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Duchovno - formačný
pobyt v Ríme

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
alebo:
konkatedralapo@gmail.com,
0911/487341.

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,
aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života
je pre nich tá správna. Kongregácia sa
venuje mladým mužom, ktorí v sebe
cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo
(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

12. V sobotu večer 14. 5. o 18.00 hod. vás
pozývame na VIGÍLIU ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO.
13. V utorok 15. 5. 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

14. Už sedemdesiat rokov funguje na
Slovensku zaujímavé - komunistami
zakázané - dielo Verbum, časopis
pre kresťanskú kultúru. Verbum
bolo založené generáciou kňazov buditeľov, medzi ktorých sa pridali
aj básnici katolíckej moderny, a preto chce nadviazať na tradíciu našej
kultúry. Rovnako ale chce odpovedať aj na súčasné otázky aktuálnou
rečou. Posledné číslo sa venuje téme
„Milosrdenstvo.“ Vychádza dvakrát do
roka. Jedno číslo stojí 4,50 €. Informácie o predplatnom: casopis.verbum@
gmail.com alebo facebook: verbum,
časopis pre kresťanskú kultúru. Staňte
sa aj vy tvorcami novej kresťanskej
kultúry na Slovensku.
15. Každý utorok (9.30 - 12.00) pozývame
mamičky s deťmi na materskej do
veselej herničky v materskom centre
Radosť v Barličke (Sídlisko III) na spoločný oddych, hru, kávičku a modlitby matiek. Kontakt: Eva 0910 463 523

8. MÁJ 2016

Ježiš je jediná správna cesta
kresťanského života

tlač, kopírovanie, väzba

11. Novéna k Duchu Svätému. Od 6.5.
do 14. 5. 2015 sa modlíme pobožnosť
k Duchu Svätému s kňazom vždy
pred sv. omšou večer o 17.50 hod.,
Loretánske litánie sa začnú o 17.45
hod.

Božieho Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 10. mája.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

10. Deň Božieho milosrdenstva: V našej
farnosti aj v tomto roku pripravujeme
Deň milosrdenstva. Budeme ho prežívať v stredu 18. 5. 2016 so začiatkom o 9.00 hod., kedy budeme spolu
s kňazmi dekanátu sláviť sv. omšu. Tá
sa začne slávnostným prechodom cez
Bránu milosrdenstva. Prosíme, aby
ste urobili tejto aktivite "dobrú reklamu". (Plagáty budú na nástenke)

Jozef Mihaľ

19
2016

predaj a servis tlačiarní

tejto kresťanskej ceste? Stojím, zablúdil
som, potulujem sa, krúžim, zastavujem
sa pred vecami, ktoré sa mi páčia, alebo
idem za tým Ježišovým ,Ja som cesta!?‘
A prosme Ducha Svätého, aby nás učil
dobre kráčať, vždy! A keď sa unavíme, malý
odpočinok a vpred. Prosme o túto milosť.“

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

(Pokračovanie zo strany 1)
milosrdenstva?“ Lebo „Ježišova cesta je
plná tak útechy a slávy, ako aj kríža. No
vždy s pokojom v duši“. Svätý Otec uzavrel
homíliu pozvaním zastaviť sa dnes
a premýšľať: „Ostaňme dnes s otázkou, no
položme si ju na päť minút... Kde som na

