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Z farských aktivít
Posledná fašiangová nedeľa,
deti do ACMka priviedla.
Jedno dieťa sa pýtalo:
„Čo sa robí? Čo sa stalo ?“
eRko karneval sa konal,
prišiel ten, kto neodolal.
Veď pozvaný bol veru každý,
kto na chvíľu iným stať sa túži.
Študentka, PiPi či čiapočka,
pozvanie neodmietla ani čašníčka.
Víla, rytier či bosorka,
naša radosť bola veľká.
Stretnúť Jar v zime?
Mne to už zvláštne nepríde.
Úlohy sme plnili,
(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
12. So špecializovaným sociálnym
poradenstvom
vám
pomôžu
v kanceláriách na Nám. Krista Kráľa
1 na Sekčove a na Masarykovej 16
v Prešove.
13. V nedeľu 1.3.2015 o 9:45 hod. vás
pozývame k modlitbe liturgie
hodín - modlitba predpoludním
Hora media. Vytlačené texty si
neberte so sebou domov, nie sú
zdarma!
14. V sakristii konkatedrály si máte
možnosť zakúpiť Krížovú cestu
s pátrom Jozefom Kentenichom.
Cena: 1,50 €.
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aby mušketierke meč vrátili.
Jedli, pili, tancovali,
dokiaľ nás nohy neboleli.
Ďakujeme za účasť,
tešíme sa na ďalší spoločný čas.
Teraz už tu pôst máme,
zabávať sa prestávame.
Na pôstne stretká Ťa pozývame,
o 16:30 v Katolíckom kruhu sa
stretávame.
eRkári sa radi hrajú
a nové deti s úsmevom privítajú.
Vítané ste, milé deti,
úsmev je to, čo vám svedčí.
Monika Balčáková

kníh p. dekana Dronzeka, ako
aj brožúru s informáciami o prešovských farnostiach v cene 3 €.
16. Pozývame vás na Svetový ekumenický deň modlitieb, ktorý sa
uskutoční 5.3.2015 o 17:00 hod.
v dvorane Kolégia. Modliť sa
budeme za Bahamy.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
1. MAREC 2015

ročník: XXV.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK B

Len pre tých,
ktorých sa to týka…
Už ma nebaví písať nekonečné
zamyslenia na témy, ktoré s ľuďmi aj
tak nepohnú. Už ma nebaví iba sucho
vysluhovať sviatosti a poskytovať akýsi
duchovný servis. Už ma viac nebaví
dívať sa v kostole na mŕtvych katolíkov
a dávať rozhrešenie z hriechov, ktoré aj
tak od srdca neľutujú. Česť výnimkám…
A nikdy ma ani nebavilo hovoriť rečou,
ktorou by som sa mohol komukoľvek,
okrem Boha, zapáčiť. Možno sa vám
zdajú tieto slová tvrdé, možno si poviete
- mňa sa to netýka, problém je však
v tom, že toto sa nás bytostne dotýka.
Bratia a sestry, kresťania! Čím sme
iní, ako sú ľudia okolo nás? Čím sme iní,
ako naši neveriaci, alebo len formálne
veriaci susedia, kolegovia, spolužiaci…?
Tým, že chodíme do kostola? Chcem
vidieť medzi nami Krista, ale nevidím.
Vidím len akýsi kresťanský polotovar,
ktorý nik nekúpi, iba ak, tak v akcii.

Tento príspevok nemá byť kritikou nás
kresťanov, ale hlbokým uvedomením si,
kto som a kam kráčam. Priam ma k tomu
núti pôstny čas. Čo si myslíte, že robil
Kristus 40 dni na púšti? Ak nie teraz, tak
kedy? Pýtam sa samého seba - kedy chceš
spoznať, kto si? Kedy chceš spoznať, čo
je naozaj pravda a čo fikcia? Podľa akých
kritérií sa chceš stať plnohodnotným
človekom? Pozývam vás vykročiť
zo
zabehaných
koľají
sebalásky
a egocentrizmu na cestu premeny
zmýšľania a obnovy ducha. Jednoducho
dosť bolo formalizmu, poďme do hlbín,
kde nás pozýva Kristus. Robme pokánie
a verme - bez pokánia neuverím a bez
viery ma ani Boh nezachráni. Vstúpme
do pokánia ako Ninivčania, vstúpme
do pôstu ako Kristus, vstúpme do viery
ako Abrahám… a výsledok? Prečo
potrebujeme výsledok? Či nestačí sám
Boh?
Viktor Baltes, kaplán

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

15. V sakristii konkatedrály si ešte
môžete zakúpiť posledné výtlačky
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 † Jozef, dušan, Ivana (ž)
Po
2.3.

