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Sv. Ján Pavol II.

Ján Pavol II. – Karol Józef Wojtyła
– sa narodil v poľských Wadowiciach
18. mája 1920 ako druhý syn Karola
Wojtyłu a Emílie, rodenej Kaczorowskej.
Malý Lolek – ako ho doma volali – prijal
sviatosť krstu 20. júna vo farskom Kostole
obetovania Panny Márie vo Wadowiciach,
a práve Panna Mária ho sprevádzala celý
jeho život.
Karolov
otec
bol
vojenským
dôstojníkom, ktorého vo Wadoviciach
prezývali „kapitán“. Ľudia na neho
spomínali
ako
na
charakterného,
rozvážneho, poctivého a spravodlivého
človeka, ktorého si vážili. Ako vojak
bol človekom, ktorý mal odhodlanie
a pevnú vôľu. Vo svojich veciach bol vždy
zodpovedný a pracovitý. Tieto vlastnosti sa
snažil vštepiť aj svojim synom: Edmundovi,
ktorý sa stal neskôr lekárom, a Karolovi,
ktorý sa stal pápežom.
Karolova mama Emília bola nábožná
žena, ktorá popri výchove detí príležitostne
pracovala ako krajčírka. Avšak nie dlho,
čoskoro si ju Pán zavolal k sebe, a tak sa
Karol stal v deviatich rokoch polosirotou.
Prázdne miesto v jeho srdci, ktoré vzniklo
odchodom matky, zaplnila časom láska
k Matke Božej. Keď mu jeho mamka
zomrela, malý Lolek utekal do kostola,
kde sa vrhol na kolená pred obraz
Preblahoslavenej Bohorodičky hovoriac:
„Mária, teraz musíš byť mojou matkou
Ty!“ Tento vzťah sa neskôr odzrkadlil aj
v jeho motte: „Totus tuus“ – „Celý tvoj“,
ktoré ho viedlo celým jeho pontifikátom.
Po troch rokoch od matkinej smrti
zomrel Karolovi aj jeho starší brat Edmund
a počas 2. svetovej vojny stratil Karol aj
svojho otca. Mal vtedy iba 21 rokov.
Karol bol vychovaný v zdravej
vlasteneckej a náboženskej atmosfére.
Otec ho viedol k súcitu a láske k blížnym,
k vytrvalej modlitbe a sviatostnému životu.
To položilo základy jeho pevnej osobnosti,
ktorá neskôr prešla mnohými skúškami.

Infolist

Počas gymnaziálnych štúdií začal
rozvíjať umelecké dary, ktoré do neho
Boh vložil. Nadchol sa pre divadlo
a poéziu. Tvoril, hral a hereckými výkonmi
povzbudzoval mladých, aby sa nebáli
vyjadriť pravdu a stáť si za ňou. Bol
presvedčený, že úloha herca je blízka úlohe
kňaza – a to približovanie transcendentálnej
pravdy a univerzálnych mravných hodnôt.
Jeho láska k divadlu pretrvávala
aj počas štúdia na Filologickej fakulte
Jagelonskej univerzity, na ktorú sa zapísal
v roku 1938. I tu bol aktívnym členom
divadelného krúžku.
Počas obdobia nacistickej okupácie
Poľska tajne pokračoval v štúdiu a zároveň
pracoval ako robotník vo fabrike Solvay.
Mohol tak osobne i zblízka prežívať
sociálne problémy späté s pracovnými
podmienkami a získavať cenné skúsenosti,
ktoré neskôr zúročil vo svojom sociálnom
magistériu, najprv ako arcibiskup Krakova,
potom ako Najvyšší veľkňaz.
V týchto rokoch v ňom dozrela túžba
po kňazstve. Pri rozlišovaní povolania mu
veľmi pomáhal pán Jan Tyranovsky, laik,
opravdivý apoštol mládeže. Navštevoval
prednášky teológie vo veľkom seminári
v Krakove. I cez ťažkosti späté s nacizmom,
a následne aj s komunizmom, prijíma
kňazské svätenie 1. novembra 1946.

