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Z postrehu veriacej
Pri predávaní v Deň milosrdenstva
sa okolo mňa ráno zhromažďovali
bezdomovci. Minulý rok to tak nebolo.
Jeden sa skryl za dvere a striehol na
vhodnú chvíľu. Ja som si ho nevšimla.
Keď som bola otočená chrbtom a od
stolíka troška vzdialená, vtrhol dnu,
siahol po peniazoch a utekal na ulicu.
Ale ten bezdomovec, čo denne žobre
pod krížom, ho od rána sledoval
a začal kričať. Ja som sa totiž s ním už
ráno dohodla, že budeme strážiť spolu.
On súhlasil a zobral to fakt vážne
:) (moje šťastie, že som ho o to ráno
požiadala) Vybehla som teda okamžite
za zlodejom na Hlavnú, dobehla ho,
chytila ho pod krk a dôrazne žiadala,

aby vrátil, čo ukradol. Ale peniaze
nechcel vrátiť. Ľudia chodili okolo, ale
nepomohli, iba sa zhromaždili okolo
mňa a pozerali na „divadlo!!!“ Tak som
sa mu začala vyhrážať, že „napočítam
do 3 a zavolám políciu“. Držala som
ho pritom pod krkom z celej sily. Až
potom mi z vrecka vytiahol „úlovok“:
30 €.
Mgr. Ivana Krajčíková
Pred dvoma mesiacmi jeden
bezdomovec, čo tiež pravidelne
v chodbičke žobral, zomrel. Prečo
zomrel? Lebo večer po sv. omši si
kúpil alkohol, napil sa a ... zamrzol.
Otázkou je, či ho zbožní „dobrodinci“
„milodarom“ nepriamo nezabili?!
No...

SEDEMBOLESTNÁ
Ján Sarossy

Dokonané je - koleso dejín sa pohlo,
Matka sedembolestná,
keď trpiaci Ježiš Kristus na kríži
vyslovil
„hľa tvoj syn“- „hľa tvoja Matka“
a v tvojom srdci sa odohralo veľké
utrpenie.

na púti za strateným Ježiškom
v Jeruzaleme,
nočný útek s narodeným Ježiškom
do Egypta,
i keď Simeon prehlásil v chráme:
„Dieťa narazí na nepochopenie
a tvoje srdce prenikne meč bolesti.“

Keď sňali mŕtvého Ježiša z kríža,
keď potupne pribili na kríž tvojho
Syna,
keď ti srdce zvieralo pri pohľade na
zbičovaného Ježiša na krížovej ceste,

To všetko si pretrpela aj za moje
hriechy,
v srdci ťa nosím, naša Matka, Panna
Mária,
Patrónka Slovenska.
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
25. máj 2014
Poprosím Otca a dá vám iného
Tešiteľa
Narkomani na otázku, prečo
drogujú, často odpovedajú, že droga
ich prenáša do iného, šťastnejšieho
sveta. Takýto svet ale v skutočnosti
neexistuje. Nazýva sa len ilúziou,
ktorú spôsobuje droga. Je to umelo
vytvorený pocit šťastia na krátku
chvíľu. Za prežitie ilúzie sa draho platí
v skutočnom živote. Neraz aj smrťou.
Ďalšou ilúziou je svet peňazí
a bohatstva. Banky majú najväčšiu moc
na svete a robia všetko preto, aby dali
svojim klientom podiel na ich moci.
Svet financií je svetom, do ktorého túži
dostať sa dnešný človek, aby naplnil
svoju ilúziu o finančnom šťastí.
A spomeňme si ešte tretiu ilúziu,
ktorou je túžba dostať sa do sveta
slávnych, populárnych a úspešných.
Dnes si rodičia nekladú otázku,
čo robiť, aby z dieťaťa vychovali
čestného človeka, ale čo robiť, aby bol
úspešný. Vynakladajú veľké finančné
prostriedky na to, aby ich dieťa raz
v živote zažiarilo. Všetko obetovať pre

ročník: XXIV.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A
ilúziu úspechu.
Ježiš prisľúbil apoštolom, že bude
prosiť Otca, aby im dal iného Zástancu,
ktorý zostane s nimi naveky – Ducha
pravdy, ktorého svet nemôže prijať,
pretože ho nevidí ani nepozná.
Ježiš nazýva Ducha Svätého, ako
Ducha pravdy. Vieme, že zmyslom
Ježišovho výroku „Ja som cesta,
pravda a život“ (Jn 14, 6) je, aby každý
len v ňom našiel zmysel a smer pre
svoj život. Takýto život nikdy nepadne
z výšky ilúzií do priepasti absurdity
a nezmyselnosti.
S Kristom je náš život omnoho
krajší a bezpečnejší.
Marián Šuráb

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
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

Po
26.5.

