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Postrehy na Noc kostolov

Viac ako 500 miništrantov z Košickej
arcidiecézy sa v sobotu 24. mája v kostole
Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku
III stretlo so svojím arcibiskupom Mons.
Bernardom Boberom. Otec arcibiskup
pri svätej omši povzbudil miništrantov
k tomu, aby boli služobníkmi pri
Pánovom oltári, aby boli vždy k dispozícii
tejto službe a slúžili Bohu podľa vzoru
sv. Tarzícia, ktorý je patrónom každého
miništranta.
Po sv. omši, za príjemného spŕchnutia,
miništranti vo farskej záhrade položili
otcovi arcibiskupovi niekoľko otázok.
Osobitný rozruch vzbudilo žrebovanie
tomboly, v ktorej boli hodnotné ceny od
našich sponzorov. Chutný guľáš pripravil

Infolist

pán Masaryk a jeho tím za spolupráce
našich seniorov. Stretnutie vyvrcholilo
vyhlásením výsledkov v kategóriách
jednotlivci i farnosti a modlitbou Korunky
Božieho milosrdenstva, ktorú doprevádzal
videoklip natočený farníkmi z Fričoviec.
Podľa slov jedného z organizátorov kaplána Matúša Tirpáka - považujú toto
podujatie za veľmi úspešné nielen počtom
zúčastnených, ale aj tým, že sa im podarilo
vytvoriť vhodné osobné stretnutie
mladých miništrantov s arcibiskupom,
ako aj posilniť identitu pravého obrazu
miništranta.
Informoval: Matúš Tirpák,
kaplán Prešov - Kráľovnej pokoja

Noc kostolov 2014 očami detí, rodičov a animátorov
Spätná väzba od jednej z mamičiek:
„Úžasné na Noci kostolov bolo aj to,
že bolo postarané aj o naše ratolesti, ktoré ako dobre vieme - v chráme dlho v tichosti
nevedia vydržať. Detičky si prevzali
detskí animátori, ktorí sa plní energie ujali
detičiek, urobili im program, športové
hry, občerstvenie, dokonca posmelili
aj nášho najprv bojazlivého Timka, no
dieťa mi zamávalo a ja som sa mohla
kľudne pobrať do chrámu a počúvať
prednášky, spevácky súbor a aj dojímavý
koncert Martina Babjaka. O 21:15 hod. sa
vybrali s celým kŕdľom detí hore na vežu,
perfektne ich organizovali, stále sa starali
o bezpečnosť a výstup hore bol odmenený
úžasným pohľadom - nočným výhľadom
na celé mesto Prešov. Celkovo hodnotím
akciu na 1 s *. Ďakujem za super akciu.“
Katarína Kuzmiaková

Reakcie detí:
„Bolo úžasne. “ Miška Mikuľáková
„Začiatok sme začali pochodom so
sviečkami, počúvali sme Božie slovo.
V Katolíckom kruhu sme mali rôzne
aktivitky a zábavu. Noc kostolov pre
deti bola zábavná akcia. Ďakujem
organizátorom.“ Jakub Cimbala
Reakcia animátorky:
„Deti
najviac
zaujala
výroba
magnetiek a obrázkov na sklo, ktoré si
ako pamiatku na Noc kostolov mohli
zobrať domov. Ale nevedeli sa dočkať
aj výstupu na kostolnú vežu, ktorý
zvládli bravúrne. Menšie detičky sme
oslovili pozeraním rozprávky a tancami,
a teda každé dieťa si prišlo na svoje. Bol to
požehnaný radostný čas.“ Monika
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ročník: XXIV.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A

