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Cirkevná stredná odborná škola áno alebo nie?
Naša
spoločnosť
pociťuje
čoraz väčšiu potrebu odborníkovrobotníkov. Pretože v našom meste nie
je "UČŇOVKA", ktorá by formovala
týchto mladých ľudí nielen odborne,
ale aj duchovne, snažíme sa s Božou
pomocou takýto deficit riešiť. Pustili
sme sa s podporou nášho otca dekana
do založenia takejto školy. Školy, v ktorej
by vládol duch nášho Pána. Týmto
chceme osloviť aj vás rodičov, starých
rodičov, príbuzných, aby ste informovali

o tejto našej aktivite svojich blízkych.
Ďakujeme Pánu Bohu za dary a talenty,
ktorými obdaril naše deti. Aj s pomocou
tejto školy ich budú môcť plne rozvíjať
a raz byť vďační nebeskému Otcovi za
možnosť bez pretvárky rásť vo viere
(kresťanskí rodičia)!
Pri vstupe do kostola si môžete
vyzdvihnúť prieskumné lístky a po
vyplnení ich vhodiť do príslušnej škatule
do 15.7.2014.

Rozhovor s p. kaplánom Miroslavom Turčíkom
Prvým júlom z našej farnosti
odchádza p. kaplán Miroslav Turčík.
Z toho dôvodu sme mu položili
niekoľko otázok.
1. S akými pocitmi odchádzate z našej
farnosti (ako kaplán) do vašej budúcej
farnosti (ako administrátor)?
S pocitmi veľkej zodpovednosti za
tých, ktorých mi o. arcibiskup zveril.
Zároveň s nádejou, že ma Pán posiela
k novej službe, pri ktorej ma bude
posilňovať. A že ma modlitbou a obeťami
Prešovčania neopustia.
2. Ako vás obohatila služba v našej
farnosti
po
stránke
osobnostnej
a duchovnej?
Päťročná služba kaplána v Konkatedrále
sv. Mikuláša ma obohatila širokým
pastoračným rozhľadom vo veľkej
farnosti, kde som prešiel množstvom
skúseností, s ktorými sa kňaz málokedy
stretne v iných menších farnostiach.
3. Čo vám bude chýbať po odchode
z našej farnosti?

Bude mi chýbať to ranné vstávanie... HA,
HA, HA. Ale vážne – nemyslím na to, čo
mi bude chýbať, skôr na to, čím som tu
povzbudil a bolo toho veľmi veľa.
4. S akými kňazskými radosťami
a bolesťami odchádzate?
Radosti a bolesti sa navzájom miešajú,
ale aspoň s jednou radosťou sa podelím.
S radosťou dobrej „kňazskej partie“ na
fare. Medzi všetkými kňazmi, ktorí tu
boli (Rado, Števo, Peter) a ktorí tu sú (p.
dekan, Martin, Jozef, Milan, Marcel).
5. Čo by ste odkázali svojmu nástupcovi
v kaplánskej službe Františkovi
Telvákovi / Viktorovi Baltésovi /
Michalovi Škulkovi (diakon)?
Nech robia všetko s radosťou a nech
si hneď prvý deň kúpia dobre hlučný
budík. Aby nezabudli, že sa kedykoľvek
môžu oprieť o ostatných na fare.
Pán Boh zaplať za službu v našej
farnosti!
(p. dekan a redakcia Infolistu)

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

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

Strach
Náš život sprevádza strach. Či sme
deti, alebo dospelí, alebo starí, stále sa
niečoho bojíme. Cítime sa ako malé figúrky
na šachovnici sveta, ktorý nám stále prináša
rozličné hrozby. Niekedy strach vstupuje
do hĺbky nášho vnútra a komplikuje nám
život.
Aj prorok Jeremiáš pociťuje strach. Aj
Ježiš hovorí o strachu.
Jeremiáš nám opísal svoju vnútornú
drámu. Prežíva ju muž, ktorý miluje svoj
národ, svoju dedinu a svoje náboženstvo.
Ľudia ho však začínajú prenasledovať.
Preto, že je prorok, preto, že ich vyzýva,
aby zmenili svoj život, preto naň striehnu,
chcú sa ho zmocniť a zabiť. Kto by nemal
strach? Ale napokon, čo o šesťsto rokov
neskôr povedal Ježiš, k tomu došiel aj
Jeremiáš: ak je Pán s ním, ničoho sa nemusí
báť. On porazí jeho nepriateľov. Aj Ježiš
povzbudzuje svojich učeníkov, aby sa
nebáli. Aby sa nebáli ľudí, ktorí im budú
škodiť v ich evanjelizačnej činnosti, aby sa
nebáli ani tých, čo ich budú chcieť zabiť.
Otec vždy pomôže svojim verným, ktorí sú
prenasledovaní.
Otec vždy pomôže aj nám v našich
strachoch a obavách. Zaiste, že niekedy aj
my sa vzájomne povzbudzujeme. Povieme
chorému, aby sa nebál, že všetko dobre
dopadne. Alebo povzbudzujeme toho,
komu sa rozpadá manželstvo, alebo ho čaká
nejaká dlhá cesta, alebo závažné jednanie.

