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Petícia Aliancie za rodinu pred referendom

V sobotu, 5.4.2014, Aliancia
za rodinu, ktorá je iniciatívou viac
ako 80 prorodinných organizácií,
začala zbierať podpisy pod petíciu
prezidentovi na vypísanie referenda
o ochrane rodiny. V piatok, 11.4.2014
,sa Konferencia biskupov Slovenska
obrátila s výzvou na všetkých
veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme
podporili tak petíciu, ako aj samotné
referendum. K tomu nás vyzval
aj náš diecézny biskup na Zelený
štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu
Božieho milosrdenstva, keď sú
v Ríme svätorečení blahoslavený Ján
XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II.,
ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry
života, začíname zbierať podpisy aj
v našej farnosti. Budete mať na to
príležitosť hneď tu, pred kostolom.
Okrem toho Vás prosíme, aby ste
sa sami aktívne zapojili do zberu:
vypýtajte si od dobrovoľníka petičný
hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí,
ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im,
o čo ide a požiadajte ich o podporu
petície.
Drahí bratia a sestry, svojím
podpisom na petičnom hárku
dajme najavo naše presvedčenie, že
podpora rodiny a manželstva má
byť stredobodom verejného života.
Odkážme takto svojim deťom, že
manželstvo tvorené mužom a ženou
- a predovšetkým rodina, ako miesto
stabilného a láskyplného zázemia
pre výchovu nových generácií - sú
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pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa
modlíme za toto dielo, aby na jeho
konci bolo viac ľudí, ktorí objavia
krásu manželstva a rodiny a najmä,
aby bolo viac tých, ktorí napriek
rozličným osobným skúsenostiam
budú mať odvahu žiť podľa týchto
ideálov.
Referendum nie je pre nás
cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme
za dobrú vec, preto máme veľkú
nádej, že na tomto diele spočinie
Božie požehnanie. Nech nám táto
občianska iniciatíva pomôže stať
sa viac citlivými na tieto hodnoty
a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci
manželstvám a rodinám v núdzi.
Vladyka Milan Chautur v januári
2014 povedal: „Odkazujem kňazom
a veriacim, že ak dnes nebudeme
bojovať za rodinu, o niekoľko
rokov nebudeme mať komu kázať
v kostoloch.“
Ján Pavol II. vysvetľuje: „Milovať
rodinu
znamená
rozpoznávať
nebezpečenstvá a zlá, ktoré ju
ohrozujú, a vedieť ich prekonávať.“
V každom kostole našej farnosti (aj
františkáni, jezuiti, saleziáni) môžete
podpísať petičné hárky. Kontaktnou
osobou pre zber podpisov pre
našu farnosť je Ing. Ján Turčan.
Hľadáme k nemu dobrovoľníkov.
Záujemcovia nech sa nahlásia na
tel. č. 0911 500 939 alebo e-mail jan.
turcan@yahoo.com
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27. apríl 2014

Nový svätý

Sv. Ján XXIII. sa narodil ako jedno
z trinástich detí poľnohospodárskeho
robotníka. Od roku 1892 navštevoval
kňazský seminár v Bergame. Po roku
vojenskej služby študoval teológiu
v Ríme. V roku 1904 bol v Monte
Santo vysvätený za kňaza. V rokoch
1905 – 1914 bol sekretárom biskupa
v Bergame. Zároveň prednášal cirkevné
dejiny a apologetiku v bergamskom
seminári.
Počas
prvej
svetovej
vojny bol na fronte ako zdravotník
a poľný kurát. Po vojne založil
v Taliansku „študentský domov“
pre duchovné potreby mladých ľudí
a bol menovaný za člena Kongregácie
pre propagáciu viery. Prvý raz sa do

pápežských služieb dostal v roku
1921 kedy ho Benedikt XV. povolal do
Ríma a poveril ho zriadením pápežskej
misijnej organizácie. V roku 1925 sa
stal biskupom a v tom istom roku ho
Pius XI. vymenoval za apoštolského
legáta v Bulharsku. Od roku 1935
bol apoštolským legátom v Turecku
a v Grécku. V rokoch 1944 - 1952
bol pápežským nunciom v Paríži.
Počas druhej svetovej vojny ako
nuncius v Istanbule zachránil státisíce
Grékov pred smrťou hladom, keď
sprostredkoval dodávky amerického
obilia
do
oblastí
obsadených
nemeckými a talianskymi vojskami.
Pravdepodobne zachránil aj tisíce
maďarských Židov, keď im dal
vystaviť nové krstné listy, na základe
ktorých mohli vycestovať z krajiny.
V rokoch 1946 – 1953 vykonával
funkciu
stáleho
pozorovateľa
Svätej
stolice
pri
UNESCO.
V roku 1953 sa stal kardinálom
a benátskym patriarchom.
(Pokračovanie nabudúce)

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
18.5.2014 - 10 00 hod.

