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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
11. máj 2014
Nový svätý
Ján XXIII. naozaj nestratil svoju
ľudskú tvár tým, že sa stal pápežom. Rád
sa prechádzal po vatikánskych záhradách.
Počas jednej takejto prechádzky pred ním
všetci záhradníci zutekali, aby sa s ním
nestretli. On si to všimol a chcel vedieť
dôvod. Dozvedel sa, že nechcú jeho Svätosť
vyrušovať. Ján XXIII. si však prial, aby pred
ním už nikto neutekal, pretože sa s každým
chce porozprávať. Inokedy zas videl dvoch
záhradníkov oberať strom. Starší bol na
strome a mladší – Giuseppe pridŕžal rebrík.
Ján XXIII. pristúpil a chcel pomôcť, preto
povedal Giussepemu, aby si odpočinul
a on zaňho pridrží rebrík. Ten sa však začal
trochu hýbať, oberajúci sa zľakol a skríkol,
nič netušiaci: „Giuseppe, drž ten rebrík
poriadne, inak jednu schytáš!“ Svätý otec
sa vôbec nenahneval, skôr sa dlho zabával
z tváre vystrašeného záhradníka, keď
uvidel, na koho vlastne kričal.
Okrem humoru mal tento pápež veľmi
rád deti, preto rodičov napomínal, aby sa
so svojimi deťmi modlili, boli k nim dobrí
a rozprávali sa s nimi o tom, čo ich trápi.
Veľmi mu ležalo na srdci, aby sa evanjelium
dostalo k tým najmenším.
Snáď asi najväčšia udalosť pontifikátu
Jána XXIII. bolo zvolanie ekumenického
koncilu. Túto veľkú novinu svetu oznámil
v roku 1959 na sviatok Obrátenia sv. Pavla.
Mnohí sa čudovali a neverili. Niektorí sa

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba
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obávali a pochybovali, či je to možné, či
sa to dá zvládnuť. Ale Ján XXIII. vedel, že
Cirkev potrebuje otvoriť okná a pustiť dnu
čerstvý vzduch. A naozaj sa to podarilo.
Koncil sa uskutočnil a priviedol do Cirkvi
nový vzduch, ktorý ju oživil a otvoril pre
novú éru ľudských dejín.
Roncalli dokázal svojou charizmou
priťahovať i ľudí, ktorí žili mimo Cirkev.
Chcel volať stratené ovečky naspäť do
košiara Dobrého Pastiera. Vedel, že sa mu to
podarí len vtedy, keď bude volať s láskou,
nie s nenávisťou a predsudkami. A toto
žiadal i od koncilu: „Nikoho neobviňovať!
Nikoho nezatracovať!“
Do Pánových rúk Ján XXIII. odovzdáva
svoju dušu 3. júna 1963. Hodiny na jeho
stole ukazovali 19:49. Celá svetová tlač, bez
rozdielov na stranícku príslušnosť, vzdáva
tomuto pápežovi nekrológy plné úcty.
Odišiel muž, ktorý miloval Boha, Cirkev,
vlasť i celý svet. Na Námestí sv. Petra v Ríme
sa zišli tisícky ľudí, aby sa poslednýkrát
rozlúčili so svojím „il papa buono“. Mnohí
z nich nedokázali udržať slzy, lebo vedeli, že
zomrel svätec.
(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 00 hod.
ZŠ ČSL armády
1.6.2014 - 10 00 hod.
ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova, Májové námestie
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Margita, Milan, Kamil

Po
12.5.

Pondelok
po 4. veľkonočnej nedeli

6:15 ZBP František
7:00
12:00 ZBP Monika (55 r.)
18:00 † Jozef, Ondrej, Františka
5:45 † Andrej, Anna

Ut
13.5.

Blahoslavenej Panny
Márie Fatimskej,
ľubovoľná spomienka

6:15 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan
7:00
12:00 † Alexander, Anna
18:00 † Milan
5:45 † Zdenko, František

Sv. Mateja,
St
14.5.

6:15 † Jozef, Marta, Mária

apoštola,

7:00 † Jozef, 1. výr.

sviatok
Kňazské rekolekcie
Deň Božieho milosrdenstva

12:00 † František, Mária, Stanislav, Helena
18:00 † Jarmila, Jozef
5:45 † Jozef, Žofia

Št
15.5.

Štvrtok
po 4. veľkonočnej nedeli

6:15 † Ján, Mária
7:00 † Bibiána, 1. výr.
12:00 † Alexander, Anna
18:00 † Jaroslav, Ema, Ján
5:45 † Pavlína, Ján, Erik

Pi
16.5.

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka

6:15 † Oľga, Jaromír, Apolónia
7:00 † Ján - pohrebná
12:00 ZBP Jozef

spomienka

18:00 † Šimon, Anna, Emil, Danica, Marcel

So
17.5.

Ne
18.5.