A na svetové problémy, ktoré spôsobia
strach, odpovedáme, že ľudia raz zmúdria,
že raz už nebudú vojny a katastrofy, lebo
ľudia sa poučia. Často hovoríme slová
„neboj sa“ a dúfame, že ľuďom pomôžu,
alebo že sa ich rýchlo zbavíme. Naozaj,
naše slová môžu niekomu pomôcť, aby sa
prestal báť. No často sú aj neúčinné. Každý
strach dokáže v jeho koreňoch zničiť jedine
Boh, náš Otec.
Byť veriaci neznamená, že nemáme
strach. Znamená to však, že nás strach
nemôže zničiť, že nemôže nad nami
zvíťaziť. To sú svedectvá jednoduchých
kresťanov, ktorí žijú medzi nami a o
ktorých vieme, že sa život s nimi nehrá, že
im priniesol mnoho úderov. A predsa stoja
pevne a hovoria o sile Božej pomoci, alebo
Božieho milosrdenstva, alebo Božského
Srdca, alebo o pomoci Panny Márie,
ktoré ich zachránili od všetkých nešťastí.
Vzorom sú nám iní jednoduchí kresťania,
ktorí nemajú strach vydávať svedectvo
o svojej viere a o svojom vzťahu k Ježišovi
a k Cirkvi. Koľko sa im iní navysmievajú,
koľkí si možno o nich myslia, že nie sú
normálni, koľkí ich pre ich vieru nenávidia,
a predsa oni každý deň svedčia o Kristovi.
Ustráchaným ľuďom musíme my
kresťania vlievať silu a nádej. Dokážeme
to vtedy, keď budeme mať dostatok
skúseností z toho, ako nám Boh pomohol
prekonať naše strachy.
www.homilie.sk

Úmysel ružencového desiatku na mesiac jún 2014:
za zbožnú a kajúcu smrť zomierajúcich.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Anna, 70 r.
6:15 † Lívia

Po
23.6.

Féria

7:00 † Anna, pohrebná
12:00 poďakovanie za štúdiá, 57 r. od
maturity
18:00 ZBP Ján, Alžbeta, Ján, Miroslava

Ut
24.6.

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa
slávnosť

5:45 † Michal
6:15 ZBP Marek, Peter a Tatiana s rod.
7:00 † Veronika, pohrebná
12:00 † Pavlína, Ján, Mária
18:00 † Ján
5:45 † Klára

St
25.7.

Féria

6:15 † Mária, Ján, Matej, Veronika, Jozef
7:00 † Miloslav, 1. výr.
12:00 † Klára
18:00 † Jozef, Gizela
5:45 † Jozef

Št
26.6.

Féria

6:15 ZBP Vladimír s rod., Monika s rod.
7:00
12:00 † Anna
18:00 ZBP Katarína

Pi
27.6.

Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho
slávnosť

Cemjata 17:00 hod.
So
28.6.

Ne
29.6.

Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie,
spomienka

5:45 † Ladislav
6:15 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan
7:00
12:00 † Ladislav
18:00 † Anton
5:45 ZBP Peter s rod.
6:15 za obrátenie Milana
18:00 † Pavel

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV SLÁVNOSŤ
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00, Surdok 10:30 - odpustová slávnosť

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

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• zo svadby Ščigulinský, Andrejčáková
100 €.
• z pohrebu Margity 120 €.
• bohuznámi 50 €
• z krstu Noemi Gargalíkovej 30 €
• z krstu Natálie Matisovej 20 €
• z krstu Vanesy Sralikovej 50 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
O týždeň v nedeľu 29.6.2014 sa bude konať
v našej farnosti zbierka s názvom HALIER
SV. PETRA. Pán Boh zaplať za pochopenie!

