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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 Františkom Petrom
Prvým júlom z našej farnosti
odchádza p. kaplán František Petro.
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 vďakou za všetko pekné čo som
tu tento rok zažil a s radosťou
i očakávaním niečoho nového v mojom
kňazskom živote.
2. Ako vás obohatila služba v našej
farnosti po stránke osobnostnej
a duchovnej?
O nové skúsenosti, ktoré každého
z nás posúvajú dopredu. Nové situácie,
pred ktoré som bol postavený a musel
sa s nimi vyrovnať.
3. Čo vám bude chýbať po odchode
z našej farnosti?
Ľudia, pri ktorých som tento rok
žil…. kňazské spoločenstvo na fare,

p. kostolníci, miništranti, kurátori…
a veľa ďalších, ktorých som v tejto
farnosti spoznal.
4. S akými kňazskými radosťami
a bolesťami odchádzate?
Tých radostí je veľa…, v tomto
momente
je
ťažké
rozprávať
o radostiach či bolestiach…všetko
akosi prekonáva očakávanie toho
nového čo ma čaká.
5. Čo by ste odkázali svojmu
nástupcovi v kaplánskej službe
Františkovi Telvákovi / Viktorovi
Baltésovi / Michalovi Škulkovi
(diakon)?
Prajem radosť a pokoj každý deň, nech
to, čo dostávajú od Boha, dávajú ďalej
ľuďom, ku ktorým sú poslaní…
Pán Boh zaplať za službu v našej
farnosti!
(p. dekan a redakcia Infolistu)

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
29. jún 2014

Strata autority?
„A čo? Nech si hovorí, čo chce, ja
si aj tak urobím po svojom.“ Poznáme
takúto vetu? Určite. Veď ju dnes
používajú skoro všetci. Vyjadruje náš
vnútorný pocit, že sme slobodní, že
teda si môžeme robiť, čo chceme, že
nám nikto nemôže nič. Keď to poviem
z druhej strany, takéto podobné
vyjadrenia hovoria o tom, že sa
vytratila úcta k autorite.
„Tebe dám klúče... Kto vás
počúva... mňa počúva.“ Tak Kristus
povie na adresu apoštolom, tak povie
na adresu Petra. Nie, tieto slová nie
sú o tom, že máme počúvať „Petra“,
aké si máme kúpiť topánky, čo máme
zjesť, kde môžeme ísť na dovolenku,
tie slová o počúvaní hovoria o veľmi
vážnych veciach, ktoré sa týkajú tej
najpodstatnejšej stránky nášho bytia.
Hovoria o procesoch našej duše, a to
vo vzťahu ku konaniu skutkov, ktoré
buď privádzajú k spáse, alebo od
spásy odťahujú. Teda počúvať Petra,
ako nástupcu Krista, znamená robiť
to, čo mi pomáha na ceste k spáse. Je
to oblasť viery a mravov. Je to oblasť
duchovnej autority, je to oblasť,
v ktorej Boh zjavuje svoju vôľu v otázke
konania dobra a zla.
Ako často sa kňaz stretne s vetou:

ročník: XXIV.

SV. PETRA A PAVLA - ROK A

„Ale, čo to mi tu hovoríte? Veď život je
dnes o inom, nie o tom, že ma tu budete
moralizovať a poučovať, veď aj biskupi
a kňazi nie vždy konajú tak, ako
by mali.“ Na takúto reakciu vždy
použijem jedno slovné spojenie: „Viete
- konať dobro, nežiť v hriechu... to
nám nenariadil nijaký pápež, nijaký
kňaz, to nám povedal sám Boh. A Boh
bude súdiť aj biskupa aj kňaza, ale
vyhovárať sa na nich, lebo aj oni tak
žijú, je veľmi povrchné a alibistické.
Každý je zodpovedný sám za seba.
Teda, keď tvrdíte, že to nie je hriech, tak
sa hádate nie s kňazom, ale so samých
Bohom, lebo to On, okrem iných
prikázaní, povedal: Nezosmilníš! A tu
končí každá debata.
A tak nás sv. Peter a Pavol učia
nanovo prijať autoritu Boha, ktorá
sa prejavuje v Zjavení Božieho slova,
ktoré Cirkev stráži a posúva každému.
Jozef Dronzek - dekan

tlač, kopírovanie, väzba

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

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Pavlína, Štefan, Ladislav
Po
30.6.

6:15 ZBP Anna

Féria

7:00
12:00 † Ján, Zuzana, Jozef
18:00 † Peter, Mária, Ladislav
5:45 † Milan

Ut
1.7.

6:15 † Ján, pohrebná

Féria

12:00 † Ján, Irena, Marta
18:00 † Ján, Anna, Andrej

St
2.7.

Návšteva Panny Márie,

5:45 † Rudolf
6:15
12:00 † Ladislav, Štefan, Gabriela

sviatok

18:00 ZBP Jozef
Št
3.7.

Pi
4.7.

