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Na mesiac máj pripravujeme pre Vás tieto aktivity:
16.5. 2018
Deň milosrdenstva spojený s rekolekciami nášho dekanátu
17. 5. 2018
Návšteva duchovného otca z Klokočova Matúša Marčina
19.5. 2018
Vigília Zoslania Ducha Svätého
20.5. 2018
Sviatosť birmovania o 11.00 hod.

SMS

Svätomikulášský organ a jeho záchrana

Možnosť pomôcť pri záchrane organu
bude aj formou poslania sms na telefónne
číslo (uvedieme neskôr).
Prosíme o modlitby aby:
Ut in omnibus glorificetur Deus
Aby vo všetkom bol oslávený Boh.
Oznam a upozornenie

Vrelá vďaka všetkým, ktorí ste
zakúpením lístka na koncert, ktorý bol v
našej konkatedrále, pomohli k záchrane
historického nástroja. Vrelá vďaka
patrí vedeniu OZ Prešovská gotika a
jej členom, ktorí aktívne pomáhalí pri
prezentácii nášho kostola i farnosti.

Na základe štátneho Zákonna o
ochrane osobných údajov, nie je
dovolené vydávať informácie z matrík
hocikomu. Je to možne vydať len
tým, ktorí prídu osobne alebo cez
splnomocnenie inej osoby. Prosíme,
aby ste tento štátny zákon rešpektovali
a nevyvíjali nátlak na kanceláriu.
Opakujeme, je to štátny, nie cirkevný
zákon!

RTVS
Záznam z koncertu si budete môcť pozrieť
aj vo vysielaní STV a to v nedeľu
20.5.2018 vo večerných hodinách cca
po 20.00 hod.

tlač, kopírovanie,

Poďakovanie

lacné tonery

Milí bratia a sestry,   stále prebieha
možnosť adoptovať si píštalu, pridajte sa
ku tým, ktorí to už urobili. Zoznam nájdete
na www. presovskagotika.sk Tam nájdete
aj potrebné informácie. Robíme to pre
budúcnosť kostola, budúcich generácií,
ako aj pre celé mesto.

Vinič a ratolesti

predaj a servis

Adoptuj si píštalu

29. APRÍL 2018

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

Blíži sa čas kňazskej vysviacky a primícií našich diakonov
Lukáša a Kristiána, prosíme o modlitby za nich.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Hoci náš moderný život je
veľmi rýchly, mení sa zo dňa na
deň, niektoré veci sa nemenia. Srdce
človeka pracuje ako prv, svedomie
sa hlási, ako sa hlásilo predtým.
Hľadáme zmysel života a pokoj
v duši. Na to nám už nestačí len
poznať najnovšie udalosti v politike,
v literatúre, ani najnovšie modely
áut... Potrebujeme niečo omnoho
dôležitejšie – kontakt s Pánom
Bohom.
Tento kontakt nám ponúka
Ježiš Kristus. Ježiš je vinič. Aj deti
tomu rozumejú. Je to prirodzený
obraz. Koreň vyháňa ratolesti a
strapce hrozna. Plané listy treba
odtrhnúť, lebo odčerpávajú silu a
sú neplodné. Zbytočné výhonky sa
odstrihnú. Sila viniča ide do strapcov
hrozna. Hrozno vyrastá z kmeňa.
Koreň je sila. Kristus je vinič, ktorý
zapustil korene na tejto zemi. On
je základom novej Božej vinice,
nového Božieho ľudu. Každý, kto
bude patriť k tomuto ľudu, bude

ročník: XXVIII.
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ratolesťou a hroznom na viničnom
kmeni – Kristovi. Cez neho bude
dozrievať a prinášať ovocie. Možno
žiť bez Boha? Čisto fyzicky možno
žiť a nemyslieť na Neho. Bez Boha
možno aj zbohatnúť. Možno si
dovoliť v živote všetko a nepýtať
sa na Boha. Ale bez Boha nemožno
vedieť, načo som na tejto zemi, kto
som, odkiaľ a kam idem. Bez Boha
si nemožno zaistiť pokoj v duši, ani
priniesť dobré ovocie. Bez Boha
nemožno žiť naveky.
Len keď Boh ostáva vo mne a ja v
ňom, len keď žijem z Ježiša Krista,
len vtedy žijem naplno a nebudem
spálený v ohni ako neplodná          
ratolesť.                                       
PaedDr. Terézia Pekáriková
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša,
Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Ján, Anna

Po
30.4.

Svätého Pia V, pápeža,
(ľubovoľná spomienka)

6:15 za dar úprimného obrátenia a
pokánia pre Jána
7:00 † Angela - pohrebná
12:00 za duše v očistci
18:00 † František

Ut
1.5.

Str
2.5.

Št
3.5.

Pi
4.5.

So
5.5.

Ne
6.5.

