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NOC KOSTOLOV 2014
29.05.2015

KONKATEDRÁLA SV. MIKULÁŠA PREŠOV
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. (Ž 139,12)
17:30

Socha sv. Jána Pavla II.
Hudobný vstup - ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni
Akordeónový orchester - Veselé harmoniky. Dirigent: Mária Budzáková

17:50

Zvony, slávnostný vstup, deti so sviečkami (Monika Balčáková)

18:00

Sv. omša: PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD. farár - dekan
sv. omša s orchestrom a zborom

19:15

Koncert ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni
Akordeónový orchester - veselé harmoniky. Dirigent: Mária Budzáková

20:15

,,Majster Pavol z Levoče v Prešove“ - Mgr. Jozef Ridila (Šarišská galéria)

21:00

Prezentácia Františkánskej rehole (otec Anton Kračúnovský)

22:00

Pod gotickými klenbami (Recitál - Jaroslav Dvorský, sólista opery Štátneho
divadla v KE, klavírny doprovod)

23:15

Adorácia: dp. Martin Šimko, kaplán

24:00

Eucharistické požehnanie (ukončenie Noci kostolov)
Moderuje: Martin Michelčík

20:00

Nočný výstup na vežu konkatedrály

20:00 - 23:00

Možnosť duchovného rozhovoru s kňazom

17:15 - 24:00

Modlitbová reťaz za tých, ktorí vstúpia do konkatedrály

NOC KOSTOLOV PRE DETI
Pre deti je pripravený špeciálny program s názvom „Rozprávková noc s eRkármi “ (tvorivé
dielne, hry, tance, rozprávky...) v Katolíckom kruhu (Jarkova 77) od 17:00 do 24:00 hod.
Tešíme sa na Teba!
„NOC KOSTOLOV“ bude v tomto roku aj u bratov evanjelikov a v bratskej cirkvi.

Sponzori:

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

24. MÁJ 2015

ročník: XXV.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - ROK B

Od strachu k pokoju
V túto nedeľu budeme počuť
v evanjeliu, ako zmŕtvychvstalý
Ježiš stojí v miestnosti medzi
apoštolmi a hovorí: „Pokoj vám!“
Znie to tak povzbudivo. Apoštoli
vidia vzkrieseného Pána, radujú sa,
dostávajú od neho Ducha Svätého
a poverenie s mocou odpúšťať
hriechy... Z toho by mal na nás dýchať
pokoj – ten biblický SHALOM, ktorý je
plnosťou všetkého dobra.
Ale predsa... Dnes mi pri čítaní
tohto úryvku zostáva pred očami
slovo STRACH. „...keď boli učeníci
zo strachu pred Židmi zhromaždení za
zatvorenými dverami...“ Prečo to vo
mne tak silno rezonuje? Aj ja bojujem
so strachom, rovnako ako ľudia okolo
mňa. Jednoducho je tu. Je v našom
všednom živote. Strach zo zlyhania,
z neúspechu v práci, či v škole,
z budúcnosti, zo straty zamestnania,
z odmietnutia, choroby, opustenosti,
smrti...
Čo s tým? Vždy som si myslela,
že opakom strachu je odvaha. Ale
Ježiš hovorí: „Pokoj vám!“ a ukazuje
všetkým, že odvaha rastie z pokoja.
A ten pramení z istoty, že napriek
vlastným zlyhaniam som prijatá

a milovaná. Boh o mne vie a v pravý
čas zakročí. Hoci niekedy vtedy, keď
sa to mne bude zdať „po funuse“.
Celkom určite však počká, kým sa
vzdám vlastných riešení a prenechám
mu priestor.
Ak si bezradný a cítiš strach, si
zavretý ako apoštoli, je to najlepší
čas dovoliť Bohu konať. Verím, že ku
mne aj k tebe príde a povie: „Shalom.
Posielam ťa. Prijmi Ducha Svätého.“
Tak volajme spolu: „Príď Duch pokoja
a odvahy! Potrebujem ťa!“
sestra Zdenka OSF

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 † Anna

Po
25.5.

Sv. Gregora VII.,

pápeža
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP a dary Ducha Svätého - Anna
7:00 † František - pohrebná
12:00 ZBP Viera, František
18:00 † Karol Košč
5:45 † Mária, Jozef, Miroslav, Lýdia

Ut
26.5.

