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Sviatosť birmovania - informácie
1.

Sv. spoveď birmovancov bude v sobotu 23.5.2015 od 9:00 hod.

2.

Rodičia, birmovní rodičia, starí rodičia a príbuzní birmovancov si sv.
spoveď vykonajú v týždni pred slávnosťou, a to od pondelka do piatka.
V sobotu spovedáme iba birmovancov!

3.

V sobotu večer o 18:00 hod. bude vigílna sv. omša, po skončení ktorej bude
spoločný nácvik na nedeľnú slávnosť udeľovania sviatosti birmovania.
Účasť birmovancov je nutná!!!

4.

5.

Upozornenie! V nedele - 17.5. a 24.5.2015 sv. omša o 11:30 hod. kvôli
slávnosti prvého svätého prijímania a udeľovaniu sviatosti birmovania
v našej farnosti nebude! Ďakujeme za pochopenie! Sviatosť birmovania bude
udelená v nedeľu 24.5.2015 o 10:00 hod.
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.

Krsty 9.5.2015

Tibor Hugo Ižár, Liliana Bartošová

Sobáše 9.5.2015
Guľaši - Slivková

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. MÁJ 2015

ročník: XXV.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

Učme sa skákať do vody
Išla raz – hovorí Henri Godin – matka
s dcérou a s malým synom k rieke. Dcéra,
zdatná športovkyňa, ktorá vedela okrem
iného aj dobre plávať, sa prechádzala
s matkou po brehu. Chlapec sa motal
nebezpečne blízko pri vode. Matka ho
napomínala, on neposlúchal. Nuž, stalo
sa, čo sa obyčajne v takýchto prípadoch
stáva. Šmykol sa a padol. Padol a topil
sa. A dcéra túto veľmi zlú situáciu riešila
takto: hodila sa bedákajúcej matke okolo
hrdla a potešovala ju: Neplač, mama, ak
zahynie pre svoju neposlušnosť, budeš
mať ešte mňa… a ja budem vždy plniť tvoje
priania…
Jean Dubois vo svojej knižočke
„Áno, Pane“ pokračuje takto: Za takýmto
vysvetlením Božieho volania by určite
nasledoval smiech, keby ho nepredbiehal
plač.
Sľubovať
nebeskému
Otcovi
vernosť a oddanosť, to je pekné… Ale je
neúprimný a protivný náš sľub, ak nie sme
ochotní skákať do vody… ak sa zdráhame
dokazovať
mu
sľubovanú
vernosť
používaním všetkých síl a schopností
v službe hynúcich bratov a sestier…
Skutočne, sme tu pre službu a pre
tých, ktorí nás potrebujú. Na svete nie sme
preto, aby sme ho slávnostne odsúdili,
pretože ani Pán Ježiš na to neprišiel. Sme

tu preto, aby sme pomohli všade tam, kde
treba. Ale…
Ale – povie si niekto –, čo ak skočím
do vody a už z nej ani sám nevyplávam?
Dnešná doba sa hemží „záchranármi“,
ktorí nakoniec sami zostali na dne…
Problém je zložitejší, ako sa zdá. Riešenie
nachádzame v Kristových slovách, ktoré
čítame v evanjeliu siedmej veľkonočnej
nedele: Dal som im tvoje slovo, a svet ich
znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja
nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal
zo sveta, ale aby si ich uchránil pred Zlým…
Posväť ich pravdou… Teda je dôležité byť
vo svete, pretože máme byť soľou, svetlom
a kvasom, ale tak isto rovnako je dôležité
nebyť zo sveta. Povedané rečou dnešného
príbehu: skákať do vody, ale vedieť plávať
a byť istený. Pán Ježiš hneď aj hovorí, čo je
naša istota: Pravda. Pravda o sebe, o svojich
slabostiach i schopnostiach, pravda o vode,
o jej hĺbke i nebezpečenstvách. Posväť ich
pravdou…
Máme teda žiť vo svete, máme skákať
do vody a pomáhať z nej na breh, ale
máme pritom dbať o to, aby sme sa sami
neutopili. Veď taký záchranár by nebol na
pomoci ani tomu, kto sa topí. A ešte niečo:
záchranárska práca je vždy práca tímová…
Mons. Marián Bublinec,
www.knazi.sk/homilie

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

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 † Marta, Gabriel

Po
18.5.