1. jún 2014
Zostať blízko Ježiša
Veľkonočná radosť je skutočná radosť.
Nie je to iba naivný jarný entuziazmus,
zabúdajúc pritom na zimu. Avšak často,
aj počas Veľkonočného obdobia, nám
Liturgia Slova poukazuje na ťažkosti života.
V tomto kontexte môžeme čítať aj Ježišovu
veľkňazskú modlitbu, ktorú nám prináša
nedeľné evanjelium. On, uvedomujúc si,
že nadišla jeho „hodina“, hodina smrti na
kríži, znovu prežíva etapy svojho poslania,
dielo, ktoré dokončil pre nás na základe
Otcovho mandátu. Predtým, ako zavŕši
svoju dokonalú obetu kríža, silou svojej
lásky si prestavuje budúcnosť Cirkvi.
Teší sa zo všetkých, ktorí ho spoznali
vo viere, ako my. Prosí za všetkých,
ktorých mu dal Otec, aby, oduševnení
a povzbudení z viery v neho, došli k nemu
v sláve. Sme si istí, že táto modlitba nebola
nikdy vyčerpaná. Ešte aj dnes, a bude to
tak po stáročia, je tu nadšená a neustála
túžba Krista, je tu jeho večné utrpenie lásky
pre nás, je tu jeho dielo, ktorým upevňuje
vykúpenie a spásu sveta, aby všetci boli
spasení, aby všetci mali večný život. Tak
nám poukazuje na nebo, na Kráľovstvo,
ako na posledný cieľ ľudskej existencie,
ale vie, že ešte musíme žiť v našom čase
a ten posledný cieľ je pre nás viac-menej
vzdialený. A práve pre toto sa za nás modlí
k Otcovi: „Oni sú vo svete a ja idem k tebe.“
To, čo očaruje Ježiša, je Otcova sláva. Od
anjelského spevu Glória v Betleheme až po

„do tvojich rúk porúčam svojho ducha“,
celý Ježišov život je odhaľovaním závoja
tajomstva trojičnej lásky. Otec je oslávený
tým, že Ježiš dáva večný život, teda život
Trojice, ľuďom každej doby; vymaňuje ich
z moci diabla, poukazuje na život v hojnosti,
odovzdáva kráľovskú dôstojnosť Bohu
Otcovi. Existuje dôverný vzťah medzi Otcom
a Synom: vzájomnosť lásky, ktorá sa realizuje
zanechaním jeho vôle a v uskutočnení
poslania, ktoré je mu zverené. Ježiš hľadal
výlučne Otcovu vôľu, a to od prvej až do
poslednej chvíle jeho ľudskej existencie.
Poslušnosti k Otcovej vôli Ježiš vyučuje aj
svojich učeníkov. Aj oni oslávia Otca tým,
že budú plniť úlohu, ktorú im zveril Ježiš.
A nielen svojim učeníkom, ale všetkým
ľuďom, ktorí sú slabí a bez síl. Táto zverená
úloha nie je ľahká. Je to pokračovať v diele,
ktoré konal On. A aby mohli v jeho diele
pokračovať, Ježiš sa za nich modlí. Avšak
Ježiš neprosí pre nich silu a odvahu, ale,
aby mohli zostať vždy spojení s ním,
ako nasledovníci jeho príkladu a učeníci
jeho Slova. A toto je naozaj pravá sila
zverená každému kresťanovi spolu so
zodpovednosťou hlásať evanjelium so
starostlivosťou o chudobných: zostať vždy
blízko Ježiša, najviac ako je to len možné.
Ak to budeme robiť, spoznáme, že si
budeme bližší aj navzájom medzi sebou, až
pokiaľ nebudeme iba jedna vec, jedno srdce
a jedna duša.
Ján Dubina

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

1.6.2014

10 00 hod.

ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova, Májové námestie
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
2.6.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Marcelína a Petra,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Ján, Ladislav, Mária
6:15 † Terézia, Karol, Mária
7:00 úmysel - dekan
12:00 † František, Ján, Mária
18:00 ZBP Antónia, za obrátenie Richarda

Ut
3.6.

Sv. Karola Lwangu
a spoločníkov,
mučeníkov
spomienka

5:45 za obrátenie Petra
6:15 ZBP Mária, Agáta, Martin, Marián
7:00 † Vladimír, 1. výr.
12:00 ZBP rod. Noseková
18:00 † Albín
5:45 ZBP Kamil

St
4.6.

