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Kresťanskí pedagógovia oslavovali

POZVÁNKA

18. Sprievod so Sviatosťou oltárnou bude aj
na Cemjate v nedeľu 7.6.2015 po sv. omši
o 10:15 hod.
19. Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.

Krsty 23.5. a 24.5.2015

Sobáše 23.5.2015

Lukáš Karch, Zoe Vlkovičová, Diana
Karafová

Palenčár - Maníková, Liščinský - Rákošová,
Borovský - Adamčinová, Jančík - Mišinská,
Štefko - Čislikovská

31. MÁJ 2015

ročník: XXV.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - ROK B

V mene Otca i Syna i Ducha
Svätého...

tlač, kopírovanie, väzba

17. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) bude v nedeľu 7.6.2015 so
začiatkom o 15:00 hod. Začíname
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa u gréckokatolíkov, potom pôjdeme ku bratom
františkánom (Kostol sv. Jozefa), následne
ulicou Konštantínovou a Metodovou.
Zakončíme adoráciou a požehnaním
v Konkatedrále sv. Mikuláša.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Klub kresťanských pedagógov v Prešove
vás pozýva dňa 13.6.2015 (v sobotu) na púť
do kláštora redemptoristov v Podolínci
a do Starej Ľubovne, spojenú so sv. omšou.
Popoludní návšteva hradu a skanzenu.
Poplatok 10 EUR. Odchod o 7:00 hod. od
Katolíckeho kruhu.
Výbor KKP

22
2015

predaj a servis tlačiarní

P. primátorku Ing. Andreu Turčanovú
zastupovala
poslankyňa
p.
Valéria
Drobňáková. Prítomný bol tiež predseda KDH
v Prešove Ing. Stanislav Kahanec. Pozvaní
hostia vo svojich príhovoroch zablahoželali
prítomným členom klubu za úspešný,
dlhodobý a systematický program a súčasne
vyjadrili nádej, že klub bude vo svojej činnosti,
postavenej na pevných základoch, pokračovať
ďalej.
Osobitné poďakovanie patrí p. Helene
Motýľovej za dlhoročnú, obetavú a nezištnú
prácu, pretože pod jej vedením náš klub získal najvyššie hodnotenie v rámci celoslovenského Združenia kresťanských pedagógov
v Bratislave, vo výbore ktorého nás dlhoročne
úspešne reprezentuje p. Brigita Flešárová.
Ďakujeme všetkým členom a sympatizantom, ktorí sa aktívne podieľali na aktivitách klubu, alebo akýmkoľvek spôsobom
prispeli k úspešnému pôsobeniu KKP
v Prešove.
Agáta Jurtinusová

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

V týchto dňoch si učitelia z Klubu
kresťanských pedagógov v Prešove pripomenuli 25. výročie svojho vzniku. Bolo veru
na čo spomínať. Dosvedčil to bohatý program
slávnosti tretiu májovú nedeľu v Konkatedrále
sv. Mikuláša v Prešove.
Slávnosť začala modlitbou Božieho
milosrdenstva pod vedením p. kaplána
Martina Šimka. Hlavným bodom programu
bola prezentácia bohatej činnosti klubu
od jeho vzniku po dnešok. Fotografie
s komentárom boli rozdelené do jednotlivých
častí: spolupráca, prednášky, semináre, púte
celoslovenské aj naše a iné aktivity. Prezentácia
bola spestrená vystúpeniami 3 generácií najmenších detí z Cirkevnej materskej školy
Kráľovnej pokoja, hudobnými vložkami
žiakov ZUŠ Jána Posla v Prešove a senioriek
zo spevokolu Ruža pri DC.
Za štvrťstoročie sa na pôde klubu, ako
hostia a prednášatelia, vystriedalo mnoho
osobností duchovného života Prešova, Slovenska aj zahraničia. Všetci odovzdali svoj
duchovný odkaz a povzbudili členov klubu
k ďalšej činnosti.
Okrem vzdelávacej činnosti boli obohacujúce aj duchovné obnovy formou návštev
pútnických miest spojené s prehliadkou
kultúrnych a historických pamiatok.
Pozvanie na stretnutie prijali p. dekan
Matej Babčák – prvý iniciátor a inšpirátor
vzniku klubu, ktorý aj keď pôsobil mimo
Prešova vždy ostal jej čestným členom.

