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Krížové cesty - pôstne obdobie 2014
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.

miništranti (dp. Martin Šimko, kaplán)

Kvetná nedeľa

14:15 hod.

Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - život)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
30. marec 2014

Už si ho videl a je to ten,
čo sa rozpráva s Tebou.
(Jn 9, 37)

Pôstne kázne v Roku Sedembolestnej Panny Márie
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

Zdá sa, že naša konkatedrála „spí.“
Myslím na spánok, v ktorom sa nič
stavebné nedeje. Nie je to tak. Je zima, čo
pravdaže vplýva na stavebné práce, ale aj
napriek tomu prebiehajú elektroinštalačné
práce na veži a chóre, čo pravdaže
nemôžete vnímať. Ďalej sa urobili držiaky
na odvzdušňovacom kanáli a povymieňali
popraskané dlažby v podlahe. V sakristii
sa dokončuje interiér, lavice na stenu a v
najbližšom čase sa vymenia ešte posledné
dvere. Podobne prebieha komunikácia
o práci na kamerovom systéme, ktorý by
sme aspoň sčasti chceli mať urobený do
Veľkej noci. Zabezpečí prenos obrazu aj
na bočnú loď tak, ako sme si na to zvykli
počas veľkých sviatkov.
Plánujem tam osadiť prenosnú
veľkú televíznu obrazovku, aby sme sa
vyhli pracnej manipulácii s premietacím
plátnom. Kamerový systém zároveň bude
slúžiť ako bezpečnostný. Uvažujeme aj
o tom, že by sme vďaka internetu mohli

prenášať do domácnosti sv. omše. To sú
plány a predstavy, ale len ten, kto ich má,
niečo urobí.
Teraz k vážnejšej veci, o ktorej by
ste ako veriaci našej farnosti mali vedieť.
Pri prehliadke a kontrole strechy na
konkatedrále sme zistili, že je tam veľmi
veľa poškodenej krytiny. Popraskané
a zničené tehlové tašky, ktoré sa budú
musieť vymeniť a poopravovať. Je to
náročné, lebo ide o výškovú robotu. Už
riešime aj tento nedostatok. Aj Dom Boží
potrebuje opravu a starostlivosť ako každý
dom, v ktorom bývame.
Chcem vás teda uistiť, že žiadne euro,
ktoré venujete na opravu, nevyjde nazmar,
ale využije sa pre cieľ, na ktorý ho obetujete.
Želám vám požehnaný pôstny čas,
ktorý nech je aj časom pre povzbudenie vo
viere nás všetkých.

predaj a servis tlačiarní

(dekan)
lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

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

Uzdravenie
nevidiaceho
od
narodenia. Obrovská vec, obrovský
zásah do života chorého. Ten dotyčný
nevidel nikdy. Nemal ani najmenšiu
predstavu, ako to na svete vyzerá. Čo
si má predstaviť pod pojmami, ktoré
počul. Je to iné, ako keď človek stratí
zrak. Ten má predstavu, ako vyzerá
modrá obloha, ako zapadá slnko, aká
nádherná je príroda v jeseni, keď lístie
mení farbu.
Svojím spôsobom sa aj my
rodíme slepí. Nevieme si predstaviť,
čo nás čaká. Len postupne sú nám
veci odhaľované. Ak akceptujeme
to, čo dnes hovorí veda, zistíme, že
v priebehu miliónov rokov vývoja
sveta bola tu slepota. Oko je veľmi
zložitá optická sústava, ktorá sa so
svojimi funkciami objavovala veľmi
pomaly. Dokonca ani dieťa, keď sa
narodí, nevidí hneď, no keby vedelo
vyjadriť ten úžas, keď začne odhaľovať
svet...to by boli nádherné slová.
Avšak človek sa rodí slepý ešte
aj v duchovnom slova zmysle. Počas
života sa v ňom má sformovať „oko
viery“, ktoré dovoľuje odhaľovať
nepoznaný, ale nádherný svet. Viera
ukazuje úplne nové veci.

ročník: XXIV.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK A
Nevzdávajme sa, keď to nie je
podľa našich predstáv. Keď nás Boží
Duch formuje ako hlinené nádoby a nás
to bolí, ale práve vtedy prechádzame
tou najdôležitejšou fázou, fázou
očisťovania i stvárňovania. Dovoľme
Ježišovi, aby v nás pôsobil. Nechajme
mu priestor, aby nám otváral zrak.
Slávenie Eucharistie je možnosťou, aby
sme načerpali nové sily. Je to naozaj
každodenná šanca vidieť Božiu lásku.
Máme nesmiernu výhodu oproti
iným náboženstvám, pretože my
môžeme nášho Boha prijať a vziať si ho
kamkoľvek. Stíšme sa a vnímajme jeho
nádherný hlas v nás. On rozpráva, no
je na nás, či ho chceme počuť.
Mgr. Radoslav Vargovčík
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Emil, Helena s rod.