St
27.5.

Št
28.5.

Sv. Filipa Neriho,
kňaza
spomienka

Sv. Augustína
z Cantenbury,
biskupa
ľubovoľná spomienka

Nášho Pána Ježiša
Krista, Najvyššieho
a večného kňaza,
sviatok

6:15 † Andrej, Ján, Anna
7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 ZBP Marta, Adriána (ž)
18:00 ZBP Mária (70 r.) a požehnanie pre
celú rodinu
5:45 † Mária
6:15 † Vendelín
7:00 † Paulína - pohrebná
12:00 † Irena, Iveta
18:00 † Iveta
5:45 ZBP Marek
6:15 ZBP Mária a Zoltán s rod.
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Jozef, Jozef, Štefan a starí rodičia
z oboch strán
18:00 ZBP František, Ľudmila
5:45 ZBP rod. Sukovská

Pi
29.5.

Féria

6:15 † Jozef, Mária, Ján, Marián
7:00 † Marta - pohrebná
12:00 † Mária
18:00 † Ondrej, Júlia, Michal, Michal, Anna

So
30.5.

Ne
31.5.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 † Mária, Jozef
6:15 † Milan, Jozef, Margita, Jozef, Anna,
Štefan
18:00 † Jozef, Magda, Marián

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Milan - 1. výr.), 7:45, 10:00 († Karol, Antónia), 11:30,
18:00 (ZBP Peter - 60 r. života s rod.);
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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1.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznámy 20 €, bohuznámy 100 €,
bohuznámy 50 €, bohuznáma Katarína
200 €, prvoprijímajúce deti Kúpeľná 40 €.
Na opravu Cemjaty:
bohuznámy 100 €, rod. Kovaľová 100 €,
bohuznáma Katarína 200 €, .
Zbierka na katolícke masmédiá:
konkatedrála 930,17 €, Kalvária 62,14 €,
FNsP 84,56 €, saleziáni 135 €.
V dnešnú nedeľu máme zbierku na
Cemjatu.
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 17:50 hod.

3.

Nasledujúcu nedeľu 31.5.2015 bude
sv. omša už opäť o 11:30 hod. Nedeľou
Zoslania Ducha Svätého sa končí
Veľkonočné obdobie. Od pondelka
(25.5.2015) sa namiesto hymnu „Raduj sa
nebies Kráľovná..." modlíme „Anjel Pána..."

4.

V piatok 29.5.2015 budeme mať v našej
konkatedrále Noc kostolov. Program
si všimnite na 4. strane a na výveskách
v konkatedrále.

5.

Vo štvrtok 28.5.2015 po sv. omši o 18:00
hod. bude adorácia spojená s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie
za účasti pána kaplána Viktora Baltesa.

6.

V piatok 29.5.2015 v kostole sv.
Jozefa (františkáni) prebehne akcia
Noc kostolov. Bližšie informácie na
nástenke. Zároveň táto akcia prebieha aj
v modlitebni Cirkvi bratskej.

7.

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.

8.

Vo farskej kancelárii si môžete nahlasovať
priebežne úmysly sv. omší na mesiace júl
- september 2015.

9.

Každú sobotu o 17:40 hod. bude modlitba
vešpier v konkatedrále. Po jej skončení sa
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vždy oznámi, či sa vešpery budú modliť
aj nasledujúci týždeň.
10. Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.
11. 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.
12. 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!
13. Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku. Mladí,
ktorí sa chcú v nasledujúcom školskom
roku pripravovať a prijať sviatosť
birmovania, nech si v kancelárii farského
úradu vyzdvihnú prihlášku. Prípravu
môžu začať študenti stredných škôl,
ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
u osemročných gymnázií končiaci sextu,
alebo starší. Študenti cirkevných škôl sa
budú pripravovať na školách. Vyplnenú
prihlášku odovzdajte na farskom úrade
do 1. augusta 2014. Dospelí, ktorí majú
túžbu prijať sviatosti krstu, Eucharistie
alebo birmovania, nech sa prihlásia
v kancelárii farského úradu.

Krsty 16.5.2015

Terézia Fesičová, Damián Gomba, Filip Juhás

Sobáše 16.5.2015

Melega - Harkabusová, Šmigalla - Šimková,
Humeňanský - Čápová, Vaško - Tomčišáková,
Fedorko - Hamráková

