioetické princípy v intenzívnej medicíne.
Srdečne vás pozývame. Duchovná správa
FNsP Prešov

9.

V pondelok 15.5.2017 vám Univerzitné
pastoračné centrum ponúka o 19.00 hod. v
našej konkatedrále pásmo piesní a slova Live
Taizé.

10. V sobotu 20.5.2017 bude v Prešove –
Sídl. III, farnosť Kráľovnej Pokoja (ako
každý rok) stretnutie miništrantov košickej
arcidiecézy MIKE 2017. Začiatok programu
s registráciou je od 9.00 hod.
11. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie
sa uskutoční dňa 16.5.2017 v Katolíckom
kruhu o 17.00 hod. Téma: 100. výročie
zjavení vo Fatime. Stretnutie povedie kňaz
Peter Kačur - správca gréckokatolíckej
farnosti, Prešov - Sídlisko III.
12. Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov v sobotu,
20.5.2017 na púť do Poľska: Krynica –
Tylicz. Odchod autobusu je o 7.00 hod. MHD oproti železničnej stanice. Poplatok
10 € .Záujem prosíme potvrdiť do štvrtka
na číslo: 0915 319341. Výbor KKP