Sv. Jána I.,

pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Štefan, Mária
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 ZBP František s rodinou
18:00 † Jozef, Ján, Anna, Michal
5:45 † Anton

Ut
19.5.

Utorok po 7. veľk. nedeli

6:15 † Jarmila, Jozef, Štefan
7:00 † Ľudmila - pohrebná
12:00 ZBP Daniely
18:00 ZBP bohuznáma rodina

St
20.5.

Št
21.5.

Sv. Bernardína
Sienského,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Sv. Krištofa
Magallanesa,

kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka

5:45 † Stanislav
6:15 ZBP rod. Pniakovej
7:00 † Alžbeta - pohrebná
12:00 ZBP Ján, Daniela, Lea
18:00 ZBP Magdaléna - 50 r. života
5:45 ZBP Helena s rod.
6:15 ZBP Mária s rod.
7:00 † Jiří - 1. výročie
12:00 † Anna, František, Mária, Alexander
18:00 ZBP Miroslav, Alžbeta
5:45 † Vojtech, Mária, Ján, Juraj

Pi
22.5.

Sv. Rity z Kassie,
rehoľníčky
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Peter, Marek a Tatiana
s rodinami
7:00 † Mária, Michal
12:00 ZBP bohuznámej rodiny
18:00 ZBP Juliana s rodinou
5:45 † Tomáš, Alžbeta

So
23.5.

Sobota po 7. veľk. nedeli

6:15 † Apolónia, Mária, Andrej, Ján,
Vincent, Viktor, František, Viktor,
Ján, Margita, Mária
18:00 † Ján, Margita, František, Juraj

Ne
24.5.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Matej), 7:45,
10:00 - slávnosť udeľovania sviatosti birmovania, 11:30 - nebude,
18:00 (ZBP Jozef - 75 r. života); 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

1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznámy 50 €, bohuznáma 20 €
V dnešnú nedeľu máme zbierku na
katolícke médiá. Na budúcu nedeľu
bude zbierka na kostol na Cemjate.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

Májové pobožnosti. Od 1.5. sa začali
májové pobožnosti. Litánie loretánske
sa modlíme s kňazom vždy pred sv.
omšou večer o 17:40 hod.
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 piatok 29.5.2015 budeme mať v našej
konkatedrále Noc kostolov. Program
si všimnite budúci týždeň na 4. strane
a na výveskách v konkatedrále.
Vo štvrtok 21.5.2015 po sv. omši
o 18:00 hod. bude adorácia spojená
s
modlitbami
za
duchovné
oslobodenie a uzdravenie za účasti
pána kaplána Viktora Baltesa.
Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční
v utorok 19.5.2015 v Katolíckom
kruhu na Jarkovej 77 v Prešove, o 17:00
hod. Modlitbové stretnutie povedie
duchovný správca Centra pre rodinu
Sigord, kňaz Jozef Greško.
V rámci 500. výročia našej Konkatedrály
Vás chceme pozvať na púť do Ríma ku
Svätému Otcovi. Chceme ísť ďakovať
a prosiť o Božie požehnanie na tieto
sväté miesta. Púť sa bude konať v dňoch
od 30.8. do 5.9.2015. Cena je 295 €/
osoba. Nahlásiť sa môžete v sakristii
konkatedrály alebo osobne u kaplána
Františka Telváka.
Vzhľadom na prekvapujúco malý
počet záujemcov o inauguráciu Mons.
Stanislava Stolárika na rožňavského
biskupa sa zájazd do Rožňavy
neuskutočnil. Ku dňu 14.5.2015 bolo
prihlásených 10 záujemcov.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.
10. V sobotu večer 23.5.2015 o 18:00
hod. vás pozývame na VIGÍLIU
ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO.
11. Združenie kresťanských seniorov
- klub Staré mesto Prešov pozýva
svojich členov na májové stretnutie,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 17.5.2015
o 15:00 hod. v Katolíckom kruhu na
Jarkovej ulici.
12. 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.
13. 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.
14. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým
darcom, ktorí prispeli na zmenšeninu
sochy Jána Pavla II., ktorú naša farnosť
venuje Mons. Stanislavovi Stolárikovi,
rožňavskému biskupovi. Vyzbieralo sa
568 €. (dekan)
15. 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 či
kostola na Cemjate. Pán Boh zaplať za
vašu štedrosť!

