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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
22. FEBRUÁR 2015

ročník: XXV.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK B

FARSKÝ KURZ FILIP
Nedarí sa vám žiť naplno
vieru? Chýba vám radosť z viery?
Neprežívate Božiu lásku? Je pre vás
Boh niekto neosobný a vzdialený?
Chcete to všetko zmeniť? Farský kurz
Filip je určený pre každého, komu
sa nedarí poctivo žiť kresťanstvo,
pretože mu chýba osobný vzťah
s Bohom.
Ak túžite zmeniť svoj život,
zintenzívniť svoj vzťah k Bohu, osobne
sa stretnúť s Božím Slovom a jeho mocou,
povzbudiť sa svedectvami bratov a sestier
a získať potechu a posilu Ducha Svätého prihláste sa na farský kurz Filip.
Bez obnovy osobného vzťahu
s Bohom, bez dotyku Božej lásky,
nemožno prežívať vieru radostne
a kríž niesť statočne. Pozývame vás
na tento kurz, ktorý sa uskutoční
v termíne 17. - 19. apríl 2015. Kurz sa
začína v piatok o 19.00 a končí sa v nedeľu

v doobednajších hodinách. Kurz povedie
kaplán Viktor Baltes so svojím tímom.
Kurz tvorí tematický jeden celok, preto je
potrebná účasť na celom kurze. Kurz je
bezplatný a bude sa konať v Prešove,
preto nie je potrebné nikde vycestovať,
ani nocovať.
Na tento kurz je potrebné sa
prihlásiť v sakristii konkatedrály, alebo
cez prihlasovací formulár na farskej
stránke presov.rimkat.sk najneskôr do
10. apríla 2015.
Prierezové témy kurzu: Božia láska,
hriech, spása, viera a obrátenie, Ježiš
Kristus a Duch Svätý, spoločenstvo.

Pôstne kázne - Konkatedrála sv. Mikuláša
Pôstne kázne povedie Dr. Pavol Hrabovecký,
kaplán Univerzitného pastoračného centra v Prešove

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

22.2.

1. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Viera blízka neviere

1.3.

2. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Cirkev: načo nám je?

8.3.

3. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Problém utrpenia a Boh

15.3.

4. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Je svätosť morálnou dokonalosťou?

22.3.

5. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Priatelia pre môj duchovný život
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 za obrátenie Jána
Po
23.2.

Pondelok po 1. pôstnej
nedeli

6:15 † kňaz Martin, brat Jozef
7:00 † Magdaléna - pohrebná
12:00 ZBP Mária s rod.
18:00 † Pavel - 10. výr.
5:45 za obrátenie hriešnikov

Ut
24.2.

Utorok po 1. pôstnej
nedeli

6:15 ZBP rod. Pribulová
7:00 † Ján Šesták - 1. výr.
12:00 † Ondrej, Mária
18:00 † Viktor, Helena, Jozef
5:45 za duše v očistci, na kt. si nikto
nespomína

St
25.2.

Streda po 1. pôstnej
nedeli

6:15 † Andrej, Mária
7:00 † Belo - 1. výročie
12:00 † Ondrej, Mária
18:00 † Anton
5:45 † Pavlína, Jozef

Št
26.2.

Štvrtok po 1. pôstnej
nedeli

6:15 † Alžbeta, Tomáš, Mária
7:00 † Margita - pohrebná
12:00 ZBP Ján, Zlatica
18:00 † František, Alžbeta, Anna, Vladimír,
Emil
5:45 † Pavlína, Michal

Pi
27.2.

Piatok po 1. pôstnej
nedeli

6:15 † Štefan, Veronika
7:00 † Magdaléna
12:00 ZBP biskup Stanislav - 60 rokov
18:00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan

So
28.2.

Ne
1.3.

Sobota po 1. pôstnej
nedeli

5:45 † František
6:15 ZBP rodiny Pniakovej
18:00 † Ján, Margita, František

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Michal, Zlatica, Rudolf), 7:45, 10:00 - latinská (ZBP a dary
DS Ján, Anna a ich rod.), 11:30, 18:00 († Alexander, Anna, Štefánia, Margita);
Cemjata 10:15

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.

strana 2

Infolist

1.

2.

3.

4.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
Bohuznámy 50 €, bohuznámy 50 €,
bohuznámy 50 €, bohuznáma 100 €,
bohuznámy 300 €, bohuznámy 20 €,
bohuznáma 20 €, bohuznáma 20 €,
z rod. Fechových 100 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
Dnes je zbierka na charitu!
V nedeľu 15.3.2015 budeme mať
farskú zbierku.
Najbližšie krížové cesty:
22.2. (1. pôstna nedeľa) - 14:15 hod.:
birmovanci (s. Anita),
27.2. (piatok) - 17:15 hod.:
Spoločenstvo ružencového
bratstva,
1.3. (2. pôstna nedeľa) - 14:15 hod.:
mládež a birmovanci (Viktor
Baltes, kaplán).
Občianske združenie MAGIS
ďakuje
všetkým,
ktorí
im
v minulom roku pomáhali
pomáhať a informuje, že aj v roku
2015 ich môžete podporiť 2%
z daní. Tlačivá nájdete pri východe
z Konkatedrály sv. Mikuláša,
v MAGIS o. z., Konštantínova 2,
Prešov a na internetovej stránke
w w w. c o n g r e g a t i o j e s u . c o m
aktuality. Pán Boh zaplať za vašu
štedrosť!
Hnutie rozvedených kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční
v stredu 25.2.2015 v Katolíckom
kruhu, na Jarkovej ulici o 17:00
hod. Téma: Kanonické právo:
podmienky pristupovania ku sviatostiam, odluka manželov, nulita
manželstva. Stretnutie povedie
súdny vikár Metropolitného tribu-

5.

6.

7.

8.
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nálu v Prešove JCDr. Jurij Popovič.
Prežívanie pôstu:
• účasť na Krížovej ceste,
piatok 17.15., nedeľa 14.15.
• účasť na pôstnej kázni,
prihovára sa k nám Pavol
Hrabovecký, kaplán UPC.
Začiatok cca 15.00 hod.
• dobrovoľný pôst aj v iný deň
ako v piatok - milodar pre
chudobných.
So špecializovaným sociálnym
poradenstvom
vám
pomôžu
v kanceláriách na Nám. Krista Kráľa
1 na Sekčove a na Masarykovej 16
v Prešove.
V piatok 27.2.2015 si pripomenie
svoje životné jubileum 60 rokov
života Mons. Stanislav Stolárik,
košický pomocný biskup. V našej
farnosti pôsobil vo funkcii dekana
- farára v rokoch 2001 - 2004.
K životnému jubileu úprimne
blahoželáme a na príhovor
Panny Márie a sv. Mikuláša mu
vyprosujeme hojné Božie milosti
a dary i vedenie Ducha Svätého pri
vykonávaní jeho pastoračnej služby
biskupa pre spásu duší. K tomu
takisto žičíme pevné zdravie
a voláme: Ad multos felicissimosque
annos! Dekan, kapláni a veriaci.
V sakristii konkatedrály si máte
možnosť zakúpiť Krížovú cestu
s pátrom Jozefom Kentenichom.
Cena: 1,50 €.

Krsty 14.2.2015

Radovan Smerek, Eliška Muchová,
Leonard Dimitrov, Natália Vašková

Sobáše 14.2.2015

Sekula - Škerlíková, Sabol - Geregová

