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Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť
naše vlastné životy ako cestu spásy.
Pomôž nám spomínať na minulosť s
vďačnosťou, prijímať prítomnosť s odvahou a budovať budúcnosť s nádejou.

Snaha o podobanie sa

tlač, kopírovanie, väzba

Pane Ježišu, náš priateľ a brat,
ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou.
Veď nás, aby sme počuli tvoj hlas, ktorý
rezonuje v srdci každého z nás so silou
a svetlom Ducha Svätého. Daj nám
milosť byť Cirkvou, ktorá s pulzujúcou
vierou a mladistvou tvárou komunikuje
ostatným radosť evanjelia.
Pomôž nám budovať takú spoločnosť,
ktorá túži po spravodlivosti a
priateľstve.
Modlime sa za pápeža a biskupov, za
mladých, za všetkých, ktorí sa zúčastnia
Svetových dní mládeže v Paname a
Národného stretnutia mládeže P18 v
Prešove a tiež za tých, ktorí ich pripravujú.
Naša Pani z Antiguy, patrónka
Panamy, pomôž nám modliť sa a
žiť s veľkodušnosťou ako ty: "Hľa,
služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova." (Lk 1, 38) Amen.

15. APRÍL 2018

lacné tonery a cartridge

Benefičný koncert v Konkatedrále
sv.Mikuláša
Kedy: 26.4. 2018 o 20.00 hod.
Kto? Martin Babjak, Vocals, Miriam
Brandísová
Schválené Mons. B. Bober, arcibiskup metropolita.
Organizuje: Prešovská gotika, OZ
Vstupné: Ekonómka, sakrestia
konkatedrály.
Odporúčaný milodar: od 5 €/lístok.
Pomôžte zachrániť organ aj touto
aktvitou
Bude to natáčané do STV a dňa
20.5.2018 to bude v televíznom
vysielaní.

PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., dekan farárfarár, z knihy Vyberme si život

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

každý deň o tebe hovorila, vždy mi
ukazovala tvoju fotku, ako by som
ťa nepoznal? Aha, tu je." Otec sa od
radosti rozplakal. Pochopil, že jeho
manželka vydávala o ňom svedectvo,
čo bolo zárukou, aby ho syn poznal.
Vydávajme aj my životom svedectvo o tom, že poznáme Krista,
snažme sa aj my podobať, aby nás
raz jeho Otec spoznal.

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

cie o tom, ako to doma vyzerá, boli
slabé. Za šesť rokov dostal jeden list.
Cestou rozmýšľal o žene, o staršom
synovi, ktorý mal 12 rokov, ale aj o
tom mladšom synovi, ktorého nevidel, ten už mal šesť rokov. Vošiel
na dvor, v záhrade bola manželka,
chrbtom otočená, niečo robila.
Ticho vošiel do izby, sadol si za
stôl a rozmýšľal. Po chvíľke vošiel
mladší syn. Chvíľu stál v tichu, potom zakričal: "Ocko" a hodil sa mu
do náručia, plakal a radoval sa. "Synku, ako si ma poznal?" "Mamka mi

Modlitba P18

16
2018

Infolist

Keď niekedy zájdem na nejakú návštevu, kde majú žiakov a
študentov a oni mi ukazujú svoju
izbu, často mi do očí udrie to, čo
majú na stenách. Sú tam všelijaké
plagáty a fotografie hercov, spevákov a športovcov. Keď sa ich pýtam, prečo to tam majú, väčšinou sa
ich odpovede zhodnú: "Chcem byť
taký ako on, ona." Môžeme povedať,
že sa chcú mladí niekomu podobať.
Chceli by ich kopírovať, chceli by
byť takými ako oni.
Zvláštne je to, že som za tie
roky možno len dvakrát, trikrát, videl
na stene aj poster Krista alebo Panny Márie. Zvláštne je aj to, že som
to nevidel ani tam, kde by sa to dalo
predpokladať. Teda v rodine, kde sa
všetci hlásia k viere, kde možno aj
chlapci sú miništranti...
Keď potom rozmýšľam, tak
si kladiem otázku... To Kristus je pre
človeka už nezaujímavý? To Kristus
nám asi už nič nemôže povedať, lebo
sa mu asi nechceme ani podobať.
A predsa, tu sme pri inej

ročník: XXVIII.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

hodnote ako sú hodnoty sveta. Tu
sme pri hodnotách večnosti, Boha.
Kde sa robí chyba, že sa to nevidí?
Lámem si hlavu, kde robím chybu
ja, kde robíme chybu všetci, keď nie
sme schopní tak osloviť ľudí, aby
sa chceli podobať Kristovi, nie nejakému fiktívnemu idolu z televíznej
obrazovky? Veď Kristus nedrogoval, nebol násilnícky, nemal tri, štyri
manželky, ako je to možné, že my tieto hodnoty nechceme vidieť?
Východisko a riešenie by sme
mohli nájsť v slovách
emeritného otca arcibiskupa A. Tkáča,
ktorý na stretnutí mládeže v Prešove
v apríli 2009, vyzval mladých k
tomu, aby boli nielen tí, ktorí Krista
poznajú, ale hlavne, aby boli tí, ktorí
o ňom vydávajú svedectvo. Takéto
svedectvo vydá človek vtedy, keď sa
mu bude viac a viac podobať.
Tesne pred koncom vojny
odvliekli na ďaleký Sibír muža, otca,
manžela. Bolo to v čase, keď s ním
jeho manželka čakala druhé dieťa.
Bola v štvrtom mesiaci. Ubehlo
šesť rokov, muž sa vracal domov.
V obave, čo bude, lebo informáMilodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

Po
16.4.