2.

Pozývame vás na Modlitbové trojdnie
- Modlitby matiek, ktoré sa bude konať
v našej konkatedrále sv. Mikuláša v dňoch:
• 27.6.2014 o 16:30 hod.,
• 28.6.2014 o 19:00 hod.,
• 29.6.2014 o 19:00 hod.

3.

DUCHOVNÁ OBNOVA
Dňa 29.6.2014 od 14:00 hod. bude duchovná
obnova členov RB. Duchovnú obnovu
vedie P. Melichar Matis OP. Účasť členov
RB je nutná a povinná. Svoju prípadnú
neúčasť prosíme nahláste hlavnému
horliteľovi. Kompletný program nájdete
na nástenke.

4.

5.

6.

V nedeľu 29.6.2014 bude odpustová sv.
omša na Surdoku ku cti sv. Petra a Pavla
o 10:30 hod. sv. omšu celebruje dp. Marek
Roják z ACM.
Pozývame vás na 19. púť rodín v nedeľu
29.6.2014 do Vysokej nad Uhom.
O program pre deti bude postarané.
Nahláste sa vopred cez prihlasovací
formulár na stránke domcek.org. Témou
púte bude: Rodičovstvo – povolanie od Boha.
Hostia: manželia Štupákoví, národní
koordinátori
manželských
večerov
a rodičovských kurzov na Slovensku a dp.
Dušan Škurla. Svätú omšu bude celebrovať
dp. Vladimír Šosták. Púťou rodín sa
otvára prázdninová sezóna v Domčeku
Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.
Ukončenie tejto sezóny bude na 20. púti
rodín 30.8.2014.
Po odchode kaplána Miroslava Turčíka
a Františka Petra noví kapláni prevezmú
ich službu v našej farnosti a síce: kaplán
František Telvák: miništranti, kostolníci,
kantori,
lektori,
liturgia,
sakristia;
kaplán Viktor Baltes: Klub dôchodcov,
Hnutie rozvedených manželov, mládež
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a birmovanci. Kaplán Martin Šimko:
Infolist, kancelária, Klub kresťanských
pedagógov. Nový kaplán na cirkevnú
školu sv. Mikuláša Vladimír Nemec: 1. sv.
prijímanie a katechéti našej farnosti.
7.

Upozorňujeme, že počas prázdnin (júlaugust) ranné sv. omše o 7:00 hod. nebudú.
Pán Boh zaplať za pochopenie.

8.

Ponúkame vám magnetky s vyobrazením
Konkatedrály sv. Mikuláša v cene 1.50 €/
kus. Zakúpiť si ich môžete v sakristii
kostola.

9.

Kaplán Ján Kulan pozýva všetky deti
na poslednú detskú a rozlúčkovú sv.
omšu v stredu 25.6.2014 o 18:00 hod.
Najusilovnejšie a najsnaživejšie deti
v plnení domácich úloh budú odmeňované
peknými cenami. Po sv. omši si môžu
prvoprijímajúce deti, ktoré mali termín
1.6.2014,
v
sakristii
konkatedrály
vyzdvihnúť DVD s videom a fotkami.

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku

Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať sviatosť
birmovania, nech si v kancelárii farského
úradu vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu môžu začať študenti stredných
škôl, ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
u osemročných gymnázií končiaci sextu,
alebo starší. Študenti cirkevných škôl sa
budú pripravovať na školách.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte na
farskom úrade do 1. augusta 2014.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti
krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech
sa prihlásia v kancelárii farského úradu.

Krsty 14.6. a 15.6.2014

Mia Jurkovská, Jakub Caban, Noemi
Gargalíková, Helena Mihalová, Adam
Bavoľár, Anna Iskrová

Sobáše 14.6. a 15.6.2014

Andráš - Somerauerová, Forgáč - Hašuľová,
Kudelas - Jaššová, Rimár, Onderišinová,
Jurányi - Železníková, Maras - Ondisová,
Ščigulinský - Andrejčáková