Pondelok po 2. pôstnej
nedeli

6:15 † Jakub, Mária, Gabriela, Františka,
Ladislav
7:00 † Juraj - 15. výročie
12:00 † Karol, Katarína, Michal
18:00 ZBP Mária
5:45 † Anna, Ján

Ut
3.3.

Utorok po 2. pôstnej
nedeli

6:15 † Michal
7:00 † František
12:00 † Ján, Helena
18:00 ZBP bohuznáma rodina
5:45 Na úmysel Petra (m)

St
4.3.

Streda po 2. pôstnej
nedeli

6:15 † Anton
7:00 † Rudolf - pohrebná
12:00 † Ján - 1. výročie
18:00 Poďakovanie za pomoc a ochranu
rod. Dúbravská a Kožušková
5:45 † Veronika, Andrej, Ján, Anna, Michal

Št
5.3.

Štvrtok po 2. pôstnej
nedeli

6:15 ZBP Milan, Mária
7:00 † Ján - pohrebná
12:00 ZBP Mária, 85 r.
18:00 † Mária, Pavol

Pi
6.3.

So
7.3.

Ne
8.3.

Piatok po 2. pôstnej
nedeli
Cemjata 17:00 hod.

Sobota po 2. pôstnej
nedeli

5:45 † Július
6:15 † Rudolf
7:00 † Antónia - 1. výročie
12:00 † Emília, Ondrej
18:00 Za obrátenie Milana
5:45 ZBP Anna
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † Mária, Anna, Anna

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Michal - 40 r.), 7:45, 10:00 - latinská,
11:30 († Jozef Smelý ml.), 18:00 (ZBP Vladimír a Slávka - 15. výr. sobáša);
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.
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1.

2.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznáma 100 €
• bohuznáma Helena 50 €
• bohuznáma 20 €
• bohuznáma 20 €
• p. Palková 200 €
• bohuznáma osoba 100 €
• bohuznáma osoba 100 €
• bohuznáma osoba 50 €
Zbierka na charitu:
• konkatedrála 1 669 €
• saleziáni 497,56 €
• františkáni 1 235 €
• Cemjata 52 €
• FNsP 72 €
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
V nedeľu 15.3.2015 budeme mať
farskú zbierku.
Najbližšie krížové cesty:
• 1.3. (2. pôstna nedeľa) - 14:15 hod.:
mládež a birmovanci
(Viktor Baltes, kaplán),
• 6.3. (piatok) - 17:15 hod.:
Spoločenstvo kresťanských
dôchodcov
(Viktor Baltes, kaplán),
• 8.3. (3. pôstna nedeľa) - 14:15 hod.:
birmovanci
(Michal Škulka, diakon).

3.

V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, sviatosť zmierenia vysluhujeme ako je to zvykom. V piatok
navštívime chorých v našej farnosti.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude
v konkatedrále vo štvrtok a v piatok
od 12:30 hod.

4.

Prosíme členov RB, aby pripravili
poklonu pred Oltárnou sviatosťou
a slávenie Fatimskej soboty
v sobotu 7.3.2015.

5.

Vo štvrtok 5.3.2015 po sv. omši
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o 18:00 hod. bude adorácia spojená
s modlitbami za duchovné oslobodenie a uzdravenie, ktoré v našej
farnosti organizuje Hnutie SVETLO
-ŽIVOT.
6.

V piatok 6.3.2015 o 15:00 hod. vás
pozývame na modlitbu KORUNKY
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.

7.

Sviatosť zmierenia na Cemjate
bude v piatok od 16:00 hod.,
sv. omša o 17:00 hod.

8.

Od 1.3.2015 budú nedeľné večerné
sv. omše o 18:00 hod. mládežnícke.

9.

Chorých, ktorí chcú pristúpiť ku
sviatosti zmierenia pred Veľkou
nocou, prihlasujte vo farskej kancelárii, alebo telefonicky. K týmto
chorým pôjdeme v piatok 27.3.2015
od 8:00 hod.

10. Prežívanie pôstu:
• účasť na Krížovej ceste:
piatok 17:15, nedeľa 14:15 hod.
• 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.
11. 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
www.congregatiojesu.com. Pán Boh
zaplať za vašu štedrosť!
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

Krsty 21.2.2015

Maximilán Niemiec, Agáta
Kucirková