5:45 ZBP Mária, 60 rokov

Sv. Tomáša,

6:15 † Juraj, Mária, Juraj

apoštola

12:00 † Katarína

sviatok

18:00 † Mária, Juraj

Sv. Alžbety Portugalskej,
ľubovoľná spomienka

Cemjata 17:00

5:45 ZBP Eva, Vladimír, Peter
s rodinami
6:15 † Ján, 1. výročie
12:00 † Štefánia, Terézia, Anton
18:00 † Júlia

SV. CYRILA A METODA,
So
5.7.

Ne
6.7.

SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
slávnosť

Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15

ŠTRNÁSTA 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.
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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznámi 100 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma 50 €, bohuznáma rodina 50 €,
z krstu Adriána 100 €
Bohuznáma Žofia venovala:
na konkatedrálu 15 €, na Misie 15 €,
na rádio Lumen 15 €, na TV Lux 15 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes máme zbierku s názvom HALIER
SV. PETRA. Pán Boh zaplať za pochopenie.
Upozorňujeme, že počas prázdnin
(júl-august) ranné sv. omše o 7:00 hod.
nebudú. Pán Boh zaplať za pochopenie!
Dnes popoludní je duchovná obnova
členov RB tak, ako už to bolo oznámené.
Účasť členov je povinná.
V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, chorých navštívíme ako je to
zvykom na prvý piatok v mesiaci. Farská
kancelária bude v prvopiatkovom týždni
popoludní zatvorená. Pohreby a iné vážne
udalosti hláste kňazom pri večerných sv.
omšiach.
Budúci
týždeň
je
prvopiatkový.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme, ako je
to zvykom. Adorácia bude vo štvrtok
a v piatok. Prosíme členov RB, aby
pripravili adorujúcich. V mesiacoch
júl - august nebudú sv. omše spojené
s modlitbami za vnútorné uzdravenie,
ktoré organizuje Hnutie Svetlo-Život.
V piatok 4.7.2014 o 16:30 hod. sa v Galérii
na Hlavnej ul. otvára výstava, na ktorej
budú prezentované aj naše diela, okrem
iného Vir dolorum z dielne Majstra Pavla
z Levoče.
V sobotu máme slávnosť sv. Cyrila
a Metoda. Sv. omše budú ako v nedeľu .
Blíži sa odpust na Levočskej hore. Z našej
farnosti sa autobus neobjednáva, je to
individuálna záležitosť. Program odpustu
máme na nástenke.
Ponúkame vám magnetky s vyobrazením
Konkatedrály sv. Mikuláša v cene 1.50 €/
kus. Zakúpiť si ich môžete v sakristii
kostola.

Krsty 21.6. a 22.6.2014

Sebastian Michalik, Jasmína Jakubíková,
Kornélia Jakubíková, Ella Sofia
Rohaľová, Adrián Arvay, Nella Menykö
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10. V nedeľu 6.7.2014 od 18:00 hod. sa
uskutoční ekumenické slávenie o živote
a diele sv. Cyrila a Metoda v Chráme sv.
Trojice v Prešove za účasti speváckych
zborov a zástupcov jednotlivých cirkví
v Prešove.
11. V utorok 8.7.2014 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 8.7.2014.
12. Farnosť sv. Mikuláša v spolupráci
s eRkom pozýva deti vo veku od 7 do
14 rokov na Prímestský detský letný
tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 14.7
-18.7.2014. Prihlášky si budete môcť
vyzdvihnúť v sakristii Konkatedrály od
29.6.2014. Podrobnejšie informácie na
plagátoch. Tešíme sa na spoločný čas.
13. Vyjadrujeme
úprimné
Pán
Boh
zaplať
všetkým,
ktorí
prispeli
k úspešnému priebehu Celomestského
eucharistického sprievodu! (dekan)
14. Dňa 5.7.2014 je pre našu farnosť deň
adorácie. Sviatosť oltárna bude vystavená
od 9:00 hod. v Sancta na Konštantínovej
ulici v novej kaplnke. Prosíme čelnov
RB, aby urobili rozpis. Ukončenie bude
o 19:00 hod. Nájdite si čas na adoráciu.
15. Birmovanci, ktorí 8. júna 2014 prijali sv.
birmovania, majú v kancelárii farského
úradu fotky a DVD.
16. Vyšla kniha televíznych príhovorov
a kázní p. dekana Dronzeka. Môžete si ju
zakúpiť v sakristii konkatedrály.
17. Tlačivo na prípravu na sv. birmovania
v ďalšom školskom roku je v kancelárii.
Podobne si ho môžete stiahnuť aj na našej
web stránke. Vypísané ho doneste do
kancelárie farnosti do 1.8.2014.
18. Veriaci z Cemjaty sa obracajú na ľudí
s dobrým a štedrým srdcom o finančnú
pomoc pri oprave havarijného stavu
kostola. Zároveň vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať tým, ktorí už finančne
prispeli na toto dielo.

Sobáše 22.6.2014

Dlugoš - Semanová, Šturik - Marcinová,
Binc - Munková, Šima - Fidesová,
Steiner - Birošová

