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Krížové cesty - pôstne obdobie 2014
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.

mládež (dp. Miroslav Turčík, kaplán)

14:15 hod. Spoločensto ružencového bratstva

26. marec - streda

17:15 hod.

deti
mládež (dp. František Petro, kaplán)

4. pôstna nedeľa

14:15 hod. Spoločenstvo kresťanských seniorov

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. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.

4. pôstna nedeľa

prof. PaedDr. 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

ročník: XXIV.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK A

9. marec 2014

deti

3. pôstna nedeľa

28. marec - piatok 17:15 hod.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Púšť
Púšť v Biblii je miestom samoty,
výchovy, stíšenia sa. Do tohto
prostredia Duch vyviedol Ježiša, ktorý
v ňom strávil 40 dní. Číslo 40 v Biblii
znamená obdobie prípravy - prípravy
na čosi dôležité, výnimočné.
„Štyridsiatka“ sprevádzala aj
Mojžišov život. Keď mal 40 rokov,
Boh si ho povolal pri horiacom kríku.
Štyridsať dní strávil na vrchu Sinaj
a 40 rokov putoval púšťou na čele
izraelského národa.
Na púšti sa Ježiš postil a modlil.
Aj pre náš život je „púšť“ dôležitá.
Kristus nám to zdôrazňuje v dnešnom
evanjeliu. Púšť je potrebná na pôst
a modlitbu. Aj nás Kristus pozýva
stráviť s ním 40 dní. Čaká nás 40 dní
pôstnej doby. Kristus nám dáva návod,
ako sa máme v „púšti“ pohybovať.
„Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15) Pri
napĺňaní tohto odkazu nezabúdajme
na ticho, ktoré nájdeme v kostole,
v dome, v izbe či v spovednici. V tichu
môžeme začuť Kristov hlas. V tichu
sa môže naše srdce očistiť a stať sa
príbytkom Boha. Ak budeme takto

postupovať, úspešne zvládneme náš
„pobyt v púšti“, ktorý predchádza
nášmu vykúpeniu.
Modlime sa: Pane, nauč nás
počúvať tvoj hlas, v tichu. Daj, nech
aj my na konci našej púšte prídeme
k tebe do tvojho kráľovstva, kde niet
viac utrpenia a bolesti.
Mgr. Maroš Semančík
ZŠ Kúpeľná

Úmysel ružencového desiatku na mesiac marec 2014:
Za všetkých ľudí vyhnaných z domova, emigrantov, utečencov, prenasledovaných;
za všetkých „vnútorných emigrantov“ osamelých uprostred množstva ľudí.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Margita

Po
10.3.

6:15 za obrátenie Mária,Ingrid

Pondelok po 1. pôst. nedeli

7:00 † Ján - pohrebná
12:00 † Milan
18:00 ZBP Miroslav s rod.
5:45 ZBP Angela, Jozef

Ut
11.3.

6:15 † Pavel

Utorok po 1. pôst. nedeli

7:00 † Mária
12:00 † Karol, Martin
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45

St
12.3.

ZBP Anna, Tomáš

6:15 † z rod. Tomkovej a Valiaškovej

Streda po 1. pôst. nedeli

7:00 † Ján - 1. výr.
12:00 † Ján, Mária, Ján
18:00 ZBP Pavol
5:45 † Ján, Anna

Št
13.3.

6:15 ZBP Anna s rod.

Štvrtok po 1. pôst. nedeli

7:00 † Ján - pohrebná
12:00 † Karol, Peter, Barbora, Štefan
18:00 † Daniel, Eva, Anna, Jozef
5:45 † Štefan
6:15 † Marcela, František, Anna-Alžbeta

Pi
14.3.

Piatok po 1. pôst. nedeli

7:00 † Belo - pohrebná
12:00 † Adriana, Štefan, Ján, Štefánia,
Michal
18:00 ZBP Peter s rod.

So
15.3.

Ne
16.3.

5:45 † Mária

Sobota po 1. pôst. nedeli

6:15 † Rudolf - pohrebná
18:00 † Ján, Mária, Jozef, Marián, Mikuláš

DRUHÁ 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.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 70 €, bohuznáma Marta
50 €, bohuznáma osoba 1000 €.
Ružencové bratstvo pri konkatedrále:
oprava farskej budovy 100 €, na
konkatedrálu 100 €, na rádio Lumen
45 €, na TV LUX 45 €
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
Dnes pri sv. omšiach je jarná zbierka
na charitu !
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.
Pozývame vás do farskej knižnice,
otvorenej v stredy a piatky od 17:00
do 18:00 hod. na Jarkovej ulici
v Katolíckom kruhu. Môžete si
vybrať zaujímavé knihy z ponuky
viac ako 2000 titulov. S cieľom
sprístupnenia informácií sme zriadili
e-mailovú adresu: farskakniznica.
po@gmail.com, kde môžete dostať
odpovede na svoje prípadné otázky.
Cecília a Anna
V
rámci
prežívania
Roka
Sedembolestnej Panny Márie
uvažujeme
nad
zorganizovaním
farskej púte do Šaštína. Otec arcibiskup
nás poprosil, aby sme sa pridali
k arcidiecéznej púti. Na nástenke máte
plagát a info. Svoj prípadný záujem
nahláste v sakristii konkatedrály. Cena
je 75 €.
Dňa 11.3.2014 na sv. omši o 18:00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý
úmysel, ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom
Božieho
Milosrdenstva
v konkatedrále - najneskôr do
poludnia 11.3.2014.
Celoprešovská mládežnícka sv. omša
bude v piatok 14.3.2014 o 18:00 hod.
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v kostole sv. Jozefa (františkáni).
V cykle "Kresťanská osobnosť na
pozadí biblických postáv" sa na tému
Jób - trpiaci spravodlivý prihovorí a sv.
omšu celebruje P. Anton Kračunovský
OFM.
7.

Úmysly
sv.
omší
slávených
v
konkatedrále
počas
týždňa
v mesiacoch apríl, máj, jún budeme
prijímať vo farskej kancelárii vo
štvrtok 20.3.2014 od 8.00 hod.

8.

Podporiť Charitu môžete okrem
tradičnej jarnej zbierky aj formou
Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa
Slovenská katolícka charita snaží
upozorniť na potrebu solidarity
s deťmi postihnutými vírusom
HIV a chorobou AIDS v africkej
Ugande.
Symbolom
pomoci
týmto chorým deťom je malá
pôstna krabička, ktorú Charita
distribuovala spolu s informáciami
o svojej činnosti do viac ako 600 farností
na celom Slovensku. Vďaka vašej
štedrosti sa v minuloročnej kampani
vyzbieralo viac ako 120 000 eur, ktoré
SKCH použila na prevádzku sirotinca
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
a iné projekty na severe Ugandy. Dnes
- vďaka dobrodincom zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom.
9. Divadlo ATAK vás pozýva na
predstavenie "Ecce, Homo!", ktoré sa
uskutoční v nedeľu 16.3.2014 v Dome
kultúry Zrkadlový Háj o 19:00 hod.
10. Vo štvrtok 13.3.2014 sa uskutoční
stretnutie
Klubu
kresťanských
pedagógov v Katolíckom kruhu
na Jarkovej ulici o 16:00 hod.
V predchádzajúcej téme bude
pokračovať vdp. kaplán František
Petro. Pozývame všetkých členov
a sympatizantov.

Krsty 1.3.2014

Tomáš Maričák, Ľuboš Muller,
Ella Novysedláková,Michal Šimkovič.

