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Krížové cesty - pôstne obdobie 2014
mládež (dp. Stanislav Seman, salezián)

7. marec - piatok

17:15 hod.

1. pôstna nedeľa

14:15 hod. Lektori konkatedrály

14. marec - piatok 17:15 hod.

mládež (dp. Martin Šimko, kaplán)

2. pôstna nedeľa

14:15 hod. Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie

19. marec - streda

17:15 hod.

21. marec - piatok 17:15 hod.

deti
mládež (dp. Miroslav Turčík, kaplán)

3. pôstna nedeľa

14:15 hod. Spoločensto ružencového bratstva

26. marec - streda

17:15 hod.

28. marec - piatok 17:15 hod.

deti
mládež (dp. František Petro, kaplán)

4. pôstna nedeľa

14:15 hod. Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

2. apríl - streda

17:15 hod.

deti

4. apríl - piatok

17:15 hod.

mládež (dp. Štefan Kaňuk, školský kaplán)

5. pôstna nedeľa

14:15 hod

Spoločenstvo kresťanských pedagógov

9. apríl - streda

17:15 hod.

deti

11. apríl - piatok

17:15 hod.

mládež (dp. Ján Kulan, školský kaplán)

Kvetná nedeľa

14:15 hod. Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - život)

Pôstne kázne v Roku Sedembolestnej Panny Márie
1. pôstna nedeľa

doc. ThDr. Martin UHÁĽ, PhD.

2. pôstna nedeľa

doc. ThDr. Martin UHÁĽ, PhD.

3. pôstna nedeľa

prof. PaeDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.

4. pôstna nedeľa

prof. PaeDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.

5. pôstna nedeľa

Mgr. Marek ROJAK

Kvetná nedeľa

Mgr. Marek ROJAK

14:15 hod. - krížová cesta, 15:00 hod. - pôstna kázeň
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

2014
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
2. marec 2014

Nebuďte ustarostení
o zajtrajšok
Ježišove slová o tom, že
„nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj
mamone,“ sa určite nepočúvajú ľahko.
Veď kto z nás by netúžil niečo luxusné
vlastniť či obliecť sa podľa najnovšej
módy. Všetci sa chceme mať lepšie,
aj keď dobre vieme, že nahanobený
majetok nám miestenku v nebi nezaistí.
Dokonca sa zdá, že je skôr prekážkou
na ceste k Bohu…
Evanjelium ale nikdy neodsudzuje
bohatstvo a pozemské dobrá pre ne
samé. Medzi Ježišových priateľov
predsa patril aj Jozef z Arimatey,
»bohatý človek« (Mt 27,57). Zacheus
je vyhlásený za »spaseného«, aj
keď si ponecháva polovicu svojich
statkov, ktoré museli byť značné. Čo
odsudzuje, je lipnutie na peniazoch
a na majetku. Keď človek doňho
vkladá svoju dôveru, keď robí svoj
život na ňom závislý. Otázka teda
nestojí tak, či môže byť boháč spasený,
ale ktorý boháč bude spasený. Ten,
ktorý nelipne na svojom majetku,
ktorý po Ježišových slovách „Choď,
predaj všetko, čo máš...“, nezosmutnie
ako bohatý mladík.
Povedzme si pravdu, kto z nás

ročník: XXIV.

ÔSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A  
by nezosmutnel? „Veď v našej
materialistickej
spoločnosti
sa
projektuje pocit vlastnej hodnoty
skoro výlučne na veci. Ježiš chcel,
aby sme vybudovali spoločnosť,
v ktorej stoja na prvom mieste
ľudia, nie veci. Učil nás milovať ľudí
a používať veci. V našej spoločnosti
však začíname používať ľudí a milovať
veci,“ hovorí františkán Richard Rohr
v knihe Divý muž. „Všade naokolo
možno sledovať fenomén neuveriteľne
nafúkaného ega a málo je tých, ktorých
zaujíma aj ten druhý. Toho druhého
vlastne niet, všetko je pozorované
z rozhľadne: Čo to prinesie mne?
Ak dovolíme ľuďom budovať tieto
obrovské egá, tak potom niečo ako
spiritualita chudoby vôbec nemá svoje
miesto, pretože spiritualita už sama
v sebe znamená zameranie sa na iné –
nie na Ja, ale na Boha!“
Človek skutočne zameraný na Boha
sa počas pôstneho obdobia neuspokojí
len s „vegetariánskym príkazom,“
ale bude túžiť po zmene života.
„Blahoslavení chudobní duchom. To je
spôsob žitia, myslenia, lásky. Znamená
to predovšetkým byť slobodným od
toho, čo sa nazýva móda, znamená to
byť skutočne nezávislý.“
Matúš Lukáč
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP manželia Milan a Mária

Po
3.3.

6:15 † z rodiny Tomkovej a Valiaškovej

Féria

7:00 † Miroslav - pohrebná
12:00 † Margita
18:00 † Vernonika, Marta, Vojtech
5:45 ZBP rodiny Marty Vuzovej

Ut
4.3.

6:15 ZBP a dary DS Michaela

Sv. Kazimíra

7:00 † Mária - pohrebná

ľubovoľná spomienka

12:00 † Mária - 1. výročie
18:00 † Ján, Štefan, Mária

St
5.3.

POPOLCOVÁ STREDA
prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu

Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 16:00, 18:00; Cemjata 17:00
5:45 † Mária, Jozef

Št
6.3.

