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Poďakovanie za farskú púť do Medžugoria

Nikolas Adamčín, Matej Grejták, Cyril
Zapotoka

Sobáše 13.6.2015

Pálfy - Feščáková, Červenák Kollárová,Žuľa - Kovaľová, Staško Čisáriková, Husár - Drobňáková

21. JÚN 2015

ročník: XXV.

DVANÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Utíšenie búrky na mori
(Mk 4, 35-41)

tlač, kopírovanie, väzba

Krsty 13.6.2015

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

18. 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.

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 27.6.2015 bolo
potrebné zaplatiť zálohu vo výške
150 €. Ktorí ste tak neurobili, doneste ich
urýchlene dp. kaplánovi Františkovi.

25
2015

predaj a servis tlačiarní

(Pokračovanie oznamov)
17. Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.

penziónom so Sylvanou, starostlivou, usmievavou, domácou, skvelou hostiteľkou. Odchádzame, ešte poklona pred Kostolom sv. Jakuba, poďakovanie za milostivý čas. V kruhu okolo sochy Panny Márie, pochytaní za ruky, spievame
hymnus V sedmobrežnom kruhu Ríma...Zastavujeme opäť na Makarskej, užívame si soľný a slnečný kúpeľ. A na záver dňa na Vepriči nám pán kaplán odslúži ďakovnú sv. omšu.
Lebo sme zachránení. Uzdravení a na všetkých
to vidno.
NEDEĽA 7.6.2015. O 11.00 prichádzame do Prešova. Od únavy a strachu, čo všetko nás čaká, mi srdce plače za strateným rajom.
Až kým znova pomaličky neprichádzam na to,
že nebo je blízko, Panna Mária po ľavom, Ježiš
po pravom boku. Cítim sa uzdravená. V Bosne sa Prvá pomoc označuje MALTEŠKA POMOC. Tam dávajú lieky, obväzujú rany. Aj my
sme v Medžugorí boli vystavení uzdravovaniu
Božou milosťou, za výdatnej BALTESKEJ POMOCI.
Chceme sa poďakovať všetkým našej farnosti, pánovi dekanovi a Vám pán kaplán, za
túto úžasnú púť, sprevádzanie, humor, slobodu, sprostredkovanú radosť, modlitby, požehnania, sväté omše. Veríme, že sa nám podarí
doniesť kus živej radosti aj vám, blížnym z našej farnosti.
Zuzana Medvecká

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

(Pokračovanie zo strany 1)
lí sa s nami a nad nami za uzdravenie. Po sv.
omši ideme do blízkeho parku, v ktorom je prameň sv. Františka. Vyzerá to ako spišský „Dreveník“ na rovinke. Charizmatický boží muž sa
mení na slobodné radostné dieťa a my s ním.
Osvieženému duchu močíme telo vo vode, skúšame hojdačky. Naša posádka je vo veku od 17
do 80 rokov, pán kaplán nás stále oslovuje mládež a nám sa to páči.
ŠTVRTOK 4.6.2015. Vstávame o 3.00
ráno. 3.30 začíname krížovú cestu na kamenný
kopec Križevac. Začíname v tichu za tmy. Nesúc svoje hriechy, balvany, hore ku krížu. Hlboké meditácie pri Zastaveniach. Táto cesta je
zmenšenina života. Vystupujeme, niektorí kajúcne naboso, sme si svedectvom. Začínam veriť, že do neba sa môžeme dostať všetci, tak ako
na tento vrch. S pomocou, jedných povedú za
ruku, druhých potlačia, niektorých takmer ponesú. Len vykročiť! Rozvidnieva sa. Z tmy do
Svetla, z tmy vlastných blúdení, hriechov a sebaľútostí. Na hrebeni hore pri kríži sme zažili
čarovný jav. Napravo okrúhly mesiac v splne –
symbol Matky Božej, naľavo vychádzajúce slnko – symbol Boha. Ostávame v tichu a modlitbe. Poobede zažívame veľkú procesiu mestom,
je sviatok Božieho tela. Deň ako vianočný. Čoraz krajší a krajší, nabitý dobrom a láskou
SOBOTA 6.6.2015. Po výdatných raňajkách dávame posledné spoločné fotenie pred

Infolist

V dejinách Cirkvi bolo veľa búrok. V prvých troch storočiach zahynulo v dôsledku krvavých prenasledovaní mnoho kresťanov, medzi nimi aj svätý Peter. Väčšina z 33 prvých pápežov podstúpila mučenícku smrť. Hynuli kormidelníci pápeži, ale o loďku –Cirkev, sa staral
Pán Ježiš a nedovolí, aby bola zničená.
V 15. storočí sa turecký sultán vyhrážal
pápežovi Piovi II., že príde do Ríma a Chrám
svätého Petra premení na mešitu. Pápež mu
odpovedal: „Loďka svätého Petra sa chveje,
ale nepotopí sa.“ Po dobytí všetkých balkánskych krajín zastali Turci v 17. storočí pri bránach Viedne. Začalo sa jej obliehanie. Skvelé víťazstvo kresťanov pod vedením poľského kráľa

