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PROJEKT SAMARITÁN

Krsty 7.3.2015

Natália Mačurová, Klaudia Giňová

15. MAREC 2015

ročník: XXV.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK B

Božia a ľudská radosť

tlač, kopírovanie, väzba

Vyprosujeme mu na príhovor jeho
patróna všetky potrebné Božie milosti,
pevné zdravie a inšpiráciu Ducha
Svätého pri pastoračnom riadení našej
farnosti. Naše blahoželanie patrí aj
o. Jozefovi Heskemu, ktorého takisto
zahŕňame do svojich modlitieb.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Viktor Baltes, váš kaplán

11
2015

predaj a servis tlačiarní

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
16. V sakristii konkatedrály si máte
možnosť zakúpiť Krížovú cestu
s pátrom Jozefom Kentenichom. Cena:
1,50 €.
17. Redakcia Infolistu spolu s vami,
veriacimi, pri slávnosti sv. Jozefa
blahoželá nášmu p. dekanovi PhDr.
Mgr. Jozefovi Dronzekovi, PhD.,
dekanovi - farárovi k jeho meninám.

a tak dávam dokopy okruh kamarátov,
známych a ľudí dobrej vôle, ktorí by
boli ochotní mesačne prispievať podľa
vlastných možností, najlepšie istou
a nemennou sumou každý mesiac na nižšie
uvedené číslo účtu.
Napríklad, môžete si zadať trvalý
príkaz na 10 €, alebo ako uznáte za vhodné
- ráta sa každé euro.
Systém účtu je veľmi jednoduchý:
koľko eur príde, toľko eur aj odíde. Peniažky
odchádzajú vždy na účet konkrétnych ľudí
v pravidelných mesačných intervaloch.
Rodiny, ktorým takto pomáham, som
osobne preveril, poznám ich situáciu
a pravidelne sa s nimi stretávam, pretože
potrebujú nielen finančnú pomoc, ale
i ľudskú podporu, povzbudivé slovo...
Týmto vás milí farníci a ľudia dobrej vôle
prosím o pomoc v projekte Samaritán.
Pomôžte, ak môžete a koľko uznáte za
vhodné.
Pomoc daným rodinám nespočíva
len vo financiách, ale aj v modlitbách
za ne. Preto zo všetkého najviac prosím
o modlitby za tieto bohuznáme rodiny.
Číslo účtu, z ktorého odchádzajú
peniaze pre pomoc konkrétnym ľuďom:
SK 2602 0000 0000 3326 3469 53 – účet nesie
meno SAMARITÁN. Ak sa rozhodnete pre
pravidelné prispievanie, najlepšie by bolo,
ak by peniaze na účet prichádzali niekedy
okolo 12. dňa v mesiaci, keďže ku 14. dňu
v mesiaci odchádzajú na účty ľuďom, ktorí
ich ozaj potrebujú. ĎAKUJEM.

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

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc.
Ako kňaz, a nebojím sa povedať ako pastier,
okrem iného, finančne vypomáham ľuďom
v núdzi. Každý mesiac konkrétnym ľuďom
(ktorých poznám skrze službu kňaza)
vypomáham určitou čiastkou tak, že im
zo špeciálne zriadeného účtu posielam
pravidelne peniažky, aby im pomohli
prežiť. Týchto ľudí ozaj poznám, poznám
ich situáciu a viem, že peniaze nejdú na
alkohol, cigarety a iné rozmary – peniaze
idú doslova a do písmena na prežitie – na
vykrytie základných mesačných platieb,
inkaso, plyn, elektrina, strava, škola pre
deti a pod. Sú to ľudia, ktorí sa do danej
situácie dostali nie vlastnou vinou a žiaľ od
štátu toho veľa už nedostanú.
Niektorí z tých, ktorým pomáham,
boli nútení len kvôli peniazom, aby uživili
hladné krky, robiť otrasné veci, len aby
získali peniaze. Mnoho z tých otrasných
vecí mi bolo povedaných pri spovedi a tam
som sa to dozvedel, ako sa majú doma,
ako žobračia, aké otrasné veci robia, aby
zarobili aspoň pár eur naviac.
Povedal som si, že s tým musím
niečo urobiť - veď načo som kňazom, ak
im nedokážem pomôcť. Preto som založil
špeciálny účet s názvom SAMARITÁN,
z ktorého im pravidelne každý mesiac
trvalým príkazom posielam toľko, koľko
treba a koľko vládzem.
Momentálne takto pomáham viacerým rodinám z Prešovského kraja.
Ľudí, ktorým treba pomáhať, pribúda,