Liturgický kalendár

Sv. Filipa Neriho,

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Martina, Katarína
6:15 ZBP Ján
7:00 † Karol, pohrebná

kňaza

12:00 † Dušan

spomienka

18:00 ZBP Jozef (56 r.), Marta s rod.

Ut
27.5.

Sv. Augustína
z Cantenbury,
biskupa
ľubovoľná spomienka

5:45 † Mária, Miroslav, Mária
6:15 † Anton
7:00 † František, pohrebná
12:00 ZBP Jana s rod.
18:00 † Albert
5:45 za úspešné ukončenie štúdia Eva

St
28.5.

Streda
po 6. veľkonočnej nedeli

6:15 † Michal, Anna
7:00 † Anton, pohrebná
12:00 † Albert, Jozef, Anna
18:00 † Milan

Št
29.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
slávnosť

Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00;
Cemjata 17:00
5:45 † Jozef

Pi
30.5.

Piatok
po 6. veľkonočnej nedeli

6:15 ZBP Žofia (Maťašovská, 70 r.)
7:00
12:00 † Imrich, Františka, Margita
18:00 ZBP bohuznáma rodina

So
31.5.

Ne
1.6.

Sobota
po 6. veľkonočnej nedeli

5:45 † Anna
6:15 † Július, Mária, Jozef
18:00 † Juraj, Paula, Štefan

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - prvé sv. prijímanie, 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.
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Oznamy

1.

Dnes máme zbierku na opravu
konkatedrály. Pán Boh zaplať za
pochopenie!

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). Veľmi prosíme,aby ste
svoj záujem nahlásili do 29.5.2014.

3.

Májové pobožnosti. Od 1.5. sa
začali májové pobožnosti. Litánie
loretánske sa modlíme s kňazom
vždy pred sv. omšou večer o 17:50
hod.

4.

Upozornenie!
V nedele - 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.

5.

V pondelok 26.5.2014 o 15:00 hod. sa
uskutoční stretnutie členov Bratstva
Božského Srdca Ježišovho v kláštore
Sancta Maria na Konštantínovej ulici.

6.

V nedeľu 1.6.2014 od 13:00 hod. sa
uskutočí Deň rodiny v Prešove na
Hlavnej ulici pred Ľudovou banku
a v prípade nepriaznivého počasia
v PKO Čierny orol. Podrobnejšie
informácie nájdete na na webovej
stránke www.denrodiny.sk

7.

V nedeľu 1.6.2014 je 48. Svetový
deň spoločenských komunikačných
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prostriedkov. Uskutoční sa zbierka na
katolícke médiá. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.
8.

Dňa 5.6.2014 bude v konkatedrále
sv. Mikuláša o 18:00 hod. sv.
omša spojená s modlitbami
za
uzdravenie
spojená
s eucharistickou pobožnosťou.
Zabezpečuje hnutie Svetlo-Život.

9.

Farnosť sv. Mikuláša a Domáca
Cirkev – rodinná vetva Hnutia
Svetlo-Život pozývajú 15.6.2014
(nedeľa) o 15:00 hod. v rámci
slávenia Roku Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska,
a pri príležitosti Dňa otcov
na MANŽELSKÉ RANDE II.
Podrobnejšie informácie nájdete na
plagátoch v prešovských kostoloch.

10. Gréckokatolícka charita v Prešove
vyhlasuje výberové konanie na
pozíciu Koordinátor projektov 1 osoba. Požiadavky: Ukončené
vysokoškolské
vzdelanie
min.
I. stupňa, ekonomické znalosti,
projektové skúsenosti v neziskovom
sektore, anglický jazyk aktívne,
samostatnosť,
komunikatívnosť,
znalosť práce na počítači, vodičské
oprávnenie skup. B, orientácia
v štruktúre Cirkvi, evidenia na
UPSVaR a morálna a právna
bezúhonnosť.
Prihlášky
so
žiadosťou, kontaktnými údajmi
a
životopisom
zasielajte
na
gkcharitagkcharita-po.sk alebo na
adresu GKCH, Hlavná 2, Prešov.

Krsty 17.5. a 18.5.2014
Daniel Miheľ, Jana Mižáková

Sobáše 17.5.2014
Komárek - Bilasová,
Hudák - Babilonská