CZŠ sv. Mikuláša

25.5.2014 - 10 hod.

ZŠ ČSL armády

1.6.2014

ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova,
Májové námestie

00

- 10 hod.
00

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef, Eduard, Františka

Po
28.4.

Pondelok
po 2. veľkonočnej nedeli

6:15 † Štefan, kňaz
7:00 † Irena - pohrebná
12:00 ZBP Marta (53 r.), Jozef s rod.
18:00 ZBP Silvia s rod., Stanislav

Ut
29.4.

Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy
sviatok

5:45 † Július
6:15 za duchovné a telesné uzdravenie
Štefana
7:00 † Mária, 1. výročie
12:00 † kňazi - Vojtech, Juraj, Matej, Karol
18:00 † František
5:45 † Andrea

St
30.4.

Streda
po 2. veľkonočnej nedeli

6:15 † Stanislav, Štefan, Anna, Jozef, František
7:00 † Štefan - pohrebná
12:00 † Magdaléna, Anton, Jolana, Albín,
Viera, Miloslav
18:00 † Milan, Mária
5:45 † Ján, Mária, Ján, Barbora, Ján, Mária,
Ľudovít, Margita, Ján, Miloslav

Št
1.5.

Sv. Jozefa, robotníka
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Mária, Agáta, Magdaléna, Martina
7:00 † Štefan - pohrebná
12:00 † Angela, Mária
18:00 † Pavla, Viktor, Rudolf

Pi
2.5.

Sv. Atanáza,
biskupa a učiteľa Cirkvi

5:45 † Mikuláš, Zuzana
6:15 † Milan
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Anna, Jozef, František, Štefan, Stanislav

spomienka

18:00 ZBP Ján, Miroslava s rod.

So
3.5.
Ne
4.5.

Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov
sviatok

5:45 † Andrej, Magdaléna
6:15 ZBP - ružencové bratstvo
18:00 † Juraj

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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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.

Oznamy

Milodary:

8.

Dňa 2.5.2014 po sv. omši o 18:00
hod. bude stretnutie všetkých
birmovancov stredných škôl,
aj dospelých, ktorí v tomto roku
pôjdu v júni na birmovku. Účasť
je nutná!

9.

V stredu 30.4.2014 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 1.6.2014. Účasť rodičov je
potrebná, lebo sa budú dohadovať
organizačné
veci
ohľadom
samotnej slávnosti.

Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma Margita 10 €
• milodar z krstu 50 €
• z pohrebu Anny Hycovej 50 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
2.

Od Veľkonočnej vigílie po
slávnosť Zoslania Ducha Svätého
sa namiesto modlitby Anjel
Pána modlíme Raduj sa, nebies
Kráľovná...

3.

Od 2. Veľkonočnej nedele do
sviatku Všetkých svätých budú
opäť pravidelné sväté omše
v Kostole Svätého kríža na
Kalvárii v nedele o 16:00 hod.

4.

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

5.

V pondelok 28.4.2014 o 15:00 hod.
bude stretnutie členov Bratstva
Božského
Srdca
Ježišovho
v kláštore Sancta Maria.

6.

Zmenili sa otváracie hodiny vo
farskej knižnici, a to takto:
máj – október: streda od 17:00 hod
do 18:00 hod.
november – apríl: streda a piatok
od 17:00 hod. do 18:00 hod. Počas
prikázaných a štátnych sviatkov je
knižnica zatvorená.

7.

Májové pobožnosti. Od 1.5. sa
začínajú
májové
pobožnosti.
Litánie loretánske sa modlíme
s kňazom vždy pred sv. omšou
večer o 17:50 hod.
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10. Vo štvrtok 1.5.2014 je štátny
sviatok. Svätá omša o 12:00
hod. bude. Farská kancelária
bude zatvorená. Pohreby a iné
vážne udalosti hláste kňazom
v konkatedrále pred sv. omšami.
11. Od nedele 27.4.2014 prebieha
v našej farnosti petícia Aliancie
za rodinu. Bližšie informácie si
všimnite na 4. strane.
12. Dňa 6.5.2014 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 6.5.2014.

Krsty 19.4.2014 a 21.4.2014
Daniela Mattesová, Lívia
Kačmarčíková, Ing. Alexandra
Širotňáková, Dávid Matej, Lukáš
Priščák, Matúš Revák

