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Infolist

ukrižovaní, ktoré sme si nedávno pripomenuli veľkonočnými sviatkami. Prajem
všetko dobré všetkým mamičkám v mene
všetkých duchovných otcov a v mene svojom. Mladým mamičkám, aby si užívali radosti so svojimi detičkami a taktiež mam-

kám skoršie narodeným, aby im ich veľké
deti prinášali viac radostí ako starostí.
Spracoval: František KUNC

Kurz sympto-termálnej metódy (STM).
Srdečne Vás pozývajú manželia Braňo a
MariAnna Garberovci - certifikovaný lektorský pár STM. 1. stretnutie sa uskutoční dňa
24.5.2018 o 18.00 hod. v Ústave SANCTA
MARIA (Centrum Mary Ward) - vchod z
Metodovej ulice. Kontakt: marianna.garberova@gmail.com, 0948 555 338

Prešov I a II púť do Obišoviec v sobotu
2.6.2018.

SMS

Oznam a upozornenie

Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že
pravidelné mesačné stretnutie
sa uskutoční dňa 15.5.2018 v

Blíži sa čas kňazskej vysviacky a
primícií našich diakonov Lukáša a
Kristiána, prosíme o modlitby za
nich.
Konferencia biskupov Slovenska a
Katolícke biblické dielo na Slovensku
pozývajú na podujatie SLÁVNOSŤ
BOŽIEHO SLOVA pri príležitosti 25.
výročia založenia Katolíckeho biblického
diela na Slovensku v sobotu 26.5.2018
v priestoroch Katolíckej univerzity v
Ružomberku. Registrácia prebieha do
23.5.2018 elektronicky na stránke KBS:
https://konferencie.kbs.sk/.

tlač, kopírovanie,

Na základe štátneho Zákona 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!

Katolíckom kruhu, Jarkova ulica
č.77, o 17.00 hod. Téma: Výzva
Panny Márie sláviť prvé soboty v
mesiaci. Stretnutie povedie kňaz
Michal Harakaľ, farár Obišovce

lacné tonery

Možnosť pomôcť pri záchrane organa
bude aj formou poslania sms na
telefónne číslo (bude uvedené vo
vysielaní).

Vo štvrtok 17.5.2018 pri sv. omši o 18.00 hod.
bude v konkatedrále prítomný exorcista o.
Matúš Marcin z gr.-kat. farnosti Klokočov.
Adorácia bude spojená s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie. Bude aj pomazanie
exorcizovaným olejom a možnosť posvätenia
vody, soli a oleja, ktoré si môžete priniesť so
sebou. Akcia má schválenie o. arcibiskupa.

13. MÁJ 2018

predaj a servis

hodinách cca po 20.00 hod.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

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

V rámci diecéznych fatimských sobôt
Košickej arcidiecézy chystajú dekanáty

20
2018
Milé matky, mamy, mamičky a staré mamy!
Chcel by som vám dať do pozornosti slová piesne: tam sa raz vrátim a dlh
svoj splatím, tam ľudia srdce na dlani dávajú. Bolo to dávno, keď ľudia vo svojej pýche
a namyslenosti chceli postaviť vežu, ktorá
sa mala dotýkať neba. Vtedy zostúpil Pán
Boh a zmiatol im jazyky, aby si nerozumeli
navzájom. Stavbu nedokončili a rozišli sa.
Ale keby sa stavitelia nezačali hneď hádať,
ale pokojne hľadali slová, ktorým každý
rozumie, mohli by sme zdediť viac porozumenia, vzájomnej úcty a lásky. Tehla sa
asi v každom jazyku povie ináč. Ale sú slová
na svete, ktorým vo svojom jazyku rozumie
každý. Mama je mamou na celom svete.
Mama je tým slovom, ktoré sa v cudzom
jazyku učiť netreba. Prečo je to tak? Mama
je tým človekom, ktorý nám daroval to
najcennejšie, čo vôbec môže človek človeku
darovať - ľudský život. Mama je prvým
človekom, ktorý nás s láskou objal pri
príchode na tento svet, ktorý nám ponúkol
prvú potravu pre telo a pre dušu. Mama je
slovo, ktoré sme vyslovili ako prvé. Každé
dieťa má svoju mamu, aj každá mama má
svoju mamu. Každý z nás je cez svoje mamy
a ich mamy, a mamy ich mám zapojený do
jednej veľkej ľudskej rodiny. Druhá májová
nedeľa je každoročne ako "Deň matiek" celosvetovou príležitosťou pripomenúť si to.
Milé mamy, mamky. Aj keď výchova detí si,
najmä zo strany matiek, vyžaduje obrovské

ročník: XXVIII.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

úsilie a veľký kus práce, výchova detí nie je
prácou. Je poslaním. Nuž, vzdajme úctu matkám, ktoré v mene tohto poslania nezištne
obetujú nielen svoj voľný čas, svoje tajné
plány a ambície, ale, ak je to nutné, aj svoje
zdravie, možno aj vlastný život. Veď práve
matka úzkostlivo sleduje každý krok svojho dieťaťa, teší sa z jeho úspechov, prežíva
jeho nezdary, pohládza ubolenú nožičku,
tváričku či dušičku. A je to práve matka, kto
neskôr s obavami, ale aj s patričnou dávkou
hrdosti vyprevádza svoje dieťa do tajomného sveta dospelosti. Nie je nič váženejšie,
ako byť matkou. Všetky matky určite potvrdia, že byť matkou je niečo nádherné,
naplňujúce, radostné zároveň aj zodpovedné, veľakrát náročné, niekedy aj bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho
mamka tou najdôležitejšou osobou na svete.
Mamka je tým človekom, ktorého náruč
sme pocítili ako prvú. Bolo to jej objatie, jej
pohladenie, ktoré sme pociťovali od prvých
dní nášho života. Jej hlas sme počúvali, učili
sme sa od nej prvé slová. Mama si zaslúži
nielen našu úctu, zaslúži si aj našu lásku,
zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie.
Deň matiek je príležitosťou všetko toto si
pripomenúť. Zároveň je to dôvod, aby sme
svojej mame vyjadrili city, aby sme ju objali,
urobili jej radosť. A preto dnešná nedeľa je
venovaná mamám. Čo všetko si musí jedna
matka prežiť, to vedia len ženy - matky. Aj
naša Matka - Nebeská Panna Mária si veľa
vytrpela pri svojom Synovi, najmä pri jeho
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Andrej, Anna, František, Andrej