Streda
po 7. veľkonočnej nedeli

6:15 † Ján, Mária, Rudolf
7:00 † Marianna, pohrebná
12:00 † Jozef
18:00 ZBP Martiny, Kamily

Št
5.6.

Sv. Bonifáca,
biskupa a mučeníka
spomienka

5:45 ZBP Kamil - za obrátenie
6:15 ZBP Juraj, 20 r.
7:00 † Marianna, pohrebná
12:00 ZBP Martin, kňaz
18:00 † Ján, Hanka, Arnošt

Pi
6.6.

Sv. Norberta,
biskupa
ľubovoľná spomienka

5:45 za obrátenie Imricha
6:15 † Andrej, Anna
7:00
12:00 ZBP Zita, Ema, Adam, Vladimír
18:00 † Michal, Alžbeta

So
7.6.

Ne
8.6.

Sobota
po 7. veľkonočnej nedeli

5:45 ZBP Janka a Kamil s rod.
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † Michal, Anna, Mária

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:30 - sviatosť birmovania, 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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Infolist
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma Mária 50 €
• bohuznáma osoba 100 €
• bohuznáma osoba 200 €
• z krstu Emy 120 €
• bohuznáma 5 €
Zbierka na opravu konkatedrály:
• farský kostol 2 207 €
• Cemjata 51 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes 1.6.2014 je 48. Svetový deň
spoločenských
komunikačných
prostriedkov. Pri sv. omšiach bude
zbierka na katolícke médiá. Pán Boh
zaplať za vaše milodary!
Dnes 1.6.2014 od 13:00 hod. sa
uskutoční Deň rodiny v Prešove na
Hlavnej ulici pred Ľudovou bankou
a v prípade nepriaznivého počasia
v PKO Čierny orol. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke
www.denrodiny.sk
V stredu, piatok a sobotu sú letné
kántrové dni. Ich obsahom sú
prosby za jednotu kresťanov alebo
o duchovné povolania.
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.
Dňa 5.6.2014 bude v Konkatedrále
sv. Mikuláša o 18:00 hod. sv. omša
spojená s modlitbami za uzdravenie
a s eucharistickou pobožnosťou.
Zabezpečuje hnutie Svetlo-Život.
Upozornenie!
V nedele 1.6. a 8.6.2014 sv. omša
o 11:30 hod. kvôli slávnosti
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.

8.
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Večer v sobotu 7.6.2014 o 18:00
hod. vás pozývame na VIGÍLIU
ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO.

9.

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať
všetkým, ktorí prispeli k úspešnému
priebehu Dňa Božieho milosrdenstva
a Noci kostolov v našej konkatedrále!
(dekan)
10. V piatok 6.6.2014 v kostole sv. Jozefa
(františkáni) prebehne akcia Noc
kostolov. Bližšie informácie na
nástenke.
11. Dňa 10.6.2014 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 10.6.2014
12. V piatok 20.6.2014 od 7:00 hod.
budeme v kancelárii farského úradu
prijímať úmysly sv. omší na mesiace
júl, august, september 2014.

Sviatosť birmovania
Spoločný nácvik na nedeľnú slávnosť
udeľovania sviatosti birmovania bude
v piatok po večernej sv. omši. Účasť
birmovancov je nutná!!!
Sv. spoveď birmovancov bude v sobotu
7.6.2014 o 9:00 hod.
Rodičia, birmovní rodičia, starí rodičia
a príbuzní birmovancov si sv. spoveď
vykonajú v týždni pred slávnosťou,
a to od pondelka do piatka. V sobotu
spovedáme iba birmovancov!

Krsty 24.5. a 25.5.2014

Ema Gardošová, Dominik Olekšák

Sobáše 24.5.2014

Čuha - Krivošová, Dorič - Jacková,
Špička - Basárová, Adamčík - Gumanová,
Žiga - Tkačiková, Lazor - Bašistová,
Neupauer - Hrušovská

