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Spomienka na dušičky

Vážený pán dekan! Poďakovanie
môže byť formálne, povinné, ale
i úprimné. Netreba plytvať formálnym
či povinným ďakovaním a naopak,
práve úprimné poďakovanie by
malo byť naším každodenným
predsavzatím. A práve takto úprimne
sa chcem poďakovať za nedeľnú svätú
omšu 7:45 hod. so združeným úmyslom
za zosnulých, ktorí nás už opustili tu
na zemi. Prečo sa chcem poďakovať
práve za túto svätú omšu? Bola to
pre mňa "smršť" emócií od začiatku
až do konca. Z vonkajšieho videnia
to bol krásny spev našej žalmistky,
homília, ktorá nás utvrdila, že naše
bytie tu na zemi nie je o dôkazoch, ale
o viere. Počas prosieb veriacich to bolo
úžasné stlmenie svetiel a nádherný
modlitbový spev sestry Maristelly,
Eucharistia a nakoniec zapálenie

Infolist

Veľkonočnej sviece a dušičková
pobožnosť. Vyvolalo to vo mne
mnoho emócií, smutných za blízkymi
a vzápätí radostných, pretože verím,
že sú už vo večnosti. Aj vonkajší
prejav emócií spojený s prežívaním
Eucharistie a osobnými modlitbami,
nás všetkých spojil do jednej farskej
rodiny, v ktorej každý z nás má svoj
osobný, či rodinný kríž, ale aj radosť
z každého nového dňa. Ďakujem, pán
dekan!
jm

Babičke
Nad rovom v mĺkvom zadumaní,
spomienky kladiem vedľa seba,
slza mi padá rovno do dlaní,
v každej sa rozteká niečo z Teba.
Nedá sa neplakať,
nemožno iba tíško stáť,
citom pri čerstvom hrobe
úspešne vyhýbať.
Bolí tu srdce,
musí sa žalovať,
v tom všetkom,
Tebe, babka, chce sa i ďakovať.

Že si tu žila a bola s nami rada,
že si nás učila,
ako sa rúčka k modlitbe skladá.
Rástla i rozvíjala,
jak v kvet krehunké púčky,
sa viera, čo so odovzdala
pre drahé svoje vnučky.
Raz sa však, stretneme,
pominú horké vzlyky,
dotiaľ sa, modliť za Teba chceme,
my, tvoje anjeliky.
Mgr. Ivana Krajčíková
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
23. november 2014
Kde bolo, tam bolo... Tak začínajú
rozprávky. A zväčša ich máme radi, a to aj
v dospelosti. Niet sviatkov, či už vianočných
alebo veľkonočných, bez televíznych
rozprávok. Hundreme, že sa opakujú, ale
opakovane ich dobrovoľne sledujeme. Majú
dačo do seba.
Aj posledná nedeľa v cirkevnom roku
má akúsi osobitú atmosféru. Už ten názov
„nedeľa Krista Kráľa“ vyvoláva pocit
výnimočnosti. A celkom oprávnene. Na
záver liturgického roka nás táto slávnosť
upozorňuje na výnimočnú postavu dejín
ľudstva,
disponujúcu
obdivuhodnou
mocou. Vlastne všetkou mocou, a to na
zemi i na nebi! A to už je nejaký príbeh, to
už stojí za pozornosť a rozprávanie! Práve
takéto nevšedné okolnosti, neraz dotvorené

ročník: XXIV.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA V ROKU A
a možno i celkom vymyslené, stáli za
zrodom svetoznámych historiek, románov,
filmov.
Ale dnes nestojíme tvárou v tvár
viac či menej podarenému produktu
ľudskej obrazotvornosti. Dnes hľadíme
vďaka Synovi človeka - tiež zaujímavé
meno hlavnej postavy, dnes teda hľadíme
priamo do neba, najväčšej a najpravdivejšej
skutočnosti. Bez nánosu pátosu. A nielen
hľadíme. Tento príbeh je interaktívny, a teda
vťahuje nás do deja, celkom bezprostredne.
Kristus Kráľ totiž sľúbil, že si pre nás príde,
aby si nás ako vysnívanú princeznú vzal
k sebe do kráľovstva. Ibaže by sme mali
niečo lepšie na práci.
vdp. Marcel Stanko

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu (na slávnosť Krista Kráľa)
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred
tvojím oltárom:
Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
Aby sme sa mohli s tebou ešte
vrúcnejšie spojiť, každý z nás sa dnes
dobrovoľne zasväcujeme tvojmu
Najsvätejšiemu Srdcu.
Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,
mnohí pohŕdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa.
Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu,
a všetkých strhni
k tvojmu svätému Srdcu.
Pane, buď kráľom nielen svojim verným,
ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a dcéram;

daj, aby sa čím skôr vrátili
do otcovského domu
a nezahynuli hladom a biedou.
Pane, buď kráľom i tým,
ktorých od teba odlúčili
mylné názory a rozkolníctvo;
priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery,
aby bolo jedno stádo a jeden pastier.
Daruj svojej Cirkvi slobodu
a bezpečnosť, všetkým národom
poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas:
Sláva Božskému Srdcu,
ktoré nám prinieslo spásu;
jemu česť a chvála naveky. Amen
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Ondreja Dung-Laka,
Po
24.11.

Ut
25.11.

kňaza a spoločníkov,
mučeníkov
spomienka

Sv. Kataríny
Alexandrijskej,
panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Gerhard
6:15 † Vladimír, Johana, František, Ján,
František
7:00 † Gabriel - pohrebná
12:00 † Michal, Mária
18:00 ZBP Mária
5:45 ZBP Katarína, Katarína, Katarína
6:15 ZBP Katarína s rod.
7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 ZBP Katarína
18:00 † Štefan, Štefánia, Vasiľ, Ján, Margita
5:45 † Milan

St
26.11.