predaj a servis tlačiarní
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ročník: XXIV.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A

4. máj 2014

Sv. Ján XXIII.
(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Konkláve, ktoré zvolilo kardinála
Roncalliho za nového pápeža, sa začalo
v sobotu 25. októbra 1958. V utorok 28.
októbra po jedenástich kolách hlasovania
bol nový pápež, ktorý si vybral meno
Ján XXIII. (v 15. storočí toto meno nosil
protipápež Ján XXIII. a malo byť natrvalo
vyčiarknuté z cirkevnej histórie), zvolený.
Napriek tomu, že v čase voľby mal takmer
sedemdesiatsedem rokov a jeho zvolenie
malo byť iba prechodným riešením,
pontifikát sv. Jána XXIII. bol zásadným
obratom v cirkevných dejinách.
Prvoradou úlohou, ktorú si Ján
XXIII. stanovil, bolo otvorenie sa
cirkvi svetu, uvoľnenie vatikánskej
centralizácie a obnovenie fungovania
kardinálskeho
konzistória.
Z dlhodobého hľadiska však hlavnými
bodmi jeho pontifikálneho programu
bolo
zvolanie
rímskej
synody
a ekumenického koncilu a revízia
cirkevného práva.
Už na prvom konzistóriu, 15.
decembra 1958, zrušil takmer 400-ročné
nariadenie pápeža Sixta V., ktoré
stanovovalo najvyšší počet kardinálov na
sedemdesiat; súčasne vymenoval naraz

dvadsiatich troch nových kardinálov,
medzi nimi i prvého nebelošského
(arcibiskupa
Laureana
Rugambwu
z Tanzánie). Celkovo za pôsobenia Jána
XXIII. dosiahlo kardinálsku hodnosť
päťdesiatpäť biskupov.
Z politického hľadiska sa Jánovým
snažením podarilo nadviazať kontakty
s predstaviteľmi viacerých krajín (už
v prvom roku pontifikátu Jána XXIII. Svätú
stolicu navštívilo viac hláv štátov, ako za
celé obdobie vlády Pia XII.)
(Pokračovanie nabudúce)

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

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

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

25.5.2014 - 10 00 hod.

ZŠ ČSL armády

1.6.2014

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

- 10 hod.
00

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Slávka, Zlata

Po
5.5.

Pondelok
po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 † Pavol
7:00 † Karol
12:00 † Ondrej, Mária, Juraj, Imrich
18:00 Poďakovanie za uzdravenie Kamil
5:45 ZBP Eva

Ut
6.5.

Utorok
po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 † Dezider, Anna, Ľudmila, Ľubomír
7:00
12:00 ZBP a dary Ducha Svätého Matej
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 † Marta, Gabriel

St
7.5.

Streda
po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 † Pavel
7:00
12:00 ZBP Jozef a Magdaléna (60 r.
manželstva)
18:00 ZBP Alžbeta (75 r.)
5:45 † Jozef, Mária

Št
8.5.

Štvrtok
po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 ZBP Marián, Anton, Ľudmila
7:00
12:00 † Marta, Anton
18:00 ZBP Martina - 40 r.
5:45 † Ján

Pi
9.5.

Piatok
po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 † Štefan, Mária, Zuzana, Ján
7:00 † Dana - pohrebná
12:00 † Mária, Michal, Ján, Ondrej, Mária
18:00 † Mária, Július

So
10.5.

Ne
11.5.

