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Krížové cesty - pôstne obdobie 2014
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 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
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

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
16. marec 2014

ročník: XXIV.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK A  

Názorná ukážka

•

Boh potvrdil Ježišovo Božstvo
už tu na zemi.

Počas voľnej hodiny v zborovni som
zažila nasledujúcu príhodu. Kolegyňa
sa pustila do opravovania písomiek
z biológie. Zo začiatku nad niektorými
len bez slova krútila hlavou, neskôr
nevydarené odpovede žiakov aj slovne
okomentovala, že asi nerozmýšľali nad
tým, čo píšu.
Keď nezmysly v písomkách naberali
na intenzite, smutne konštatovala, že
napriek jej zanietenému výkladu deti
učivo vôbec nepochopili. Jednoducho
baktérie a vírusy aj naďalej pre nich
zostali veľkou neznámou. Nešťastná celú
situáciu zhodnotila takto: „Ja už naozaj
neviem, ako im mám tú látku ešte lepšie
vysvetliť. Čo sa mám na to premeniť?“
Cesta k poznaniu je niekedy veľmi
náročná. Peter v Ježišovi najprv poznáva
Božieho Syna, následne Ježiš predpovedá
svoje utrpenie a smrť, čomu apoštoli
vôbec nerozumejú. Práve preto v tejto
súvislosti prichádza premenenie Ježiša
na hore Tábor. Pre Petra, Jakuba a Jána je
táto udalosť akousi interaktívnou lekciou,
lebo sú priamo vtiahnutí do stretnutia so
žiariacim Kristom, Mojžišom a Eliášom.
Ako máme rozumieť tomuto
nevšednému zážitku?

•

Cesta do Božieho kráľovstva
vedie cez utrpenie a výstup na
horu Tábor a predznamenáva
výstup na Kalváriu.

•

Z Ježišovho premenenia mali
apoštoli čerpať posilu v čase
utrpenia.

•

Na konci sveta sa budú naše
vzkriesené
telá
podobať
Ježišovmu oslávenému telu.

•

Ježiš na nás denno-denne „žiari“
zo sviatosti Eucharistie.

Aj my môžeme, a to nielen v čase
pôstu vystúpiť čím vyššie nad všetko to,
čo je falošné a čo nás zotročuje.

Lucia Antlová

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 † Alžbeta

Po
17.3.

6:15 † Imrich

Pondelok po 2. pôst. nedeli

7:00 † Katarína - pohrebná
12:00 † Ján, Imrich, Michal, Mária
18:00 ZBP Alžbeta, Jakub
5:45 ZBP a obrátenie Jozef, Renáta

Ut
18.3.

6:15 † Ján, Magdaléna

Utorok po 2. pôst. nedeli

7:00 † Veronika - pohrebn=a
12:00 † Jozef, Anna, Ján, Zuzana, Anna
18:00 † Jozef, Jarmila

St
19.3.

Sv. Jozefa, ženícha
Panny Márie
slávnosť
Cemjata 17:00 hod.

5:45 † Jozef, Katarína, Helena
6:15 ZBP Jozef
7:00 † Michal - 1. výr.
12:00 ZBP Jozef - dekan
18:00 ZBP Marek, Peter, Miroslav s rod.
5:45 za maturantov

Št
20.3.

6:15 † Jozef, Anton, Ondrej, Anna

Štvrtok po 2. pôst. nedeli

7:00 † Michal - pohrebná
12:00 † Štefan, Marta, Ján, Michal, Jozef
18:00 † Olina
5:45 † Pavel

Pi
21.3.

6:15 † Margita

Piatok po 2. pôst. nedeli

7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Vincent
18:00 † Anna, Michal
5:45 †Ján, Alžbeta, Fridrich, Alžbeta

So
22.3.

Ne
23.3.

Sobota po 2. pôst. nedeli

6:15
18:00 † Štefan, Helena, Stanislav, František,
Žofia, Bartolomej

TRETIA 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
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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.

Oznamy
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Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 100 €, 20 €, 100 €
Jarná zbierka na charitu:
• konkatedrála 1 830 €
• františkáni 1 220 €
• NsP 62 €
• saleziáni 204,63 €
• jezuiti 934,76 €
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 k arcidiecéznej púti. Na
nástenke máte plagát a info. Svoj
prípadný záujem nahláste v sakristii
konkatedrály. Cena je 75 €.
V utorok 18.3.2014 o 9:00 hod. sa
v našej konkatedrále uskutoční
v rámci Roka Sedembolestnej Panny
Márie duchovný - vokálny koncert.
Podujatie sa koná pod záštitou Mgr.
Jána Kulana. Je určený pre CZŠ sv.
Mikuláša, ale pozvanie platí pre
všetkých. Vyberáme z programu:
Caccini: Ave Maria, L. Cohen: Aleluja,
A. Z. Webber Pie Jesu... Program
pripravila Umelecká agentúra zo
Šamorína: Dr. Igor Berger.

v tento deň dopoludňajšia spovedná
služba od 9:55 do 11:55 hod. nebude.
Pohreby a iné vážne udalosti hláste
kňazom v sakristii Konkatedrály sv.
Mikuláša.
6. V nedeľu 23.3.2014 bratia františkáni
oslavujú sv. Jozefa slávnostou sv.
omšou o 11:00 hod., opäť za účasti
Mons. Alojza Tkáča. Ste srdečne
pozvaní.
7. Hnutie rozvedených kresťanov
katolíkov oznamuje, že modlitbové
stretnutie sa uskutoční v utorok
18.3.2014 v Katolíckom kruhu, na
Jarkovej ulici o 17:00 hod. Stretnutie
povedie duchovný správca Centra
pre rodinu – Sigord, kňaz Jozef
Greško.
8. V stredu 19.3.2014 slávi meniny
náš pán dekan - farár PhDr. Mgr.
Jozef Dronzek, PhD. Zahrňme ho
do svojich modlitieb na príhovor sv.
Jozefa. Redakcia Infolistu.
9. Podpora pre Charitu. Aj v tomto
roku môžete pomôcť núdznym
v našej farnosti. V konkatedrále
je pokladnička: Veľkonočný dar.
Tesne pred sviatkami rozdelíme
vaše dary. Podobne môžete prispieť
aj 2 % z daní pre Magis, o. z., ktoré sa
venuje pomoci núdznym. Tlačivá sú
v konkatedrále.
10. V nedeľu 23.3.2014 o 17:00 hod. bude
uvedený v kine Scala v Prešove
muzikál inšpirovaný príbehom
Márie Magdalény s názvom Volajte
ma Meggi. Srdečne ste pozvaní.

Nakoľko v stredu 19.3.2014 budú
prebiehať kňazské rekolekcie (sv.
omša o 10:00 hod. v kostole sv.
Jozefa - celebrant Mons. Alojz
Tkáč, emeritný arcibiskup), farská
kancelária bude v tento deň
dopoludnia zatvorená. Rovnako

11. 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.

Krsty 8.3.2014

Lucia Virbová, Michaela Marchevská