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 † Jozef
7:00 † Zdenko - pohrebná
12:00 † sr. Vojtecha
18:00 † Stanislav
5:45 † Rudolf

Ut
17.4.

Utorok po 3.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Rudolf
7:00 † Milan - pohrebná
12:00 † Albín, Vojtech, Gizela
18:00 ZBP Marko - 50 r. života a dary D. Sv.
5:45 † Pavlína

Str
18.4.

Streda po 3.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Jozef, Jolana
7:00 † Ivan - 1. výročie
12:00 † Ladislav
18:00 ZBP Irena - poďakovanie za 80 r.
5:45 † Ján, Pavlína

Št
19.4.

Štvrtok po 3.
veľkonočnej nedeli

Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 † Mikuláš
7:00 † Anna - pohrebná, Jozef
12:00 ZBP Mária
18:00 ZBP Júlia s rod.
5:45 † Margita

Pi
20.4.

Piatok po 3.
veľkonočnej nedeli

6:15 ZBP Janka (ž)
7:00 † Peter - pohrebná
12:00 † Ján, Vladimír, František, Mária
18:00 † Ján, Ján

So
21.4.

Ne
22.4.

Sv. Anzelma, biskupa a 5:45 † Andrej, Dorota
6.15 † Ján, Emil, Johana
učiteľa Cirkvi
† Vilma, Emil, Mária, Štefan, František
18:00
(ľubovoľná spomienka)
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ALEBO NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

5:45 (ZBP Marek), 6:30 († Július), 7:45, 10:00 († Anna, Ján, Miroslav, Eva),
11:30 († Štefan, Pavlína a ostaní členovia z rodiny), 15:00 († Alexander, Alžbeta),
18:00 (ZBP Peter, Zuzana), Kalvária: 16:30 († Mária, Eva, Michal, Anna),
Cemjata 10:15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov, tel.: 051/7733500
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Samuel Valiček.
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

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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.

5:45 † Rudolf

Oznamy

strana 3

1. Milodary:
sa uskutoční v utorok 17.4.2018
Na
opravu
konkatedrály:
v Katolíckom kruhu, Jarkova
bohuznámy Jozef 200 €, z
ulica č. 77 o 17.00 hod. Téma:
pohrebu Laurinca Magdu 50 €.
Christos
Voskrese!
Voistinu
Na opravu organa: bohuznáma
voskrese! Kristus vstal zmŕtvych!
50 €, bohuznáma 100 €,
Naozaj vstal! Stretnutie povedie
bohuznámy 50 €, bohuznáma 10
kňaz Marek Kolesár - správca
€. Na rádio Lumen: bohuznáma
gréckokatolíckej
farnosti
10 €. Zbierka Boží hrob: jezuiti
Ľubovec
748 €, františkáni 1030 €.
7. Deviatnik pre prvoprijímajúce
2. V nedeľu 22. 4. (Nedeľa Dobrého
deti začne 20. 4. Budeme sa
pastiera) sa po všetkých sv.
stretávať deväť dni večer o
omšiach uskutoční zbierka na
18:00 hod. pri sv. omšiach.
kňazský seminár.
8. Záujemci o Púť Rádia Lumen
3. Bohoslovci
a
predstavení
dňa 5.5.2018 do Sanktuária
Kňazského seminára sv. Karola
Božieho
milosrdenstva
v
Boromejského
v
Košiciach
Krakove sa môžu prihlásiť v
pozývajú na Deň otvorených
sakrestii konkatedrály. Spájame
dverí v nedeľu 22. apríla.
sa s farnosťou Kráľovnej pokoja
Program sa začne o 11.00
v Prešove, pôjde spoločný
hod. v seminári slávnostnou
autobus, ak bude dostatočný
svätou omšou. V programe
počet záujemcov.
ďalej nechýbajú organizované 9. V týždni od 16. - 22. apríla
prehliadky seminára a prezentácia
2018
nás pápež František
o živote v seminári, obed, kultúrnopovzbudzuje
k intenzívnej
spoločenský program, koncert a
modlitbe za nové povolania pre
slávnostné vešpery.
Cirkev. V príhovore účastníkom
4. V NEDELE 29. 4., 6. 5., 13. 5. A
kongresu "Horizonty a nádeje"
20. 5.2018 KVÔLI SLÁVNOSTI
o pastorácii povolaní hovorí:
PRVÉHO
SV.
PRIJÍMANIA
„Modlitba musí obsadiť veľmi
NEBUDÚ SV. OMŠE O 11.30.
dôležité miesto v pastorácii
SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
povolaní. Pán to jasne hovorí:
BUDE 20. 5. 2018 O 11.00 HOD.
„Preto proste Pána žatvy, aby
poslal robotníkov na svoju žatvu“
5. V pondelok 16.4.2018 o 15.00
(Mt 9, 38). Modlitba je prvou a
hod. bude stretnutie členov
nenahraditeľnou službou, ktorú
Spoločenstva
Najsvätejšieho
môžeme ponúknuť v otázke
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
povolania. "
Mária.
6. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom
oznamuje,
že
pravidelné mesačné stretnutie