Sobota
po 4. veľkonočnej nedeli

5:45 † Mária, Ján, Bartolomej
6:15 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rod.
18:00 ZBP Róbert

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - 1.sv.prijímanie, 18:00;
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Sv.omša o 11:30 hod. nebude!!!
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:
Dobre si všímajte pokyny pri petičnom
stolíku. Veľa hlasov je neplatných, pre
Na opravu konkatedrály:
ich zlé vyplnenie. Meno, priezvisko,
• bohuznáma z pohrebu Jany 50 €
ulica číslo domu a mesto. Potom
• bohuznáma 20 €
presný dátum narodenia, nie v skratke,
• bohuznáma na misie 20 €
a podpis. Chyby, ktoré sa opakujú,
• zo sobáša Host-Balunová 30 €
sú tieto: Prešov, Hlavná 81. Má byť:
• bohuznáma Alžbeta 40 €
Hlavná 81, Prešov. Potom dátum: často
Ružencové bratstvo:
píšete: 2.10.68. Je to zlé, správne má byť:
• na konkatedrálu 200 €,
2.10.1968.
• na TV LUX 45 €,
• na rádio Lumen 45 €.
7. Prihlásení záujemcovia o púť do
Šaštína
nech
zaplatia
poplatok
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
v sakristii konkatedrály. Je potrebné
Dnes v nedeľu Dobrého pastiera
nahlásiť presné počty kvôli doprave.
je zbierka na kňazský seminár
Prosíme o urgentné vyplatenie.
v Košiciach.
S pútnikmi do Šaštína pôjde p. kaplán
2. Od 2. veľkonočnej nedele do sviatku
Miroslav Turčík. (dekan).
Všetkých svätých budú opäť pravidelné
8. V stredu 14.5.2014 bude v našej
sväté omše v Kostole Svätého kríža na
konkatedrále slávenie Dňa Božieho
Kalvárii v nedele o 16:00 hod.
milosrdenstva. Všimnite si program aj
3. ERAPOLIS SUMMER CAMP - LETNÝ
na nástenke. Svätá omša o 12:00 hod.
TÁBOR pre mládež a rodiny s deťmi
bude s o. arcibiskupom Mons. Alojzom
v dňoch 3.-9.8.2014. Naša farnosť
Tkáčom. Zároveň je to aj deň kňazských
organizuje
duchovno-rekreačné
rekolekcií, preto farská kancelária bude
stretnutie mladých z Talianska,
dopoludnia zatvorená. Pohreby a iné
Španielska, Česka, Poľska, Nemecka,
vážne udalosti hláste kňazom pri sv.
Slovenska a iných krajín s ubytovaním
omšiach v konkatedrále.
len 50 m od mora v Lignano Sabbiadoro
9. Upozorňujeme snúbencov, ktorí majú
v Taliansku, pod názvom „SME
plánované sobáše v mesiacoch júl,
KOMUNITA“. Bližšie info na nástenke
august a september, aby si včas vykonali
alebo u p. dekana. CENA: 255 €/
predmanželské
náuky.
Náuky
osoba. Kapacita pre našu farnosť je 45
v mesiacoch júl a august nebudú.
účastníkov.
10. Cirkevná základná umelecká škola
4. Zmenili sa otváracie hodiny vo farskej
sv. Mikuláša v Prešove vás pozýva na
knižnici, a to takto:
Chrámový koncert zborov CZUŠ, ktorý
máj – október: streda od 17:00 hod do
sa uskutoční v nedeľu 18.5.2014 o 18:45
18:00 hod.
hod. v konkatedrále sv. Mikuláša.
november – apríl: streda a piatok
11.
Upozornenie! V nedele - 18.5., 25.5, 1.6.
od 17:00 hod. do 18:00 hod. Počas
a 8.6.2014 sv. omša o 11.30 hod. kvôli
prikázaných a štátnych sviatkov je
slávnostiam prvého svätého prijímania
knižnica zatvorená.
a udeľovaniu sviatosti birmovania
5. Májové pobožnosti. Od 1.5. sa začali
v našej farnosti nebude!
májové pobožnosti. Litánie loretánske
Ďakujeme za pochopenie!
sa modlíme s kňazom vždy pred sv.
Sviatosť birmovania bude udelená
omšou večer o 17:50 hod.
v nedeľu 8.6.2014 o 10:30 hod.
6. Od nedele 27.4.2014 prebieha v našej
Krsty
3.5.2014 a 4.5.2014
farnosti petícia Aliancie za rodinu. Bližšie
Jana Poráčová, Katarína Mrázová, Teo Wittner
informácie si na nástenke.
Sobáše 3.5.2014
Prosíme
o
dôsledné
vyplnenie
Klučár - Palková, Polák - Jurčišinová,
petičných hárkov, aby neboli neplatné.
Borik - Šoltysová, Alberty - Janusová

