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ročník: XXV.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

„Nazval som vás priateľmi“
(Jn 15,14)

Čo sa vám vybaví v mysli pri slove
„priateľ“?
Priateľ je ten, na ktorého sa môžem
spoľahnúť, má na mňa čas, vie pomôcť,
zastane sa ma, nezradí. Priateľ ostáva,
keď iní odchádzajú. Pravé priateľstvo
všetko prekoná. Mať skutočného priateľa
je poklad.
„Verný priateľ je ako mocná pevnosť,
kto takého nájde, nájde si poklad. Verného
priateľa nemožno kúpiť a hodnota
jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom
a striebrom.“ (Sir 6,14-15)
Ježiš hovorí na tému priateľstva ku
každému z nás: „Vy ste moji priatelia, ak
robíte, čo vám prikazujem... Nazval som
vás priateľmi, pretože som vám oznámil
všetko, čo som počul od svojho Otca.“ (Jn
15,14-15)
Ježiš ma nazýva priateľom! Nie som
pre neho len akýsi anonymný kresťan,
jeden z mnohých. Kto niekedy zakúsil, čo
znamená byť niekomu priateľom, ocení
výsadu, ktorú nám Kristus dáva.
Ježiš ide vo svojom priateľstve
skutočne ďaleko: „Nik nemá väčšiu lásku
ako ten, kto položí svoj život za svojich
priateľov.“ (Jn 15,13) V tomto bol Ježiš

naozaj „grand“! A v tejto veľkorysosti
pokračuje denne. Denne nám daruje svoj
život viditeľne a hmatateľne v Eucharistii.
Eucharistia však nie je jeho jediný
dar. Každé dôverné slovo, oslovenie - cez
Božie slovo , odpustenie, každý prejav jeho
priazne vyjadrujú, že nie som pre Ježiša
anonymným kresťanom, ale skutočným,
milovaným priateľom.
Pre toho, kto je milovaný, je ľahšie
milovať brata či sestru. A pre toho, kto má
otvorené oči pre Kristov dar, je ľahšie mať
rád podľa Kristovho štandardu. Novinka
evanjelia totiž nie je „mať rád“, ale byť
„grand“ vo vzťahu k druhému. „Grand“,
pretože Ježiš bol - a stále je - voči mne
práve taký. Mierou kresťanskej lásky nie je
človek sám, ale Kristus.
Nakoľko rozumiem Kristovej láske,
natoľko túto lásku zrkadlím. Preto nestačí
konať dobré skutky, ale je nutné poznať
Krista, priateliť sa s ním. Skrze Eucharistiu,
načúvanie jeho slovu, rozhovor medzi
štyrmi očami. Ako priateľ s priateľom.
Vďaka týmto vzácnym okamihom,
kedy sa stretávam s priateľom, sa učím,
čo znamená byť „grand“ a takým potom
môžem byť aj ja voči druhým.
Mgr. Monika Čajková
Spojená internátna škola Pavla Sabadoša,
Prešov

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
10.5.2015 - 10 00 hod. ZŠ ČSL armády
17.5.2015 - 10 00 hod. ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova, Májové námestie

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

Termín sviatosti birmovania v tomto roku: 24.5.2015 o 10:00 hod.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Helena a Žofia, Štefan a Bartolomej

Po
11.5.

Bl. Sáry Salkaháziovej,
panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

6:15 za uzdravenie Janky
7:00 † Mária - 10. výr.
12:00 † Justína, Ján
18:00 † Stanislav
5:45 † z rod. Šejirmanovej, Rečičárovej

Ut
12.5.

Sv. Nerea a Achila,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP František
7:00 † Ján - 1. výr.
12:00 † Ján, Dorota, Ján, Mária
18:00 † Mária, Ján
5:45 † Margita

St
13.5.

Blahoslavenej Panny
Márie Fatimskej,
ľubovoľná spomienka

6:15 † Milan
7:00 † Vojtech - 1. výr.
12:00 † Ľudovít
18:00 † Matilda

Št
14.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,
slávnosť

Sv. omše: 5:45, 6:15 (ZBP a obrátenie Milan), 7:00, 8:00, 12:00 († Peter), 16:00,
18:00 ZBP rod. Kaščáková; Cemjata 17:00
5:45 ZBP a dar obrátenia: Martin,
Marianna (ž)

Pi
15.5.

Piatok po 6. veľk. nedeli

6:15 † Zdenko, Anna
7:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
12:00 † František, Mária, Helena
18:00 † Mária, Ján, Jozef, Anton, Imrich

So
16.5.

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
spomienka

5:45 ZBP Jozef
6:15 † Pavol, Helena, Ján, Milan, Ján
18:00 † Juraj, Juraj, Anna, Marián, Ján

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B
Ne
17.5.

