strana 4

Poďakovanie za farskú púť do Medžugoria

Odchádzame z Prešova o 16.00, sme 46ti, plní očakávania. Vedie nás Pán a sprevádza
kaplán Viktor Baltes, rozdáva pútnické
šatky, informácie, modlitbu a srandu. Noc
v autobuse. Páni šoféri nám robia večernú
exkurziu za jazdy centrom Budapešti. Mám
pocit, že sa veľmi nepoznáme, my ľudia
z farnosti, pozeráme film Joshua a spíme, ako
sa komu dá.

UTOROK 2.6.2015
Vstávame o 6.00, po raňajkách
odchádzame autobusom do blízkosti
Podbrda. Tu má mať o 8.30 Miriana zjavenie

Zuzana Medvecká

Krsty 6.6 a 7.6.2015

Lucia Klohnová, Teo Kľučár, Eliška
Kandurová, Walter Knuth, Jakub
Vaško

Sobáše 6.6.2015

Chomják - Lázorová, Balčák Konečná, Kriška - Vargová, Tomko Kľučiariková, Sinsel - Majerniková;
Gaľa - Nováková, Balabas Segedyová, Valo - Kaščáková

14. JÚN 2015

ročník: XXV.

JEDENÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

„Ako je dobre oslavovať
teba, Pane ...“ (Ž 92)

tlač, kopírovanie, väzba

Budíme sa v Chorvátskom kraji.
Majestátne rozorvané ihličnaté hory, sucho,
kamene. Prejdúc cez tunel, za kamennou
bránou horstva Biokovo sa otvára pohľad na
prekrásne azúrové Jadranské more, ostrovy
Brač a Hvar. Zastavujeme na pútnickom
mieste Veprič, ktoré volajú „Malé Lurdy“. Pán
kaplán nám slúži svätú omšu. Je tu niekoľko
oltárov v skalách pod holým nebom, krížová
cesta v prírode a krásne. Ostávame 8 hodín
na neďalekej Makarskej pláži, kúpeme sa,
prechádzame, zoznamujeme sa. Obnovujeme
telo. Večer prichádzame do penziónu Ivana
v Medžugorí, kde nás domáca Sylvana
čaká s teplou večerou, milým úsmevom
a pohodlnými posteľami.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

PONDELOK 1.6.2015

24
2015

predaj a servis tlačiarní

NEDEĽA 31.5.2015

Panny Márie. Zaradzujeme sa medzi tisícky
modliacich sa pútnikov lemujúcich koridor,
ktorým prichádza otec biskup, vizionárka
a ich sprievody. V strede koridoru sú pútnici
na vozíčkoch. Zdraví, stojaci za nimi, pokorne
a skromne za svojím krížom, sprevádzajú
svojich chorých - naše skvosty Cirkvi. Oni
nádherne prejavujú svoje emócie: radosť,
tichý plač aj hrdelný nárek, potlesk, spev,
modlitba. Tisíce stíchnu. Ticho plné pokoja.
Pár nádherných minút, nebo je blízko.
Každý je nejako zasiahnutý vypočutým
posolstvom. Ideme do Cenacola. Je to
komunita, kde žijú bývalí narkomani, ktorú
založila sestra Elvíra. Jeden zo 60-tich domov
vo svete pre mladých, ktorí hľadali lásku
a zomierali. DOM ŽIVOTA. Venujú sa nám
dvaja chlapci zo Slovenska, Gabriel a Juraj,
púšťajú film o komunite, hovoria svedectvá
o svojom a komunitnom živote. Vravia, že
droga začína doma – v komunikácii. Tu sa
uzdravujú, žijú modlitbou a prácou, učia
sa byť zodpovední a vďační za prítomnosť,
prijímať človeka aký je. Svojpomocne
budujú priestory pre život, domy, kaplnku,
vyrábajú i predávajú suveníry a z toho sa
financuje komunita. Rozprávajú s úsmevom,
že komunita je školou života, že MY SME
MILOVANÍ NA TO, ABY SME MILOVALI.
Sme svedkami biblického „Kde sa rozhojnil
hriech, rozhojnila sa i milosť“. Vravia, že
nie je dôležité, koľko toho urobíš, ale ako.
Krásne deti, sme dojatí. Máme dosť času aj na
slobodný vlastný program. Spovedáme sa.
Prechádzame sa po meste.
(Pokračovanie nabudúce)