Infolist

„Chválim ťa a ďakujem ti, Otec, Syn
a Duch Svätý. Daruj mi milosť poslúchať
tvoje prikázania a budovať svoj život na
tvojich prisľúbeniach. Daj, nech sa môžem
zúčastňovať na tvojom živote, aby som bol
svetlom nádeje a svedectvom tvojej lásky
pre každého okolo mňa.“
V knihe „Pane, mám čas“ (Viliam
Judák, Zamyslenia na každý deň) otec
biskup píše: V sympatickej knižočke Deti
píšu Bohu, som čítal zaujímavú prosbu:
„Pane Bože, daj nám nejaký pekný sviatok
medzi Veľkú noc a Vianoce, pretože tu nič
poriadne nemáme.“
Dnešná slávnosť Najsvätejšej Trojice
je takýmto sviatkom, hoci mnohí sa
nazdávajú, ako to pred časom vyjadril
teológ Karl Rahner, že v teológii a v našej
viere by sa mnoho nezmenilo, keby sme
učenie o Najsvätejšej Trojici jednoducho
vynechali. Nemyslel tým, že učenie
o trojjedinom Bohu je nepodstatné, pretože
viera v trojjediného Boha bola pre neho
centrálnym obsahom kresťanskej viery.
Chcel len povedať, že často sa k tomu
tajomstvu staviame tak, ako by ani nebolo.
Skôr ako sa Najsvätejšia Trojica stala
vyznaním, bola udalosťou. Ježiš i nám, tak
ako svojim učeníkom, dal nahliadnuť do
dôverného vzťahu, ktorý je medzi osobami
Svätej Trojice, keď povedal: „Všetko, čo
má Otec, je moje,“ a keď vysvetľoval,
že Duch Svätý zjaví našim srdciam celú
pravdu a slávu o Otcovi (Jn 16, 15). Boh

lásky je preto taký úžasný, že o všetko sa
s nami delí. Nič si nenecháva pre seba, ale
s radosťou nás, hriešnikov, pozýva k účasti
na dokonalom Božom živote.
Biblia hovorí, že Otec a Syn nám dávajú
Ducha Svätého, aby nás viedol k pravde
a zjavoval nám tajomstvá evanjelia. Trojica
je tajomstvo, ktoré môžeme zažívať. Je to
pravda, ktorú sv. Pavol nádherne vyjadril
v Liste Korinťanom: “Milosť Pána Ježiša
Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého
Ducha nech je s vami všetkými“ (2 Kor 13,
13).
Dnes slávime sviatok Najsvätejšej
Trojice nie ako abstraktnú pravdu, ale
ako živú skutočnosť. Boh chce, aby sme
zažili jeho lásku, aby sme boli uzdravení
Ježišovým víťazstvom nad zlým a aby sme
boli pretvorení objavením jeho pravdy
skrze Ducha Svätého.
„Najsvätejšia Trojica, kiež by sme
ťa chválili po všetky dni svojho života za
nesmiernu milosť, že môžeme byť účastní
na živote Trojice!“
PaedDr. Jakub Halčák

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Milan, Margita, Kamil

Po
1.6.

Sv. Justína,
mučeníka
spomienka

6:15 za uzdravenie Janky
7:00 † Dušan
12:00 ZBP Ľudmila
18:00 ZBP Irena (80 r. života)
5:45 ZBP Katarína s rod.

Ut
2.6.

Sv. Marcelína a Petra,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka

6:15 † Mária
7:00 † Blažej Kováč - pohrebná
12:00 † Michal, Mária, Ján, Andrej, Mária
18:00 ZBP rod. Amrichová, Straková
a Macejová a uzdravenie rodových
koreňov
5:45 † Anna, Pavol, Ľubica

St
3.6.

Sv. Karola Lwankgu
a spoločníkov,
mučeníkov
spomienka

6:15 † Terézia, Mária, Karol
7:00 † Magdaléna - pohrebná
12:00 † František, Ján, Mária
18:00 ZBP rod. Amrichová, Straková
a Macejová a uzdravenie rodových
koreňov

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,

Št
4.6.

slávnosť
Sv. omše: 5:45, 6:15 († ZBP a dary Ducha Svätého - Tatiana, Peter s rodinami), 7:00,
8:00, 12:00 (ZBP Martina (ž), Kamila (ž)), 16:00, 18:00 († Ján);
Cemjata 17:00

Sv. Bonifáca,
Pi
5.6.