6:15 † Pavol

Féria

7:00 † Valéria - pohrebná
12:00 ZBP Ladislav - kňaz
18:00 † Pavol, Štefan, Anna
5:45 † Milan

Št
27.11.

6:15 † Milan

Féria

7:00 † Pavlína - 1. výročie
12:00 †Anna, Ján, Paulína, Cecília, Štefan
18:00 † Albert, Mária, Imrich, Mária
5:45 † Klára

Pi
28.11.

6:15 ZBP Pavlína

Féria

7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Rudolf
18:00 ZBP Marek (15 r.)

So
29.11.

Ne
30.11.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spoomienka

5:45 ZBP a poďakovanie Anna
6:15 † Paulína, Ondrej, Rudolf
18:00 † Jozef, Jolana, Juraj, Mária, Ilona

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Ján, Mária, Ján, Melánia), 7:45 , 10:00 - latinská, 11:30,
18:00 († Pavol); Cemjata 10:15

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: Michal Vrábel.
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 - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). 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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7.

Oznamy

Milodary na opravu konkatedrály:
zbierka konkatedrála 3 420 €, z pohrebu
Stanislava 100 €, bohuznáma na opravu
strechy 10 €, bohuznáma Anna 10 €,
bohuznáma Gabriela na opravu strechy
10 €, bohuznáma veriaca na opravu
organu 45 €, bohuznáma Cecília na
opravu strechy 50 €;
Na Cemjatu: zbierka bola vo výške 150 €;
rod. Jankaninová 100 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
O týždeň, na prvú adventnú nedeľu,
bude celoslovenská zbierka na jesennú
charitu. Pán Boh zaplať za pochopenie!
OZNAM:
Členovia
SSV.
Výdaj
podielových kníh je ukončený!!!
Dnes slávime nedeľu Krista Kráľa. Po
sv. omši o 6:30, 7:45 a 18:00 hod. bude
pobožnosť, ktorá je spojená s možnosťou
získať plnomocné odpustky. Kto sa
na sviatok Krista Kráľa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže
získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
(Ench.
Indulgentiarum,
concessio 2.)
Požehnanie adventných vencov:
Adventné vence budeme požehnávať
v nedeľu 30.11.2014 pri všetkých sv.
omšiach: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30
a 18:00 hod. Farský veniec požehnáme
v sobotu 29.11.2014 pri sv. omši o 18:00
hod.
V dňoch 22.11.2014 až 30.11.2014 sa
modlíme Deviatnik ku sv. Ondrejovi,
patrónovi našej arcidiecézy, vždy pred
večernou sv. omšou.
Tanečné divadlo Bodies vás pozýva
na tanečno – divadelné predstavenie
s názvom Žobráčka - príbeh pre malých
i veľkých v nedeľu 23.11.2014 o 17:00
hod. do Divadla Alexandra Duchnoviča
v Prešove. Lístky zakúpite v pokladnici
divadla.
Od utorka 25.11.2014 sa na Hlavnej
ulici začínajú vianočné trhy. Podporte
svojím nákupom aj stánok občianskeho
združenia MAGIS. Nákupom ich
výrobkov prispejete na núdznych.
Výťažok sa potom adresne rozdelí.
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8.

Už teraz dávame do pozornosti
televízne sv. omše pre TV LUX:
6.12.2014 o 5:45 hod. (rorátna), na druhú
adventnú nedeľu 7.12.2014 o 10:00
hod. a 13.12.2014 o 5:45 hod. (rorátna).
Pozývame vás k hojnej účasti.

9.

V pondelok 24.11.2014 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta Maria.

10. V nedeľu 30.11.2014 o 14:15 hod. bude
v kaplnke sv. Ondreja na Vydumanci
pobožnosť.
11. Srdečne
pozývame
všetkých
na
mládežnícke sv. omše, ktoré sa
budú sláviť v piatok o 18:00 hod.
v konkatedrále (okrem druhého piatku
v mesiaci, kedy bude celoprešovská
mládežka). Na mládežníckych sv.
omšiach v rámci príhovoru kňaza
budú zaznievať pravidelné katechézy.
Najbližšie vás pozývame na sv. omšu
v piatok 28.11.2014, kedy zaznie
katechéza na tému Hriech.
12. Pozývame vás na pravidelné štvrtkové
adorácie
po
večernej
sv.
omši
v konkatedrále. Ide o moderovanú
adoráciu za sprievodu spevu našej
mládeže.
13. Oznam pre birmovancov: Prosíme
birmovancov, aby sa po účasti na
štvrtkovej adorácii zapisovali v sakristii.
Prosíme birmovancov a ich rodičov, aby
sa na farskej stránke presov.rimkat.sk
zaregistrovali na víkendovku - formačný
kurz Filip. Na farskej stránke taktiež
nájdu podmienky k prijatiu sviatosti
birmovania.
14. Oznam pre mládež: Hľadáme chlapcov
i dievčatá dobrej vôle - spevákov,
speváčky a hudobníkov. Aj keď nevieš
ešte dobre hrať alebo spievať - nevadí ide o viac ako iba o spev alebo hranie. Ak
máš záujem byť súčasťou nášho zboru,
kontaktuj p. kaplána Viktora Baltesa
alebo hocikoho z mládežníckeho zboru,
či už po mládežníckej sv. omši, alebo
štvrtkovej adorácii.
Sobáše 15.11.2014
Kubáň - Kubáňová, Radačovský Radačovská-Čorňáková

