strana 4

Infolist

16
2015
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
19. APRÍL 2015

ročník: XXV.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

Deň prvoprijímajúceho dieťaťa

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

Život človeka je plný očakávaní. Každý
z nás v živote a aj od života niečo očakáva.
Inak tomu nie je ani u tých najmenších, našich
detí. Jedno z ich prvých veľkých očakávaní
im už pomaly klope na dvere. Je to stretnutie
s Pánom Ježišom a prijatie Eucharistie.
Určite si poviete, veď to bude až v máji,
no celá príprava sa začala už na začiatku
šk. roka. Jednou z myšlienok bolo utvoriť
spoločenstvo, spoločenstvo nielen detí,ale aj
rodičov, katechétov a všetkých, ktorí sa na
tejto, pre deti tak významnej udalosti nejako
podieľajú.
Prvotná myšlienka, ako toto spoločenstvo
utužiť, sa zrodila u pána kaplána Františka
Telváka,ktorý prišiel s nápadom, urobiť pre
všetkých spoločný deň. Po vzájomnej dohode
to pripadlo na 21.3.2015. Pre nás rodičov
to spočiatku bola bojová úloha, hlavne čo
sa týka počtu osôb (cca.270), ale s Božou
pomocou sa nám spoločnými silami podarilo
zorganizovať, myslím si, zaujímavý deň.
Hnacou silou pre nás bol spomínaný kaplán
František, ktorý veľmi chcel a veril, že sa to
všetko podarí. A naozaj, vyšlo to.
Deň sa začal sv.omšou, no rodičia už
od rána pomáhali pri príprave tohto dňa. Po
sv.omši sa všetci presunuli do Katolíckeho
kruhu, kde prebiehala zvyšná časť dňa. Po
príhovore pána dekana Dronzeka sa deti
rozdelili do skupín a súťažili medzi sebou,
pre rodičov tu bola prednáška a sledovanie
pútavého filmu. Samozrejme, nechýbalo

občerstvenie v podobe ķávy, koláčov, všetci
si pochutnali na skvelom guláši. Pán kaplán
sa zaujímal o názory nielen rodičov, ale aj
samotných detí, čím utvoril veľmi pôsobivú
atmosféru, čo ocenili mnohí prítomní a doslova
platilo: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení
v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi."
Po
skončení
súťaží
nasledovalo
vyhodnotenie, kde si deti prevzali odmeny
a dary od sponzorov. Potom sa mohli ďalej
zabávať, rodičia sa rozprávali medzi sebou
a aspoň trochu tak ušli od denného stereotypu
a bežných starostí.
Spoločne strávený deň sme ukončili
Korunkou Božieho Milosrdenstva, čo
prinieslo silný zážitok pre zúčastnených.
Chcela by som sa veľmi pekne
poďakovať pánovi kaplánovi Františkovi za
skvelú myšlienku, zorganizovať takýto deň,
moja vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí
akokoľvek prispeli, alebo pomohli, ďakujem
katechétom, animátorom, miništrantom,
samozrejme pánom kuchárom, vďaka ktorým
sme mali postarané o jedlo. Ďakujem vlastne
všetkým, že sme si našli v tejto uponáhľanej
dobe trocha času, aby sme mohli stráviť deň
v Božom spoločenstve s blízkymi ľuďmi.
Na záver by som chcela povzbudiť
možno aj iné farnosti či spoločenstvá, aby
dokázali nájsť silu a odvahu pri organizovaní
podobných akcií a nedali sa nikým a ničím
odradiť. Pretože ak odovzdáme všetko Pánu
Bohu, vráti sa nám to mnohonásobne viac.
Vďaka Ti Pane.
Zástupca rodičov

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
3.5.2015 - 10 00 hod. CZŠ sv. Mikuláša
10.5.2015 - 10 00 hod. ZŠ ČSL armády
17.5.2015 - 10 00 hod. ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova, Májové námestie
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Martin - 40 r. života

Po
20.4.

Pondelok po 3. veľk.
nedeli

6:15 † Mária
7:00 † Anna - 1. výr.
12:00 † Jozef, Helena, Ferdinand, Mária
18:00 † Dana, František
5:45 ZBP pre Martina (m)

Ut
21.4.

Sv. Anzelma,

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 ZBP Janka (ž) - za uzdravenie
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 ZBP Jozef, Rastislav
18:00 † Mária, Ján, Karol
5:45 ZBP pre Martina (m)

St
22.4.

Streda po 3. veľk. nedeli

6:15 za duše, na ktoré si nikto nespomína
7:00 † Margita - výročie
12:00 † Iveta, Ladislav
18:00 † Anna, Ján, Miroslav
5:45 ZBP Marián

Št
23.4.

Sv. Vojtecha,

biskupa a mučeníka
spomienka

6:15 ZBP Milan (obrátenie)
7:00 † Viliam - pohrebná
12:00 ZBP Vojtech a Anna - 55 r. spol. života
18:00 † Bartolomej
5:45 ZBP pre Martina (m)

Pi
24.4.