So
6.6.
Ne
7.6.

biskupa a mučeníka
spomienka
(prvý piatok mesiaca);
Cemjata 17:00 hod.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Katarína s rod.
6:15 † Vendelín, Alexander
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 ZBP Martin - kňaz
18:00 † Matilda
5:45 ZBP Katarína s rod.
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † Štefan, Anna, Marta, Žofia

DESIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Katarína s rod.), 7:45, 10:00 († Andrej), 11:30,
18:00 (ZBP rod. Amrichová, Straková a Macejová a uzdravenie rodových koreňov);
Cemjata 10:15 († oltáriky), 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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Infolist

Oznamy

1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznáma (strecha) 100 €, p. Suchá 70 €,
z pohrebu Františka Čecha 100 €, bohuznáma Anna 100 €, z pohrebu Anny
Kmecovej 150 €; na Noc kostolov 20 €
Na opravu Cemjaty:
bohuznáma Veronika 100 €, bohuznámy
200 €, bohuznámy 150 €.
Zbierka na Cemjatu: konkatedrála 1 308 €,
Kalvária 32,75 €, Cemjata 200 €,
Zbierka na katolícke masmédiá:
františkáni 990 €, jezuiti 769 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

V nedeľu 31.5.2015 bude sv. omša už opäť
o 11:30 hod.

3.

V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, sviatosť zmierenia vysluhujeme ako je to zvykom. V piatok
navštívime chorých v našej farnosti.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude v konkatedrále vo štvrtok a v piatok od 12:30
hod. Na Cemjate bude sv. omša na prvý
piatok o 17:00 hod. a predtým spovedanie
od 16:00 hod.
Prosíme členov RB, aby pripravili poklonu
pred Oltárnou sviatosťou a slávenie Fatimskej soboty v sobotu 6.6.2015.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k dôstojnému priebehu Dňa
Božieho milosrdenstva a Noci kostolov.
(dekan)
Vo štvrtok 4.6.2015 po sv. omši o 18:00 hod.
bude adorácia spojená s modlitbami za
duchovné oslobodenie a uzdravenie.
Pripravuje hnutie Svetlo - Život.

4.

5.

6.

7.

8.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.
Farská kancelária bude zatvorená.
Pohreby a iné vážne udalosti hláste
kňazom v sakristii pri sv. omšiach.
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 p. kaplána Františka Telváka.
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9.

Vo farskej kancelárii si môžete nahlasovať
priebežne úmysly sv. omší na mesiace
júl - september 2015.
10. 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.
11. V predvečer Dní mesta Prešov sa v nedeľu
31.5.2015 v Konkatedrále sv. Mikuláša
o 19:00 hod. uskutoční koncert ženského
speváckeho zboru VOCALS. Vstupné je
dobrovoľné a výťažok z koncertu bude
venovaný na obnovu našej konkatedrály.
12. V nedeľu 7.6.2015 bude v Konkatedrále
sv. Mikuláša organový koncert o 19:00
hod. Dobrovoľným vstupným podporíte
občianske združenie MAGIS.
13. V utorok 9.6.2015 na sv. omši o 18:00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel,
ako aj milodary na sv. omšu, vhoďte
v obálke do schránky pod obrazom
Božieho Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 9.6.2015.
14. V rámci prežívania Roka Konkatedrály
sv. Mikuláša sa k vám budú prihovárať
aj vaši kňazi - rodáci z Prešova
alebo blízkeho okolia. Najbližšie to
bude v nedeľu 7.6.2015 o 7:45 hod.
v konkatedrále. Sv. omšu celebruje dp.
Martin Halčák SJ.
15. V piatok 5.6.2015 o 15:00 hod. vás
pozývame na modlitbu KORUNKY
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
16. 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 2015. Dospelí, ktorí majú
túžbu prijať sviatosti krstu, Eucharistie
alebo birmovania, nech sa prihlásia
v kancelárii farského úradu.