Infolist

K prežívaniu ľudského života
patrí pocit radosti, či príležitosti, pri
ktorých prežívame menšiu alebo väčšiu
radosť. Príchod nového človeka na svet,
úspešne zvládnutá skúška, nečakaný dar,
povšimnutie si seba kýmsi iným, postup
v práci, nové auto, nové bývanie, hrdosť
na syna či dcéru a mnohé iné.
Ako Boží vyvolenci však máme
pociťovať aj radosti iného druhu. Priateľstvo, rodina, práca, čestnosť, pravda,
dobroprajnosť, spokojné manželstvo,
osoh vo farnosti či v spoločenstve je
malá časť toho, čo nazývame duchovnou
radosťou. Ak ideme hlbšie, mali by sme
mať radosť z toho, že som povolaný
k vykúpeniu krstom a Kristovou obetou
na kríži. Mal by som sa tešiť, že patrím
do Cirkvi, Kristovho mystického tela,
mal by som mať radosť z Božích vecí,
príkazov a spásonosných prostriedkov.
Kresťan by sa mal tešiť zo sviatostí, najmä
z Eucharistie a sviatosti zmierenia. Čo
môže byť krajšie, ako keď človek vstúpi
do úplnej hĺbky svojho srdca a očistí svoj
duchovný zrak a sluch, aby mohol vnímať
veci, osoby a okolnosti podľa Božích ciest.
Čo môže byť väčšie, ako keď si uznám

previnenie a snažím sa vrátiť do náruče
svojho Otca, ktorý mi odpustí rovnako
dnes, ako odpustil včera iným. Tam sa
mieša ľudská radosť s tou Božou. Tam
sa nešpekuluje nad tým, či je to správne,
alebo nie. Lebo ak má Boh radosť zo
svojich diel, o to skôr by som ju mal mať
ja, ako Jeho najdokonalejšie stvorenie.
Pôst sa prehupol do druhej polovice.
A tak by sme sa nad niektorými vyššie
spomenutými
impulzmi
radosti
(nevynímajúc ostatné) mohli zamyslieť.
Pociťujeme už radosť z toho, že sa mi darí
nejaké menšie či väčšie predsavzatie; že
dokážem vyhrávať nad sebou, zlozvykom
či neresťou? Ak je potrebná ešte nejaká
práca, smelo do nej! A na radosť z Otcovho
odpustenia a Ježišovho vykúpenia
myslime, keď sa postavíme do radu tých,
ktorí sa chcú zmieriť s Bohom a zmeniť
seba. Nech je tohtoročná veľkonočná
spoveď nie nejakým formalizmom, či
nutným zlom, ale nech sa stane radostnou
príležitosťou zanechať za sebou prázdny
hrob hriechu a stretnúť sa so vzkrieseným
Kristom, ktorý odpúšťa v radosti každému
úprimne a pokorne zmýšľajúcemu a ktorý
prináša pravý pokoj nášmu srdcu a našim
dňom.
Dr. Martin Šimko, kaplán

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

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 † Mária, Jozef, Štefan
Po
16.3.

Pondelok po 4. pôstnej
nedeli

6:15 † Tomáš, Mária
7:00 † Františka - pohrebná
12:00 † Ján, Imrich, Michal, Mária
18:00 † Adriana, Pavol
5:45 ZBP Peter - 50 r. života a jeho rodina

Ut
17.3.

Utorok po 4. pôstnej
nedeli

6:15 ZBP Mária
7:00 † Rudolf - pohrebná
12:00 † Ján - 1. výročie
18:00 † Marián, Jozef, Mária, Ján
5:45 † Jozef, Katarína, Helena
6:15 † Jozef

St
18.3.

Streda po 4. pôstnej
nedeli

7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 † Zuzana, Michal, Adriana, Anna,
Štefan, Štefánia
18:00 † Viktor, Imrich, Helena, Róbert,
Miroslava (ž)
5:45 † Jozef

Št
19.3.

