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Prosíme, hlasujte za Prešov

Poklady môjho srdca
Nadácia VÚB je jednou z mála mimovládnych organizácií, ktoré aktívne
pomáhajú chrániť kultúrne dedičstvo
Slovenska. Odbornej i laickej verejnosti sú známe nielen projekty nadácie,
resp. ich veľkorysá finančná podpora, ako sú Kalvária v Banskej Štiavnici, drevené kostolíky na východnom
Slovensku, podpora múzeí a galérií
pri reštaurovaní vzácnych zbierok, ale
najmä nadačný projekt Poklady môjho srdca.
Kalvária - Sväté schody
(stručné info)
Neskorobarokový komplex kalvárie začali budovať jezuiti v prvej
tretine 18. storočia a v jeho výstavbe pokračovali Prešovčania počas nasledujúcich 172 rokov. Vďaka svojmu rozsahu, stvárneniu
a umiestneniu v krajine patrí Kalvária
v Prešove k najkrajším na Slovensku.
Koncept je z veľkej časti dielom pátra
Franza Pergera, známeho výstavbou
Kalvárie v Banskej Štiavnici. Obidve
boli označované za najkrajšie v celom
Uhorsku.

Infolist

Kalvária v Prešove má práve vďaka Pergerovi v strede medzi kaplnkami zastavení pôvabný objekt Svätých
schodov „Sancta scala“, ktorý umne
využíva pre osadenie schodiska svahovitý terén. Klenbu nad schodiskom
vymaľoval miestny barokový maliar
Andrej Trtina (Andrej Ignác Kajetán
Trtina) motívom Jakubovho rebríka.
Steny prístupového schodiska členia
zvyšky maľby iluzívnej architektúry,
zdôrazňujúcej umiestnenie oválnych
okenných otvorov.
Hlasovať sa bude v období
15. – 29.2. 2016 cez link
www.vub.sk/fresky
Ide o možnosť získať finančné prostriedky vo výške 70.000 € na obnovu fresky v tomto vybranom objekte:
Prešov / Kalvária - Sväté schody.
Povzbudzujeme vás do hlasovania
za našu Kalváriu. Šírte tento projekt ďalej, aby hlasovalo čo najviac ľudí a Prešov by mohol byť zasa o niečo krajší.
O tento grant sa uchádzame s našou Kalváriou a Svätými schodmi.
Hlasujte preto na tejto web stránke za
Prešov a Sväté schody na Kalvárii.

Potrebujete pomoc pri opatrovaní rodičov, starých rodičov alebo príbuzných, ktorí žijú
osamelo? Chcete príjemne a aktívne stráviť čas v spoločnosti seniorov?
SME TU PRE VÁS A VAŠICH BLÍZKYCH. Svoje služby poskytujeme v pracovných
dňoch od 7:30 hod. do 16:00 hod. Denný stacionár Prešov, Okružná 36.
Kontakt: 0910 842 594, e-mail: jana.kovacikova@charita-ke.sk
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, 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
predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge
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Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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Pokánie
Popolcovou stredou sme vstúpili do nového obdobia Cirkvi, do
Pôstu. Na jej začiatku sme možno
všetci, čo toto čítame, prišli na popolec. Kňaz nám pomazal čelá, alebo
možno aj posýpať hlavu so slovami:
Prach si a na prach sa obrátiš, alebo
Kajajte sa a verte evanjeliu. Táto prax
bola v starovekej cirkvi veľmi dobre
známa. Všetkým, ktorí sa previnili
ťažkým (tzv. kapitálnym) hriechom,
biskup určil pokánie, ktoré mali vykonať. Práve na Popolcovú stredu
boli poznačení popolom a oblečení
do vrecoviny. Takto prežívali celých
štyridsať dní, kým im čas pokánia
neskončil. Na Zelený štvrtok, teda
na konci pôstu, boli prijatí naspäť do
cirkevného spoločenstva a mohli nanovo s ostatnými prežívať liturgiu.
Koncom prvého tisícročia sa táto prax
pomaly vytrácala, ale obrad sypania
popolom sa zachoval aj vďaka tomu,
že sa týkal všetkých veriacich. Pápež
Urban II. zaviedol tento obrad sypa-

ročník: XXVI.

1. PÔSTNA NEDEĽA

nia popolom pre celú Cirkev na Beneventskom koncile v roku 1091. My
vieme, že je to len symbol a obrad.
My vieme, že podstata kajúcnosti je
v našom srdci, že popol na hlave či
na čele nemá magickú silu. My vieme, že tento obrad nestačí, je vždy
potrebná zmena zmýšľania, metanoia. Tá si vyžaduje zapojenie rozumu
a vôle. Čo konkrétne chcem zmeniť?
Máš v sebe, vo svojom srdci pýchu?
Povedz Bohu: Pane, pomôž mi, aby som
sa stal človekom pokorným, lebo viem, že
pýcha je najväčší hriech! Máš v sebe
nelásku, nebodaj hnev, zatrpknutosť
ku druhej osobe? Povedz Bohu: Bože,
odpúšťam! V tomto Roku milosrdenstva
daj mi milosť, aby som to dokázal. Koľko vecí by sme mohli vložiť do tohto
obradu ako úmysel? Sme na začiatku
pôstu. Je pre nás výzvou, aby sme
ho neprežili formálne, ale s hĺbkou
viery a pokory. Všetkým vám želám
požehnaný a hlboko prežitý pôst.
Amen.
Jozef DRONZEK, dekan

Duchovná obnova pre kantorov, žalmistov, rozdávateľov sv. prijímania,
lektorov, kostolníkov a kurátorov bude v sobotu 20.2.2016 o 15:00 hod.
u sestier CJ na ul. Tarasa Ševčenka (na Majeri). Všetkých vás srdečne
pozývame. Svoju účasť či neúčasť potvrďte kaplánovi Františkovi
Telvákovi.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok
po 1. pôstnej nedeli

6:15 † Žofia, Ondrej
7:00 † Terézia (1. výročie)
12:00 † Ján
18:00 † Ján, Ilona
5:45 † Mária, Jozef, Ján, Anna

Ut
16.2.