Po
14.5.

Sv. Mateja, apoštola
(sviatok)

6:15 † Ján
7:00 † Otília - pohrebná
12:00 † Mária, František, Mária, Ján
18:00 † Mária
5:45 ZBP Eva - 60 r. života

Ut
15.5.

Utorok po 7.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Michal
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Peter
18:00 † Ján, Kristína
5:45 ZBP pre Jaroslava (m) a Evku

Str
16.5.

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
(spomienka)

6:15 ZBP Jozef
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Simeon, Albert, Mária, Pavol
18:00 ZBP Žofia

Št
17.5.

Pi
18.5.

So
19.5.

Ne
20.5.

Štvrtok po 7. veľkonočnej
nedeli

Konkatedrála: po večernej sv. omši
adorácia.

Piatok po 7. veľkonočnej
nedeli
alebo Sv. Jána I., pápeža a
mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

Sobota po 7.
veľkonočnej nedeli

Infolist

Infolist

5:45 † Gizela
6:15 ZBP Michal s rod.
7:00 † Žofia - pohrebná
12:00 za dary Ducha Sv. pre Dávida
18:00 † Helena
5:45 ZBP Mária - 75 r. života
6:15 ZBP Helena a Mária
7:00 † Terézia - pohrebná
12:00 za obrátenie Milana s rod. a Jozefíny
s rod.
18:00 poďakovanie za 60 r. života František
5:45 † bohuznámy (m)
6.15 † bohuznáma (ž)
18:00 † Stanislav

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (slávnosť)
POZOR: NIE JE SV. OMŠA O 10.00 A 11.30

5.45 († bohuznámy (m)), 6.30 (ZBP Juliána), 7.45, 11.00 (slávnosť udelenia
sviatosti birmovania), 15.00 († Margita, Eduard, Alojz, Alžbeta),
18.00 († Pavol, Anna, Pavol)
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 kostol: z krstu
Tomáša Hallaya 100 €, bohuznámy
50 €, z pohrebu Jozefa 100 €; Na
organ: bohuznáma osoba 86 €,
Margita a Jozef 100 €, Stanislav a
Darina 200 €.
2. V nedeľu 13.5.2018 sa uskutoční
zbierka na katolícke masmédiá.
Pán Boh zaplať za vaše milodary
na tento cieľ!
3. V NEDELE 13. 5. A 20. 5. 2016
NEBUDÚ SV. OMŠE O 11.30.
SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
BUDE 20.5.2018 O 11.00 HOD.
V NEDEĽU 20. MÁJA NEBUDE
SV. OMŠA O 10.00 A 11.30
Z DÔVODU UDEĽOVANIA
SVIATOSTI BIRMOVANIA.
4. OZNAM PRE BIRMOVANCOV:
spoločný nácvik a rozdelenie
služieb na birmovke sa uskutoční
v pondelok 14.5. po večernej sv.
omši. Sv. spoveď birmovancov
a ich rodinných príslušníkov sa
uskutoční v sobotu 19.5. od 9.00
v konkatedrále. Generálka pred
birmovkou bude v sobotu 19.5. po
dopoludňajšej spovedi.
5. Deň Božieho milosrdenstva: V
našej farnosti ho budeme prežívať
v stredu 16.5.2018 so začiatkom
o 9.00 hod., keď budeme spolu s
kňazmi dekanátu sláviť rekolekčnú
sv. omšu. Program pokračuje

6.

7.

8.

9.
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prednáškou o 11.15 hod. na tému
"Božie a ľudské milosrdenstvo".
O 12.00 hod. bude sv. omša. Od
14.15 hod. bude príhovor Sr. M.
Benediktíny Fečovej a služba ucha
sestier KMBM. Od 14.55 hod.
bude vyložená sviatosť oltárna, o
15.00 hod. bude hodina Božieho
milosrdenstva.
Prosíme,
aby
ste urobili tejto aktivite "dobrú
reklamu". (Plagáty sú na nástenke)
Novéna k Duchu Svätému. Od
11.5. do 19.5.2018 sa modlíme
pobožnosť k Duchu Svätému s
kňazom vždy pred sv. omšou večer
o 17.50 hod., loretánske litánie sa
začnú o 17.55 hod.
V sobotu večer 19.5.2018 o 18.00
hod. vás pozývame na VIGÍLIU
ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO.
Zvlášť pozývame birmovancov!
Od 1. mája sa modlíme májovú
pobožnosť (loretánske litánie)
o 17.55 hod. Vždy začíname s
kňazom.
Dňa 14.5.2018 o 15.00 hod. bude
stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
kláštore Sancta Mária.
RTVS
Záznam z koncertu na záchranu
svätomikulášskeho organa si budete
môcť pozrieť aj vo vysielaní STV a
to v nedeľu 20.5.2018 vo večerných

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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