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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
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ročník: XXVI.

2. PÔSTNA NEDEĽA

21. FEBRUÁR 2016
Srdečne pozývame:

Fatimské posolstvá - Znamenie časov
27.2.2016, Konkatedrála sv. Mikuláša

14:00 hod.

Bolestný ruženec

14:30 hod. - 15:15 hod. 1. časť prednášky - Aktuálnosť Fatimského posolstva pre
dnešný svet
15:20 hod.- 16:10 hod.

2. časť prednášky - Aktuálnosť Fatimského posolstva pre
dnešný svet (o. Pavol Benko - Spoločenstvo Fatima)

16:20 hod. - 17:10 hod. Prednáška - Zasvätenie sa Panne Márii vo svetle Fatimského
posolstva (o. Ivan Špánik)
17:15 hod. - 18:00 hod. Prednáška - Nechajme sa viesť (o. Jozef Maretta)
18:00 hod.

Sv. omša s kázňou k téme (o. Marián Kuffa)

19:00 hod.

Prednáška - Počúvajme našu Matku (o. Marián Kuffa)

20:00 hod.

Beseda s prednášajúcimi kňazmi

21:00 hod.

Modlitba anjela a záverečné požehnanie

Pôst pokročil a chceme vám všetkým
popriať predovšetkým požehnaný čas pôstu
a schopnosť naučiť sa tráviť tento čas v Pánovej prítomnosti. Aby sa tak stalo, odporúčame vám nasledujúce pôstne aktivity.
Pôsti sa od:
• posudzovania iných
• vyzdvihovania a poukazovania na
odlišnosti
• myšlienok na svoje choroby a trápenia
• slov, ktoré očierňujú, špinia a zraňujú
• hryzavej nespokojnosti
• hnevu
• pesimizmu
• prílišných a zbytočných starostí
• sťažovania si
• negativity

•
•
•
•
•
•
•

byť pod ustavičným tlakom
zatrpknutosti
nepriateľstva
zahľadenosti do seba
osobných strachov
zdeptanosti a beznádeje
toho, čo vedie k depresii - letargie
a otupenosti
• neprajnosti a podozieravosti
• myšlienok, ktoré oslabujú
• zotrvávania v tieňoch bolestí
• planého ohovárania
• problémov, v ktorých sa utápaš.
Navyše môžete doplniť svojimi vlastnými predsavzatiami iné aktivity pre kvalitu pôstu tela, duše a pre rozvoj duchovných
schopností, pre vyváženú harmonickú regeneráciu zdravého zmysluplného života.
Žehnajú vám vaši kňazi.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Po
22.2.

Katedra svätého Petra,
apoštola
sviatok

6:15 † Jozef, Helena, Pavel
7:00 † Vladimír (1. výročie)
12:00 † František
18:00 † Iveta
5:45 ZBP Anton, Tomáš, Zdenka, Hedviga

Ut
23.2.

Utorok
po 2. pôstnej nedeli

6:15 † Jozef, Martin (kňaz)
7:00 † Katarína (1. výročie)
12:00 ZBP Mária, Tomáš s deťmi
18:00 † Magdaléna
5:45 ZBP Helena
6:15 † Jarmila, Ján, Štefan

Str
24.2.

Streda
po 2. pôstnej nedeli

7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Ján Šesták a manželka Marta
r. Maximová
18:00 † Mikuláš, Mária, Anna, Anton,
Imrich, Anna

Št
25.2.

Štvrtok
po 2. pôstnej nedeli
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši.

5:45 † Andrej, Mária
6:15 † Belo (Vojtech)
7:00 † Viktória (pohrebná)
12:00 † Ondrej, Mária
18:00 ZBP Janka (ž.)
5:45 † Alžbeta, Tomáš

Pi
26.2.

Piatok
po 2. pôstnej nedeli

6:15 ZBP Ján, Zlatica
7:00 † Cyril (pohrebná)
12:00 † František
18:00 ZBP Peter, Marek, Tatiana
s rodinami

So
27.2.

Sobota
po 2. pôstnej nedeli

5:45 ZBP Vladimír
6:15 † Anna
18:00 † Margita, Ján, František

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA "C"
Ne
28.2.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † Ján

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Ján, Mária), 7:45, 10:00 (ZBP Beáta, Frederika s rod.),
11:30, 18:00 († Jozef, Anna, Štefan, Ondrej, Mária, Rudolf, Cecília);
Cemjata 10:15
15:00 Pôstne zamyslenie (konkatedrála)

Oznamy

Infolist

Infolist

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.

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
z pohrebu Ing. Andreja Kalla 400 €,
Na UPC - ACM: bratia františkáni 100 €
V prvú pôstnu nedeľu (14.2.2016) bola
tradičná zbierka na charitu:
• FNsP 110 €,
• saleziáni 420 €,
• Cemjata 65 €,
• konkatedrála 1652 €,
• františkáni 1120 €,
Pán Boh zaplať!
V piatok 26.2.2016 máme v našom
chráme celodennú eucharistickú poklonu. Prosíme Ružencové bratstvo
o program a vás každého o účasť aspoň na pár minút cez deň. Živý Kristus
v Eucharistii si to zaslúži!
Cena Bl. Fra Angelica. Veľkého uznania sa dostalo nášmu zboru, ktorý
familiárne voláme „Latinák“ pod vedením S. Šarišského. Dňa 18.2.2016
v Bratislave im bola udelená cena
Bl. Fra Angelica za dlhoročný prínos
v cirkevnej hudbe a za udržiavanie
duchovného – cirkevného dedičstva
aj v našom meste. Celému zboru gratulujeme, vyjadrujeme veľké Pán
Boh zaplať a zvolávame na každého
člena zboru Božie požehnanie. Nemáte záujem aj iní účinkovať v tomto
zbore? Zbor rád prijme nových členov.
(dekan)
Každú nedeľu od 9:50 hod. do začiatku sv. omše o 10:00 hod. čítame úryvky
z Denníčka sv. sestry Faustíny - apoš-

6.
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tolky Božieho milosrdenstva. 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!

7.

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.

8.

Dar pre núdznych v našej konkatedrále môžete odovzdať do pokladničky, ktorý tak ako každý rok rozdelíme
chudobným.

Najbližšie Krížové cesty
21.2.

2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti našej farnosti

26.2.

piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

28.2.

3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

CZŠ sv. Mikuláša

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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