Poďakovanie za farskú púť do
Medžugoria
(Pokračovanie z predošlého čísla)
MEDŽUGORJE. Ako by tu bolo otvorené
nebo. Vidíte prechádzajúcich sa spovedajúcich
kňazov rôznych národností. Z penziónov znejú
mariánske pesničky. Ženy a chlapi hrdo nosia
ruženec na hrudi, všade sa modlí, v hlúčkoch,
individuálne, na svätých miestach, v kostoloch,
pri krížoch, sochách...Všadeprítomné suveníry,
obchody s náboženskými predmetmi. Snažíme
sa nedať vyrušiť náboženským biznisom. Denne je pri Kostole sv. Jakuba a amfiteátri za ním
hodnotný program. Každovečerná sv. omša
a nočná adorácia pred sv. Eucharistiou. Zjednocuje nás liturgia, Zdravas, Otčenáš, každý sa
modlí naraz vo vlastnom jazyku.
NOVÝ BABYLON.
V amfiteátri je sedenie pre 5000 ľudí
a viac. Adorácia v absolútnom tichučku, tisíce
ľudí, sklonení pred Sviatosťou.

Jána Sobieskeho v roku 1683 zachránilo Viedeň
a Rakúsko od mohamedánskej záplavy.
Búrka v našom živote. Aj ten možno prirovnať k veslovaniu apoštolov na Genezaretskom jazere. Naša cesta môže trvať 50, 60, možno aj 80 a viac rokov. Potom sa dostaneme na
druhý breh, kde nás čaká Pán Ježiš. V našich
dušiach by mal panovať pokoj, ale stáva sa,
že príde prudká búrka, podobná tej na Genezaretskom jazere. Vtedy voláme: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ Tento evanjeliový príbeh nás učí, že vo všetkých životných búrkach
máme pamätať na to, že sa treba obracať na
Pána Ježiša s naliehavou prosbou: „Ježišu, pomôž mi! Nedaj mi zahynúť!“
PaedDr. Terézia Pekariková, Gymnázium
a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
STREDA 3.6.2015. Ideme na výlet do neďalekého Mostaru. Krásne stredoveké mestečko, stredom ktorého sa hlboko zarezáva tyrkysová rieka Neretva. Preslávené mostom, ktorý
po stáročia spájal kresťanský a moslimský svet.
A vojnou. V roku 1993 bolo mesto bombardované a most zničený. Mesto sa snaží spamätať
a nezabudnúť. Most je znovu vybudovaný, ľudia rôzneho vyznania opäť spolunažívajú v pokoji. Vedľa seba stoja veže minaretu a kresťanského kostola. Obchodíky s originálnou pestrofarebnou keramikou, šperkami a obchod,
v ktorom sa predávajú helmy, bodáky, plynové
masky, perá v mosadzných nábojniciach. Ľudia
túžia po mieri. Len polhodinu odtiaľ je Medžugorje, kde sa národy spolu modlia za pokoj pre
svet. Poobede sa vraciame „domov“, do dedinky Majčino Selo (Matkina náruč), ktorá je súčasťou Medžugorja. Založil ju otec Slavko Barbarič
pre vojnové siroty. Sú tu obytné domy aj kostol.
Tu nám otec Viktor vysluhuje sv. omšu, mod(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Filip, Milan, Mária

Po
22.6.

Sv. Pavlína z Noly,
biskupa
ľubovoľná spomienka

6:15 za uzdravenie Janky (ž)
7:00 † Pavlína
12:00 † Juraj, Alžbeta
18:00 ZBP Pavol - 50 r. života
5:45 † Peter, Štefan, Alžbeta
6:15 ZBP Jozef - 80 r. života

Ut
23.6.

Féria

7:00 † Zuzana - 1. výr., † Ján, Ján
12:00 † Ján, Dušan, Ján, Anna
18:00 ZBP rod. Amrichová, Macejová a Straková
a uzdravenie rodových koreňov

5:45 † Ján - kňaz

St
24.6.

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa,
slávnosť

6:15 † Ján
7:00 † Anna - 1. výr.
12:00 † Alžbeta, Mária, Margita, Eduard,
Alojz
18:00 ZBP Katarína
5:45 † Ignác

Št
25.6.