Utorok
po 1. pôstnej nedeli

6:15 † Vojtech (kňaz)
7:00 † Helena (pohrebná)
12:00 † Cecília
18:00 ZBP rod. Kapcová
5:45 † Anton

Str
17.2.

Streda
po 1. pôstnej nedeli

6:15 † Štefan
7:00 † Pavlína (pohrebná)
12:00 † Katarína
18:00 ZBP Mária s rod.

Št
18.2.

Štvrtok
po 1. pôstnej nedeli

5:45
6:15 ZBP Dávid, Mária

7:00 † Peter (1. výročie)
Adorácia spojená s modlitbami 12:00 † Štefan, Alžbeta a ostatní členovia
za oslobodenie a uzdravenie
rod.
po večernej sv. omši.
18:00 ZBP Janka (ž.)
5:45 ZBP Anna (77 r. života)

Pi
19.2.

Piatok
po 1. pôstnej nedeli

6:15 † Marta, Mária, Helena
7:00 † Anton (1. výročie)
12:00 † Mária, Anna, Johana, Štefan
18:00 Za obrátenie - Milan

So
20.2.

Sobota
po 1. pôstnej nedeli

5:45 † Vladimír (pohrebná)
6:15 † Margita (1. výročie)
18:00 † Albert

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA "C"
Ne
21.2.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Paulína
Po
15.2.

Infolist

Infolist

Sv. omše: 5:45 († Pavol, Ján), 6:30 (ZBP Marián - 60 r. života),
7:45 (ZBP Kamila - ž., Martina - ž.), 10:00 (ZBP Anna, Mária, Jaroslav),
11:30, 18:00 (ZBP rod. Juhasová); Cemjata 10:15
15:00 Pôstne zamyslenie (konkatedrála)

Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut, Str, Štv: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. 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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2.

3.

4.

5.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámy 20 €,
• Mariánska kongregácia 50 €.
Na TV Lux: bohuznámy 5 €,
Na Rádio Lumen: bohuznámy 5 €.
Zo zbierky pre ACM a UPC sa
u saleziánov vyzbieralo 97 €.
Bratstvo sv. ruženca venovalo:
• na konkatedrálu (organ) 200 €,
• na Tv Lux 60 €,
• na rádio Lumen 40 €.
Úprimné Pán Boh zaplať
za vaše milodary!
V prvú pôstnu nedeľu (14.2.2016)
bude tradičná zbierka na charitu.
Pán Boh zaplať!
Dňa 15.2.2016 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho v Kláštore
Sancta Maria.
Hnutie rozvedených kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční dňa 16.2.2016 v Katolíckom
kruhu na Jarkovej 77 v Prešove
o 17:00 hod. Téma: Kódex kánonického práva: nulita manželstva,
odluka, žiadosť o pristupovanie
ku sviatostiam. Stretnutie povedie Mons. prof. Ján Duda, súdny
vikár Spišskej diecézy.
Každú nedeľu od 9:50 hod. do
začiatku sv. omše o 10:00 hod. čítame úryvky z Denníčka sv. sestry
Faustíny - apoštolky Božieho mi-

6.

7.
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losrdenstva. Kto by sa chcel zapojiť do čítania, nech sa zapíše do
zoznamu v sakristii. Aj takýmto
spôsobom môžeme vykonať skutok milosrdenstva a tiež aktívne sa
zapojiť do života našej farnosti.
Občianske združenie MAGIS ďakuje všetkým, ktorí im v minulom
roku poskytli pomoc a informuje,
že aj v roku 2016 ich môžete podporiť 2% z daní. Tlačivá nájdete
pri východe z Konkatedrály sv.
Mikuláša, v MAGIS o. z., Konštantínova 2. Pán Boh zaplať za vašu
štedrosť!
Drahí veriaci, v tomto roku Slovenská katolícka charita (SKCH)
pripravila už piaty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojím
pôstnym darom môžete veľmi
pomôcť africkým deťom a rodinám. V tomto roku by sme chceli
podporiť výstavbu murovanej budovy
pre materskú školu v Ugande a tiež
projekty v Rwande, Južnom Sudáne
a Keni. Pre Vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, pripravili
sme aj špeciálny darček v podobe DVD – Krehké životy, ktoré je
súčasťou každej obálky s pôstnou
krabičkou. Viac informácií nájdete
na plagáte a www.postnakrabicka.
sk. Pôstne krabičky sú k dispozícii
v predsieni kostola.

Najbližšie Krížové cesty
14.2. 1. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Nemocniční dobrovoľníci

19.2. piatok

17:15 hod.

Bratstvo sv. ruženca

21.2. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti našej farnosti