Po
31.3.

Pondelok po 4. pôstnej
nedeli

6:15 ZBP Vladimír
7:00
12:00 † Ladislav
18:00 † Ján, Zuzana, Gabriela
5:45 ZBP rod. Karabinošová

Ut
1.4.

Utorok po 4. pôstnej
nedeli

6:15 ZBP manželov Vladimír a Alexandra
7:00
12:00 † František, Alžbeta
18:00 ZBP rod. Virbová
5:45 † Július, Ernest, Alžbeta

St
2.4.

Streda po 4. pôstnej
nedeli

6:15 ZBP Anna (60r.)
7:00
12:00 † Stanislav
18:00 ZBP Ján, Miroslava s rod.
5:45 ZBP rod. Vodilová

Št
3.4.

Štvrtok po 4. pôstnej
nedeli

6:15 † Jozef, Zuzana, Michal, Jozef
7:00
12:00 ZBP Anna(55r.), Ján s rod
18:00 † František

Pi
4.4.

So
5.4.

Ne
6.4.

Piatok po 4. pôstnej
nedeli
Cemjata 17.00

Sobota po 4. pôstnej
nedeli

5:45 † Mária, Mária
6:15 ZBP Andrej, Mária
7:00
12:00 † Jozef
18:00 † Drahomíra, Milan
5:45 za obrátenie Milan
6:15 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 † Bartolomej

PIATA 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

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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1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma 100 €
• bohuznáma 50 €
Na rádio Lumen:
• bohuznáma 100 €
Na TV Lux:
• bohuznáma 100 €
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše
milodary!

6.

V stredu 2.4. 2014 sa po detskej sv.
omši o 19.00 hod. v konkatedrále
sv. Mikuláša uskutoční stretnutie
rodičov
prvoprijímajúcich
detí, ktoré sú zo ZŠ Kúpeľnej
a ostatných základných škôl,
ktoré majú termín 1. svätého
prijímania v nedeľu 1. júna 2014.
Účasť rodičov je potrebná, lebo sa
budú dohadovať organizačné veci
s ohľadom na samotnú slávnosť.

2.

Budúci týždeň je prvopiatkový.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme,
ako je to zvykom. V piatok
navštívime chorých. Adorácia
bude vo štvrtok a v piatok. Prosíme
RB, aby pripravili adorujúcich.
Sobotu ráno slávime ako fatimskú.

7.

3.

Stretnutie s Božím slovom bude
v piatok 4.4.2014 o 19:00 hod.
v Centre Márie Wardovej na
Konštantínovej ulici v Prešove.
Prednášajúca:
Iveta
Fides
Strenková CJ.

Dňa 8.4.2014 (utorok) 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 8.4.2014.

8.

Tanečné divadlo ATak vás
srdečne pozýva na predstavenie
špeciálnej krížovej cesty ECCE
HOMO – Hľa, Človek! Tanečné
spracovanie Ježišovej cesty kríža
je
doprevádzané
pôvodnou
slovenskou hudbou so silnými
textami. Predstavenie sa uskutoční
v sobotu 5.4. 2014 v Divadle
Alexandra Duchnoviča o 19:00
hod.

4.

Občianske združenie MAGIS
v pôstnom období do Kvetnej
nedele prosí o zbierku potravín
pre núdzne rodiny (asi 60 rodín).
Pán Boh zaplať!

5.

Vo štvrtok 3.4.2014 o 18:00 hod.
vás pozývame do konkatedrály na
sv. omšu a adoráciu za duchovné
oslobodenie
a
uzdravenie.
Pripravuje Hnutie Svetlo - život.

Krsty 22.3.2014
Kristína Hubačová

Svätá spoveď chorých
(nie tých, ktorí sa spovedajú na 1.piatok)

pred veľkonočnými sviatkami
bude v pondelok 7.4.2014 od 8:00 hod. ráno.
Nahláste ich v kancelárii farského úradu.