6:15 † Jozef, Mária

Féria

7:00 † Anna - pohrebná
12:00 ZBP Marián
18:00 ZBP rod. Amrichová, Macejová a Straková
a uzdravenie rodových koreňov

5:45 † Jozef, Martina (ž)

Pi
26.6.

6:15 † Imrich, Ján, Michal, Mária

Féria

7:00 † Anna - 1. výr.
12:00 † Ladislav
18:00 † Imrich, Martin, Anna

So
27.6.
Ne
28.6.

Sv. Ladislava

ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Peter, Petra
6:15 † Ladislav
18:00 † Anton

TRINÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Pavol), 7:45, 10:00 (poďakovanie za Božie dobrodenia bohuznáma osoba), 11:30, 18:00 († Alžbeta, Jozef); 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 50 €, bohuznáma 40 €, bohuznámy 20 €, bohuznáma Anna 100 €
(strecha).
Zbierka na strechu konkatedrály.
konkatedrála 3 451,86 €, Kalvária 88,35 €,
bohuznámy na kostol na Cemjate 300 €.
Na budúcu nedeľu máme zbierku na
dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh
zaplať za vaše milodary!
V nedeľu 21.6.2015 máme Deň otcov
a Manželské rande 3. Program si všimnite
na výveskách.
Združenie kresťanských seniorov - klub
Staré mesto Prešov pozýva svojich členov na
júnové stretnutie v nedeľu 21.6.2015 o 15:00
hod. do Katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici
v Prešove. Vo štvrtok 25.6.2015 Združenie
koná púť do Litmanovej a Ľutiny. Odchod
autobusu je o 7:30 hod. od Katolíckeho
kruhu. Nahlasovať sa možno na stretnutí
v nedeľu 21.6.2015.
V pondelok 22.6. 2015 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského Srdca
Ježišovho v kláštore Sancta Maria.
Vo štvrtok 25.6.2015 po sv. omši o 18:00
hod. bude adorácia spojená s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie.
V mesiacoch júl - august 2015 bude farská
kancelária otvorená takto: v pondelok
dopoludnia i popoludní; utorok - piatok
iba popoludní. Ďakujeme za porozumenie!
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 piatok 26.6.2015 bude v konkatedrále
v rámci letného hudobného festivalu
HEVHETIA 2015 Jazzová omša a žalmy
o 19:00 hod. Program je na výveskách.
Okrem iných vystupuje Voces gregorianae
Cassovienses pod vedením doc. Jána
Veľbackého.
V sobotu 27.6.2015 o 12:00 hod.
v konkatedrále pri sv. omši poďakuje
všemohúcemu Bohu za dar 25-ročného
kňazstva dp. ThDr. Jozef Heske. Ste
pozvaní k účasti na sv. omši. Srdečne
blahoželáme.

10. Novokňaz dp. Mgr. Michal Škulka, ktorý

11.

12.

13.

14.
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v našej farnosti vykonával diakonskú prax,
bude slúžiť sv. omše v sobotu 27.6.2015
o 8:00 hod. v kaplnke Domu sv. Jozefa
sestier CJ a v nedeľu 28.6.2015 o 7:45 hod.
v Konkatedrále sv. Mikuláša. Pri sv. omšiach
udelí novokňazské požehnanie a rád sa
s vami stretne.
Sestry Congregatio Jesu vás srdečne
pozývajú na Deň otvorených kláštorov,
ktorý sa uskutoční v sobotu 27.6.2015.
Ponuka programu jednotlivých komunít
je zverejnená na plagáte, ktorý nájdete na
výveskách.
V nedeľu 28.6.2015 bude odpustová
slávnosť na Surdoku ku cti sv. Petra
a Pavla o 10:30 hod. Celebruje Mgr. Marek
Rojak, ACM PO.
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 2015. Dospelí, ktorí majú
túžbu prijať sviatosti krstu, Eucharistie
alebo birmovania, nech sa prihlásia
v kancelárii farského úradu.
Upozorňujeme snúbencov, ktorí majú
plánované sobáše v mesiacoch júl september 2015, že predmanželské
náuky končia v mesiaci jún 2015. Ďalší
cyklus sa začne v septembri 2015.

15. V mesiacoch júl - august 2015 ranná sv.
omša o 7:00 hod. v pondelok - piatok
nebude! Jej funkciu preberá sv. omša
o 6:15 hod. - teda úmysel v nej je prioritne
pohrebná sv. omša, alebo 1. výročie
úmrtia.
16. Vo štvrtok 2.7.2015 na sviatok Návštevy
Panny Márie plánujeme púť do Levoče.
Seriózni záujemcovia nech sa hlásia
v sakristii konkatedrály.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