Sobota
po 3. veľkonočnej nedeli

5:45 † Margitka, František, Marta
6:15 † Július
18:00 † Juraj, Anna, Ján, Marián

ŠTVRTÁ 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
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.

strana 2

Infolist

Oznamy

1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 20 €, bohuznáma 10 €,
p. Mrúz 50 €, bohuznámy 50 €,
dôchodcovia Jozef a Tereza 20 €,
bohuznámy 10 €, bohuznáma 5 €
Na Kalváriu:
bohuznámy 10 €, bohuznámy 10 €
Na Noc kostolov:
bohuznáma Anna 20 €, bohuznámy 20 €
Na Cemjatu:
z pohrebu Mariána Cehelníka 50 €
O týždeň slávime nedeľu Dobrého
pastiera. Bude zbierka na kňazský
seminár.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

ERAPOLIS SUMMER CAMP - LETNÝ
TÁBOR pre mládež a rodiny s deťmi
v dňoch 3.-9.8.2014. Naša farnosť
organizuje duchovno – rekreačné
stretnutie mladých s ubytovaním len
50 m od mora v Lignano Sabbiadoro
v Taliansku, pod názvom „SME
KOMUNITA“ Bližšie info na nástenke
alebo u p. dekana. CENA: 255 €/
osoba (kapacita pre našu farnosť je 45
účastníkov).
Zmenili sa otváracie hodiny vo farskej
knižnici 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.
Májové pobožnosti. Od 1.5. sa začali
májové pobožnosti. Litánie loretánske sa
modlíme s kňazom vždy pred sv. omšou
večer o 17:50 hod.
Vo štvrtok 8.5.2014 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.
Od nedele 27.4.2014 prebieha v našej
farnosti petícia Aliancie za rodinu, ktorá
pokračuje.
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

3.

4.

5.

6.

7.
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Božieho Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 6.5.2014.
8. Prihlásení záujemcovia o púť do Šaštína
nech zaplatia poplatok v sakristii
konkatedrály. Je potrebné nahlásiť
presné počty kvôli doprave (dekan).
9. Upozornenie! V nedele - 18.5., 25.5, 1.6.
a 8.6.2014 sv. omša o 11:30 hod. kvôli
slávnostiam prvého svätého prijímania
a udeľovaniu sviatosti birmovania
v našej farnosti nebude! Ďakujeme za
pochopenie! Sviatosť birmovania bude
udelená v nedeľu 8.6.2014 o 10:30 hod.
10. Dňa 14.5.2014 bude v našej konkatedrále
slávenie Dňa Božieho milosrdenstva.
Všimnite si program na nástenke.
11. Vyjadrujeme
srdečne
Pán
Boh
zaplať všetkým veriacim za účasť
na troch predstaveniach muzikálu
Quo vadis. Naše poďakovanie patrí aj
o. arcibiskupovi Boberovi za podporu
a spoluúčasť, ako aj kňazom a veriacim
nášho dekanátu i celej arcidiecézy.
12. Oznamujeme, že v dňoch 8.5. - 10.5.2014
budú možné výstupy na vežu
konkatedrály. V prípade záujmu
kontaktujte p. kaplána Šimka, tel.
0905 658 364 alebo tel. číslo farského
úradu.
13. V piatok 9.5.2014 o 18:00 hod.
v konkatedrále sv. Mikuláša bude
celoprešovská mládežnícka sv. omša
z cyklu: Kresťanská osobnosť na
pozadí biblických postáv. Téma: Ježiš
- uzdravovateľ. Prihovorí sa nám a sv.
omšu celebruje kaplán konkatedrály
sv. Mikuláša v Prešove vdp. Miroslav
Turčík. Pozývame všetkých mladých
ku poďakovaniu za uplynulý školský
a akademický rok.

Krsty 26.4.2014

Juraj Kubík, Dávid Vrábeľ, Adrián Piskura,
Slavomír František Fabian, Ella Ondríková,
Adriana Magerová, Miriam Angilella

Sobáše 26.4.2014

Škerlík - Eliašová, Mruz -Šalomonová,
Mizerák - Andraščíková, Megela Poklembová, Moravec - Kačová,
Čontofalský - Janusová, Hetmer - Kaščaková