Svätého Jozefa,
robotníka, (ľubovoľná
spomienka)
Svätého Atanáza,
biskupa a učiteľa
Cirkvi, (spomienka)
Svätých Filipa a
Jakuba, apoštolov,
(sviatok)

Adorácia po večernej sv. omši Oáza, Svetlo - Život

Svätého Floriána,
mučeníka, (ľubovoľná
spomienka)
Sobota po 5.
veľkonočnej nedeli
Fatimská sobota

Infolist

5:45 ZBP rod. Rešetárovej a Gabrielyovej
6:15 ZBP Bartolomej s rodinou
7:00 † Eugen - pohrebná
12:00 štátny sviatok - nie je!
18:00 † Ján, Aurélia, Terézia
5:45 † Marta
6:15 ZBP Mária s rodinou
7:00 † Laurinec - pohrebná
12:00 ZBP rod. Hudákovej
18:00 ZBP Cyril, Helena a Lucia s rod.
5:45 † Jozef, Alžbeta, Jozef
6:15 ZBP Oľga - poďakovanie za 75 rokov
7:00 † Helena - pohrebná
12:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Mateja a
Tomáša
18:00 ZBP Juraj
5:45 za obrátenie Ľubomíra
6:15 † Milan
7:00 † Alžbeta
12:00 † Ján, Gizela, Agáta, Jozef
18:00 † Martin, Anna, Juraj, Anna, Andrej
5:45 † Margita, Milan, Kamil
6.15 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 † Marián

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
POZOR: NIE JE SV. OMŠA O 11:30

5:45 (ZBP Helena - 95 r.), 6:30 (ZBP Karol s rod.), 7:45, 10:00 (ZBP a dary
Ducha Sv. pre Gabrielu - poďakovanie za 50 r.), 15:00 († Anna, Margita, Rudolf;
ZBP Štefan a Helena s rodinami pri dožití 70 rokov - úmysel z 11:30), 18:00 (ZBP
pre rod. Leňkovú, Boháčovú, Siskovičovú), Kalvária: 16:30, Cemjata 10:15

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, 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.
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Oznamy

1. Milodary: Na konkatedrálu:
manželia Eva a Milan 30 €, rod.
Sakalová 50 €. Zbierka na seminár:
konkatedrála 2074,67 €, Kalvária
87,70 €, Cemjata 65 €, FNsP 150 €,
saleziáni 438 €, bohuznáma Gizela
100 €. Na organ: bohuznáma 50 €,
bohuznáma 10 €, bohuznáma 200
€, Albín Bujňák 100 €, bohuznáma
10 €, bohuznáma 20 €, dôchodkyňa
Gizela 50 €.
2. V sobotu 5. 5. od 8.30 hod. bude
prebiehať nácvik a prvá sv.
spoveď prvoprijímajúcich detí
(CZŠ sv. Mikuláša).
3. V NEDELE 29. 4., 6. 5., 13. 5. A
20. 5. 2018 KVÔLI SLÁVNOSTI
PRVÉHO
SV.
PRIJÍMANIA
NEBUDÚ SV. OMŠE O 11.30.
SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
BUDE 20. 5. 2018 O 11.00 HOD.
Ďakujeme za pochopenie.
4. Od 1. mája sa budeme modliť  
májovú pobožnosť (loretánske
litánie) o 17.55 hod. Vždy začíname
s kňazom.
5. 1. a 8. mája nebude sv. omša o
12.00 hod. a taktiež bude zatvorená
kancelária z dôvodu štátneho
sviatku. Pohreby a iné súrne
záležitosti hláste kňazovi v daný
deň po sv. omši v konkatedrále.
6. Tento týždeň je prvopiatkový.
Spovedáme ako obvykle. Ku
chorým pôjdeme v piatok 3.5.2018
od 8.00 hod. V piatok bude sv.
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omša na Cemjate o 17.00 hod.
Sviatosť oltárna bude vystavená k
poklone vo štvrtok a piatok po sv.
omši o 12.30 hod. do večernej sv.
omše. Sobotu 5.5.2018 slávime ako
fatimskú.
7. Duchovná obnova pre animátorov
birmovancov bude v pondelok
30.4.2018 od 16.00 hod. v
priestoroch ACM, Metodova 1.
8. Záujemcovia o Púť Rádia
Lumen
dňa
5.5.2018
do
Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove sa môžu prihlásiť v
sakristii konkatedrály. Spájame
sa s farnosťou Kráľovnej pokoja
v Prešove, pôjde spoločný
autobus, ak bude dostatočný počet
záujemcov.
9. V sobotu 12.5.2018 sa organizuje
pešia púť pre deti Ličartovce
- Obišovce s následnou sv.
omšou. Bude sa putovať peši z
Ličartoviec, aby to bola naozaj
púť. Záujemcovia kontaktujte
Moniku Balčákovú cez eRko na
tel. 0918716498 ohľadom ďalších
informácií.
10. Spoločenstvo SHALOM - Prešov
vás srdečne pozýva v každú druhú
sobotu v mesiaci v čase 17.00 19.00 hod. do mládežky - vchod
od parkoviska fary.

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: 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