Sv. Juraja,

mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Juraj, Mária, Vincent, Mária
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 ZBP rod. Centková a Lišková
18:00 † Jaroslav

So
25.4.

Ne
26.4.

Sv. Marka,
evanjelistu
sviatok

5:45 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rodinami
6:15 † Anton - pohrebná
18:00 † František, Mária

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Blaženy - 70 r. života), 7:45,
10:00 - latinská (ZBP Juraj - 70 r-), 11:30, 18:00 († Magdaléna); 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/strechy:
• bohuznáma osoba 500 €,
• bohuznáma 50 €,
• Mária Franková (strecha) 100 €
Na Kalváriu: bohuznáma osoba 10 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Na budúcu nedeľu budeme mať pri sv.
omšiach zbierku na Kňazský seminár
v Košiciach.
V pondelok 20.4.2015 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Mária.
Dnes 19.4.2015 sa o 19:00 hod.
v konkatedrále uskutočnia modlitby
chvál, spojené s príhovorom p. kaplána
Viktora a modlitbou príhovoru. Srdečne
vás pozývame.
Zvykneme sa pri rozlúčke poďakovať.
Darčekom, kvetom, slovom... Aj náš
Prešov, naša konkatedrála ako aj farnosť
je teraz v takej situácii. Pomocný
biskup Mons. Stanislav Stolárik sa
stal biskupom Rožňavskej diecézy.
Jeho služba v našom meste, v našej
konkatedrále, je zapísaná hlboko v našich
srdciach. Nebolo by dobre dať mu niečo,
čo mu bude navždy pripomínať náš
Prešov? Napadla ma myšlienka venovať
mu zmenšeninu sošky sv. Jána Pavla II.
Ak chcete prispieť, bude v konkatedrále
pokladnička na tento náš dar. Zvykneme
si dávať darček na rozlúčku. On v našich
srdciach ostane, nech mu soška sv.
pápeža navždy pripomína náš Prešov.
Vrelá vďaka za pochopenie. (dekan)
Každú sobotu o 17:40 hod. bude
modlitba vešpier v konkatedrále. Po jej
skončení sa vždy oznámi, či sa vešpery
budú modliť aj nasledujúci týždeň.
Prvé štyri nedele mesiaca máj sa bude
v konkatedrále modliť hora media
o 8:45 hod. a nie o 9:45 hod. Je to kvôli
slávnostiam prvého svätého prijímania
a slávnosti birmovania. Aj sv. omša
v tieto štyri nedele o 11:30 hod. nebude.
Od 31.5.2015 sa hora media bude modliť
o 9:45 hod. Ďakujeme za porozumenie.
Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
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mesačné stretnutie sa uskutoční
v utorok 21.4.2015 v Katolíckom kruhu
na Jarkovej 77 v Prešove o 17:00 hod.
Téma: Kristus žije, radujme sa! Stretnutie
povedie vladyka Milan Lach SJ,
prešovský pomocný biskup.
8. Arcidiecézna
charita
Košice
oznamuje možnosť prihlásiť sa do
výberového konania na pracovné
miesto Vedúci ekonomického úseku
Centra Arcidiecéznej charity Košice,
s miestom práce Arcidiecézna charita
Košice, Bočná 2, Košice. Kvalifikačné
požiadavky a ďalšie podmienky sa
dozviete na výveske a v kancelárii
farského úradu.
9. Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo
Košice vypisuje výberové konanie na
obsadenie funkcie údržbár technickej
správy budov. Žiadosť s požadovanými
prílohami zašlite poštou, alebo doručte
osobne do 30.4.2015 na adresu:
Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo
Košice, Sekretariát riaditeľa, Hlavná
28, 041 83 Košice.Termín a miesto
výberového konania budú uchádzačom
oznámené písomne.
10. Združenie kresťanských seniorov,
klub Staré mesto Prešov, pozýva svojich
členov na aprílové stretnutie v nedeľu
19.4.2015 o 15:00 hod. v Katolíckom
kruhu na Jarkovej ulici.
11. Združenie kresťanských pedagógov
Slovenska vás pozýva na Celoslovenskú
púť učiteľov v Košiciach v sobotu
25.4.2015. Program je na výveske.
12. Pozývame vás na 11. rozhlasovú púť
Rádia Lumen do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove v sobotu
9.5.2015. Záujemcovia nech sa hlásia
v sakristii konkatedrály. Cena je 15 € na
osobu.

Krsty 11.4. a 12.4.2015

Matúš Karabinoš, Bruno Leško, Miloš
Max Ondejka, Olívia Veronika Demek,
Tobias Pripis, Ema Viktória Gajdošová, Ela
Kulíková, Karolína Kipikašová, Mathias
Širotňák, Hugo Kundra

Sobáše 10.4. a 11.4.2015

Průša - Šipošová, Marcin - Šarišská,
Hvizdoš - Gabzdilová