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Anna), 7:45,
10:00 - slávnosť 1. sv. prijímania († Andrej), 11:30 - nebude,
18:00 (ZBP Anna (75 r.) a Kristína (25 r.) a celár rodina); 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 20 €, bohuznáma 50 €, zo sobáša
Schnierer - Hostová 50 €, bohuznáma 50 €
Na núdznych: bohuznáma 10 €
Ružencové bratstvo: na konkatedrálu 150 €, na
rádio Lumen 35 €, na TV Lux 65 €, pozornosť
pre vdp. primicianta Michala Škulku 50 €.
Na Cemjatu: zbierka 170 €, rod. Škripková
400 €, bohuznámy 100 €.
Na budúcu nedeľu máme zbierku na
katolícke médiá.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Májové pobožnosti. Od 1.5. sa začali májové
pobožnosti. Litánie loretánske sa modlíme
s kňazom vždy pred sv. omšou večer.
Novéna k Duchu Svätému Od 15.5. do
23.5.2015 sa modlíme pobožnosť k Duchu
Svätému s kňazom vždy pred sv. omšou
večer o 17:50 hod.
V stredu 13.5.2015 budeme mať v našej
konkatedrále Deň Božieho milosrdenstva
spojený s kňazskými rekolekciami dekanátu
Prešov - mesto. Program si všimnite na
4. strane a na výveskách v konkatedrále.
Vo štvrtok 14.5.2015 po sv. omši o 18:00
hod. bude adorácia spojená s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie za
účasti pána kaplána Viktora Baltesa.
V piatok 15.5.2015 o 18:00 hod. bude
v Konkatedrále sv. Mikuláša celoprešovská
mládežnícka sv. omša s témou: Čistota
- Prejav múdrosti. Patrón témy: sv. Alojz
Gonzaga a Boží služobník Tomáš Munk. Sv.
omšu celebruje Mgr. Viktor Baltes, kaplán.
Klub kresťanských pedagógov v Prešove
vás pozýva na oslavu 25. výročia svojho
vzniku v nedeľu 17.5.2015 v Konkatedrále
sv. Mikuláša so začiatkom o 15:00 hod.
Program: Korunka Božieho milosrdenstva,
úvodný príhovor, vystúpenie detí z CMŠ
Kráľovnej pokoja, prezentácia činností
KKP, vystúpenie žiakov ZUŠ Jána Pöschla,
spevokol Ruža DC Prešov - Solivar
Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na oslavu Dňa matiek spojenú
s májovou pobožnosťou v nedeľu 17.5.2015
o 14:30 hod. v Kláštore Sancta Maria.
Dňa 18. 5.2015 o 15:00 hod. bude stretnutie
členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
v Kláštore Sancta Mária.
Pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik
sa stal biskupom Rožňavskej diecézy. Jeho

11.
12.

13.

14.

15.

16.
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služba v našom meste, v našej konkatedrále,
je zapísaná hlboko v našich srdciach. Ak
chcete prispieť na zmenšeninu sošky sv. Jána
Pavla II., bude v konkatedrále pokladnička
na tento náš dar pri stojane na noviny. Nech
mu soška sv. pápeža navždy pripomína náš
Prešov. Vrelá vďaka za pochopenie. (dekan)
Večer v sobotu 23.5.2015 o 18:00 hod.
vás pozývame na VIGÍLIU ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO.
Srdečne vás pozývame na výstavu
fotografie Jakuba Halčáka v rámci Jubilejného roka konkatedrály do priestorov
Knižnice P. O. Hviezdoslava, Prešov, Hlavná 139, 1. posch., ktorá potrvá do 29.5.2015.
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.
V dňoch 30.5. - 31.5.2015 bude v Prešove
stretnutie rodákov bohuzasvätených osôb kňazov a rehoľníkov. Slávnostná sv. omša
bude v nedeľu 31.5.2015 o 10:00 hod.
v Konkatedrále sv. Mikuláša.
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.
Na kostole sv. Donáta na Cemjate sa
začali nevyhnuté práce jeho opravy.
Je potrebné zabezpečiť odvodnenie
spodnej vody mimo základov kostola,
postupný odkop a obnaženie základnej
špáry po obvode kostola, postupné
podbetónovanie základov vrátane výstuže
hutnenia, opätovné zriadenie a oprava
hlavného schodiska. Došlo k zásadnému
presmerovaniu spodných vôd, ktoré
ohrozovali základy a steny kostola. Prosíme
vás o finančnú pomoc na zaplatenie týchto
prác a materiálov. Dobrovoľné finančné
dary môžete odovzdať v kancelárii farského
úradu, alebo v sakristii konkatedrály kostola
na Cemjate. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!

Krsty 2.5. a 3.5.2015

Šimon Peter Novák, Sára Šintalová, Dávid Ferenc,
Daniel Durkáč, Izák Marinica, Dávid Novotný

Sobáše 30.4., 1.5., 2.5. a 5.5.2015

Baloga - Slováková, Schnierer - Hostová, Gombár Babuščáková, Slávik - Drábová, Feduš - Liščinská.