Štvrtok po Popolcovej
strede

6:15 za obrátenie Milana
7:00 † Jaroslav - pohrebná
12:00 † Eduard, Ema, František
18:00 ZBP Gabriel, Marián
5:45 † Juraj

Pi
7.3.

Piatok po Popolcovej
strede
Cemjata 17:00 hod.

6:15 ZBP Agáta, Mária, Ivana, Marián
7:00 † Anna - 1. výročie
12:00 ZBP Anna
18:00 obrátenie Milana

So
8.3.

Ne
9.3.

Sobota po Popolcovej
strede

5:45 † Magdaléna
6:15 † Pavol - pohrebná
18:00 † Marta, Ondrej

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
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

Infolist
1.
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.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

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
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
rod. Sláviková 200 €, bohuznáma 50 €,
bohuznámi 50 €
Na Kalváriu: bohuznáma 20 €.
Zbierka na opravu konkatedrály: 2 370 €
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Divadelné predstavenie Quo vadis
- termín 30.3.2014 o 16:00 hod. je už
VYPREDANÉ! Tí, ktorí sa záväzne
prihlásili, si môžu lístky vyzdvihnúť
v sakristii konkatedrály
V
rámci
prežívania
Roka
Sedembolestnej
Panny
Márie
uvažujeme nad zorganizovaním farskej
púte do Šaštína. Otec arcibiskup
nás poprosil, aby sme sa pridali ku
arcidiecéznej púti. Na nástenke sú
plagát a info. Svoj prípadný záujem
nahláste v sakristii konkatedrály.
Cena je 75 €.
V stredu je Popolcová streda - začiatok
Pôstneho obdobia. Upozorňujeme, že
je to deň prísneho pôstu. Možno sa raz
do sýtosti najesť pri zdržaní sa mäsitého
pokrmu. Dobrovoľný pôst sa odporúča
aj tým, ktorých nezaväzuje pôstna
disciplína.Sv. omše budú v konkatedrále
aj o 16:00 hod., na Cemjate o 17:00 hod.
Pri každej sv. omši budeme udeľovať
popolec.
Pôstne predsavzatie pre celú farnosť:
Všetky
krížové
cesty,
modlitby,
sebazápory obetujme za našu farnosť.
(dekan)
Začína pôst. V našej farnosti ho budeme
prežívať aj pri týchto aktivitách: Krížová
cesta: streda, piatok a nedeľa. (rozpis na
4. strane) Nájdime si čas aj takto prežiť
tento pôst. Nech bude pre každého z vás
požehnaním.
Vo štvrtok 6.3.2014 o 18:00 hod. vás
pozývame do konkatedrály na sv. omšu
a adoráciu za duchovné oslobodenie
a uzdravenie. Pripravuje Hnutie Svetlo
- život.
Prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia
vysluhujeme ako je to zvykom. V piatok
7.3.2014 navštívime chorých našej
farnosti. Na Cemjate bude sv. omša
o 17:00 hod.

strana 3

9.

V utorok od 7:30 do 11:55 hod; od
12:30 dp 17:45 hod. a v piatok od 12:30
hod. bude vyložená Sviatosť oltárna
k poklone. Prosíme členov RB, aby
zabezpečili adorantov.
10. Pozývame vás na premietanie filmu
Všetky moje deti o charizmatickom farárovi
Marošovi Kuffovi. Premietanie v kine
Scala, 2.3.2014 o 16:00 hod. a 16.3.2014
o 16:00 hod.
11. Kongregácia rogacionistov sa venuje
mladým mužom od 18 rokov, ktorí
v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné
povolanie (kňazské, rehoľné). Pozývame
chlapcov, ktorí sa rozhodujú o svojom
ďalšom duchovnom živote, stráviť čas
v modlitbe, meditácii a komunikácii
s kňazmi, na polročný duchovný
a formačný pobyt v Desenzane del
Garda v Taliansku počas roka 2014,
aby sa rozhodli. Príchod do komunity
v Taliansku je možný ihneď, príp. po
dohode. Zašli svoj životopis, kontakt
(e-mail, tel.) na adresu: Centrum
pre duchovné povolanie, RKFÚ sv.
Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov.
Jozef Mihaľ, bližšie informácie : tel. 0911
487 341, konkatedralapo@gmail.com
12. Dávame do pozornosti snúbencom, ktorí
plánujú uzavrieť sviatosť manželstva
v tomto roku, že okrem stanovených
termínov na predmanželskú náuku sa
ponúka aj Kurz prípravy na manželstvo.
Išlo by o tri stretnutia v soboty 15.3.2014,
29.3.2014 a 5.4.2014 v čase od 8:30 - 17:00
hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici
v miestnosti UPC - Čaviarni. Takisto je
možnosť absolvovať v Katolíckom kruhu
na Jarkovej ulici 10 stretnutí v pondelky
10.3.2014 - 19.5.2014 (okrem 21.4.2014)
v trvaní cca jeden a pol hodiny. Na
obidva kurzy je potrebné sa prihlásiť do
piatka 28.2.2014 vo farskej kancelárii.

Krsty 22.2.2014 a 23.2.2014
Eliška Mahdová, Nikoleta Goriczka,
Dagmara Balogová, Nikolas Balog,
Klaudia Balogová, Valentína Balogová,
Mária Balogová, Filip Vichrest,
Tomáš Opočenský, Olívia Dlugošová