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

Milí bratia a sestry našej farnosti!
Zúčastnili sme sa s manželom v dňoch
od 31.5. do 7.6.2015 farskej púte OBNOVA
TELA I DUCHA v Medžugorí, ktorá mala
motto: „Poďte ku mne, ktorí sa namáhate
a ste preťažení a ja vás posilním.“ Zvyknem
si písať cestovný denník, ľudia okolo mňa si
to všimli a poprosili ma, aby som aj za nich
napísala poďakovanie do Infolistu za túto
úžasnú púť. To s radosťou robím a chcem sa
s vami podeliť ako bolo, aj keď najprv musím
povedať, že zážitky sa vôbec nedajú zachytiť
slovami či fotkami, všetko sa odohráva vo
vnútri srdca. Preto skúsim popísať aspoň
miesta, viditeľné prejavy viery a lásky,
zázraky uzdravenia, ako som ich vnímala
svojimi očami.

Infolist

Žalm nás učí oslavovať Pána za
Jeho dary aj v ťažkých chvíľach života.
Tu zaznieva chvála za činy Pána. Dar
Božskej sily dáva bezpečnosť, istotu.
Mk 4, 26 - 34
V dnešnom evanjeliu sa predstavuje postoj v dvoch skutočnostiach.
Božie kráľovstvo - ako semeno, ktoré Boh zasieva do srdca človeka - teda
niečo, čo je človeku dané. Po druhé: Je
to síce niečo slabé, maličké, ale o čo sa
treba starať a ochraňovať.
Božie kráľovstvo v človeku rastie
a prejavuje sa v každodennom živote. Prináša opravdivú radosť človeku
i ľuďom okolo neho.
Božie kráľovstvo je zasievané do
srdca človeka. Nie je niečo, čo je z človeka. Človek si ho nevymyslel. Je to
hodnota, ktorá človeku pomáha naplno rozvinúť vlastný život a nasme-

rovať ho k Bohu a láske k ľuďom.
Dáva človeku zmysel, ktorý nespočíva
v krutosti voči tomu, čo je biedne a slabé. Spočíva v službe a realizácii toho,
čo je človeku najvlastnejšie: život pre
niečo, život pre niekoho, život pre Niekoho.
Božie slovo má v sebe neuveriteľnú moc a schopnosť rozmnožovať
sa. Ak ho prijmeme do svojho srdca,
alebo ak ho s láskou a svojím správaním zasejeme do sŕdc svojich blížnych,
Boh dá, aby z neho vyrástlo niečo krásne a úrodné. Na rozdiel od iných kráľovstiev nemôžeme určiť jeho pevné
hranice.
Ľubomíra Kmecová, ZŠ Kúpeľná

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. Počas púte navštívime aj Assisi a Casciu (pôsobisko sv.
Rity). Do 20.6.2015 je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 150 €. Doneste ich
dp. kaplánovi Františkovi.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Imrich a dar obrátenia

Po
15.6.

Féria

6:15 † Ján, Anna, Vladimír
7:00 † Ján - pohrebná
12:00 † Filoména, Ján
18:00 ZBP Mária s rodinou
5:45 † Ján, Mária

Ut
16.6.

6:15 za uzdravenie Janky (ž)

Féria

7:00 † Jozef - 1. výr.
12:00 † Rudolf, Margita, Anna
18:00 † Martin - kňaz
5:45 † Ján

St
17.6.

Féria

6:15 ZBP Martin - kňaz, 15 rokov kňazstva
7:00 † Margita - pohrebná
12:00 za život
18:00 ZBP Jozef - kňaz, 25 rokov kňazstva
5:45 † Alexander, Anna

Št
18.6.

Féria

6:15 za správne rozhodnutia a dary
Ducha Sv. - Jakub
7:00 † Iveta - pohrebná
12:00 † Pavol, Anna, Seman, Ján, Anna, Gita
18:00 † Alojz - 40. výr.
5:45 ZBP Peter - 50 r. života

Pi
19.6.