Štvrtok po 4. pôstnej
nedeli
Cemjata 17:00 hod.

6:15 ZBP Marek, Peter, Miroslav
s rodinami
7:00 † Agnesa - pohrebná
12:00 ZBP Jozef - dekan
18:00 † Jozef, Anna, Ján, Anna, Ján, Štefan
5:45 † Jozef, Mária, Rozália

Pi
20.3.

So
21.3.

Ne
22.3.

Piatok po 4. pôstnej
nedeli
Cemjata 17:00 hod.

Sobota po 4. pôstnej
nedeli

6:15 † Jozef
7:00 † Oľga - pohrebná
12:00 † Helena
18:00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan
5:45 † Jozef
6:15 ZBP Mária - 70 r. života
18:00 † Mária, Juraj

PIATA PÔSTNA NEDEĽA "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Štefan), 7:45, 10:00 - latinská (ZBP a vnútorné uzdravenie
Eva), 11:30, 18:00 (ZBP Anna, Marta s rodinami); 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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8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznámy 10 €, bohuznámy 50 €,
bohuznámy na rádio Lumen 10 €
Na TV LUX: bohuznámy 10 €.
Dnes 15.3.2015 máme farskú zbierku.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Najbližšie krížové cesty:
• 15.3. (4. pôstna nedeľa) - 14:15 hod.:
Teologická fakulta Košice
(Doc. Ján Veľbacký a Voces
Cassoviensae)
• 20.3. (piatok) - 17:15 hod.: Hnutie
rozvedených kresťanov katolíkov
• 22.3. (5. pôstna nedeľa) - 14:15 hod.:
Rodičia a deti (František Telvák kaplán)
Od 1.3.2015 sú nedeľné večerné sv.
omše o 18:00 hod. mládežnícke.
V stredu 18.3.2015 budeme mať
kňazské rekolekcie dekanátu Prešov
- mesto, ktoré sa začnú sv. omšou
o 9:00 hod. v kostole sv. Jozefa františkáni. Farská kancelária bude
preto dopoludnia zatvorená. Pohreby
a iné vážne udalosti hláste kňazom
v sakristii konkatedrály pri sv. omšiach.
Vo štvrtok 19.3.2015 máme slávnosť sv.
Jozefa, patróna mesta Prešov a kostola
bratov františkánov. V nedeľu 22.3.2015
o 11:00 hod. bude slávnostná sv. omša,
celebruje Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup-metropolita.
Sv. omša na Cemjate bude na slávnosť
sv. Jozefa 19.3.2015 o 17:00 hod.
V kancelárii farského úradu si môžete
nahlasovať v úradných hodinách
úmysly sv. omší na mesiace apríl - jún
2015.
Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné
modlitbové
stretnutie
sa uskutoční v utorok 17.3.2015
v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici
o 17:00 hod. Stretnutie povedie Mgr.
Viktor Baltes – kaplán farnosti sv.
Mikuláša v Prešove.

9.
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Prosíme vás o potravinovú zbierku
pre
chudobných
organizovanú
občianskym združením MAGIS.
Potraviny prinášajte buď na farský
úrad alebo do kláštora Sancta Maria.
Úprimné Pán Boh zaplať!
10. V nedeľu 15.3.2015 o 9:45 hod. vás
pozývame k modlitbe liturgie hodín
- modlitba predpoludním Hora media.
Vytlačené texty si neberte so sebou
domov, nie sú zdarma!
11. 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.
12. 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.
13. V nedeľu (dnes) 15.3.2015 o 19:00 hod.
vás srdečne pozývame na večer chvál,
ktorý sa uskutoční v Konkatedrále sv.
Mikuláša. Počas večera na vás čakajú
chvály, Božie Slovo, katechéza p.
kaplána Viktora Baltesa a modlitby za
uzdravenie a oslobodenie (modlitba
príhovoru).
14. J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup
- metropolita Košickej arcidiecézy
vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa Centra
voľného času sv. Jána Pavla II.,
Nám. Krista Kráľa 3, Prešov. Bližšie
informácie na nástenke a v kancelárii
farského úradu.
15. V pondelok 16.3.2015 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Mária.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