Sv. Romualda,

opáta
ľubovoľná spomienka

6:15 † p. Ján - rehoľník SJ
7:00 † Helena - 1. výročie
12:00 † Veronika, Vincent, Štefan
18:00 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rodinami

So
20.6.

Ne
21.6.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Jolana
6:15 † Marián - 1. výročie
18:00 † Štefan, Margita

DVANÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Anna), 7:45 († Milan, Ida), 10:00 († Elfrída, František, Jozef,
Ladislav), 11:30, 18:00 († Irena, Michal); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00
Kňazské primície Trebišov 10:30 - novokňaz Michal Škulka

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 20 €, z pohrebu Margity Vozárikovej 100 €, z pohrebu Petra Bednarčíka
130 €, bohuznámi pútnici 320 € (strecha).
Ružencové bratstvo venovalo:
konkatedrála 200 €, TV LUX 60 €,
Rádio Lumen 40 €.
Dnes máme zbierku na strechu
konkatedrály.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
DUCHOVNO – FORMAČNÝ POBYT
V RÍME – termín nástupu SEPTEMBER
2015. Pozývame chlapcov od 18 rokov,
ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom
duchovnom
živote,
na
polročný
duchovný a formačný pobyt do
komunity otcov rogacionistov v Ríme
počas roka 2015/2016 (termín pobytu
po vzájomnej dohode), aby sa rozhodli,
či cesta zasvätenia života je pre nich tá
správna. Kongregácia rogacionistov sa
venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia
vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné
povolanie. Náklady na pobyt hradia
otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov
(aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť
o svojom ďalšom duchovnom smerovaní.
Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme
na stretnutie: Centrum pre duchovné
povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná
81, 080 01 Prešov, konkatedralapo@gmail.
com, 0911/487341. JOZEF MIHAĽ
Vo štvrtok 18.6.2015 po sv. omši o 18:00
hod. bude adorácia spojená s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie.
Vo farskej kancelárii si môžete nahlasovať
priebežne úmysly sv. omší na mesiace júl
- september 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.
Vo štvrtok 2.7.2015 na sviatok Návštevy
Panny Márie plánujeme púť do Levoče.
Seriózni záujemcovia nech sa hlásia
v sakristii konkatedrály.
Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.

8.
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V nedeľu 21.6.2015 máme Deň otcov
a Manželské rande 3. Program si všimnite
na výveskách.

9.

Druhé kolo prijímačiek na osemročné
Gymnázium sv. Mikuláša sa uskutoční
v utorok 16.6.2015. Prihlášky bolo
potrebné podať do 12.6.2015. Bližšie info
na www.zsgmik.sk
10. Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční v utorok
16.6.2015 u františkánov. Zraz je pred
kostolom sv. Jozefa o 17:00 hod. Stretnutie
spojené so svätou omšou povedie P.
Anton Kračunovský OFM. Po sv. omši
bude opekačka.
11. V pondelok 15.6.2015 o 18.00 hod. a vo
štvrtok 18.6.2015 ráno bude sv. omše
celebrovať misionár Peter Majerník.
Po každej sv. omši sa rád stretne s vami
aj osobne. Môžete podporiť misiu
v Tanzánii, kde účinkuje.
12. 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 sv. Moniky a sv. Mikuláša sa
NEBUDÚ pripravovať na školách, ale
vo farnosti, kde študent patrí. 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.
13. Po vzájomnej dohode s p. dekanom
Jozefom Dronzekom sa v Kostole sv.
Dona Bosca nebudú vysluhovať sviatosti
krstu a manželstva. Keďže nie sme farský
kostol a nemáme matriku na zapisovanie
týchto sviatostí a krstný prameň, ako
hovorí Kódex kánonického práva, chceli
sme týmto krokom prispieť k jeho plneniu
a takto aj k poriadku pri vysluhovaní
týchto sviatostí. Ďakujeme za pochopenie!
Saleziáni Don Bosca, Prešov.