Ježiš je jediná „správna cesta“
kresťanského života a musíme sa
neustále pýtať, kde na tejto ceste sme,
či nestojíme, či sme nezablúdili. Takto
by sme mohli zhrnúť jadro homílie Svätého
Otca na sv. omši v Dome sv. Marty. Na
základe liturgického čítania z Jánovho
evanjelia (Jn 14,6-14), kde Ježiš hovorí „Ja
som cesta, pravda a život“, pápež František
charakterizoval život viery ako „cestu“.
A pozdĺž tejto cesty možno stretnúť
rôzne typy kresťanov.
Svätý Otec ich v rýchlosti vymenúva:
kresťania - múmie, kresťania - tuláci,
kresťania - tvrdohlaví, kresťania, čo
sa zastavili uprostred cesty očarení
krásnou panorámou a ustrnuli tam.
Ľudia, ktorí pre rôzne príčiny zabudli, že
jediná „správna cesta“ – ako to pripomína
dnešné evanjelium – je Ježiš, ktorý
hovorí Tomášovi: „Ja som cesta“, „kto
videl mňa, videl Otca“.Pápež František
po jednom rozoberá tieto typy rozlične
zmätených kresťanov, počnúc tým,
kto - ako povedal – „nekráča“, ktorý
budí dojem, že je zabalzamovaný:
„Kresťan, ktorý nekráča, ktorý nenapreduje,
je kresťan nekresťan. Nevedno, kým je. Je
kresťanom akosi spohanšteným: je tam,
nehýbe sa, nenapreduje v kresťanskom živote,
nerozvíja blahoslavenstvá vo svojom živote,
nekoná skutky milosrdenstva... Je nehybný.
Prepáčte mi to slovo, ale akoby bol ,múmiou‘,
duchovnou múmiou. A sú takí kresťania,

ročník: XXVI.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ktorí sú duchovnými múmiami. Nehybní.
Nekonajú zlo, ale nekonajú dobro.“
Potom existuje aj tvrdošijný kresťan.
Na ceste sa prihodí, že si pomýlime
cestu, no to nie je tá najhoršia vec. Pre
pápeža Františka „je tragédiou tvrdohlavo
nástojiť, že ,toto je cesta‘ a nenechať, aby
nám Pánov hlas povedal“, že to tak nie je.
Aby nám povedal: „Vráť sa späť a vydaj sa
pravou cestou“. Ďalej Svätý Otec hovoril
o kresťanoch, ktorí „kráčajú, no nevedia,
kam idú“: „Blúdia v kresťanskom živote,
tuláci. Ich životom je krúženie, tu a tam,
a strácajú tak krásu priblíženia sa k Ježišovi,
k Ježišovmu životu. Strácajú cestu, lebo
krúžia a mnoho ráz ich toto blúdivé krúženie
privádza k životu bez východiska: prílišné
krúženie sa premieňa na labyrint a potom
nevedia, ako vyjsť. Ježišovo volanie sa im
stratilo. Nemajú buzolu, ktorá by ich vyviedla
von, a krúžia dokola, hľadajú. Sú aj iní,
ktorých na ceste zvedie nejaká krása, určitá
vec, a zastavia sa v polovici cesty fascinovaní
tým, čo vidia, tou myšlienkou, tým návrhom,
tou krajinou... A zastavia sa. Kresťanský
život nie je okúzlenie: je to pravda! Je to Ježiš
Kristus!“
Pri pohľade na tento obraz sa nám
vynárajú otázky, pokračoval pápež
František: „Tá kresťanská cesta, ktorú som
začal v krste, ako pokračuje? Zastavila sa?
Zablúdila? Neustále krúžim a neviem, kam
sa duchovne uberať? Zastavujem sa pred
vecami, ktoré sa mi páčia: svetskosť, márnosť“,
alebo idem „stále vpred“, „konkrétnym
uskutočňovaním blahoslavenstiev a skutkov
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok po 7.
veľkonočnej nedeli

6.15 † Ľudovít
7.00 † Mária (pohrebná)
12.00 † Filoména, Ján
18.00 ZBP Mária (80. rokov)
5.45 † Ján, Terézia

Ut
10.5.

Utorok po 7.
veľkonočnej nedeli

6.15 † Vojtech
7.00 † Blažej (1. výročie)
12.00 † Jozef, Jozef, Štefan a rodičia
18.00 Združený úmysel

Str
11.5.

Št
12.5.

Pi
13.5.

So
14.5.

Streda po 7. veľkonočnej
nedeli
alebo Blahoslavenej Sáry
Salkaháziovej,
panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok po 7. veľkonočnej
nedeli
Konkatedrála: po večernej sv. omši
adorácia a spevy z Taizé - CZŠ
a umelecká škola sv. Mikuláša.

Piatok po 7. veľkonočnej
nedeli
alebo Blahoslavenej Panny
Márie Fatimskej
(ľubovoľná spomienka)

Svätého Mateja,
apoštola
(sviatok)

5.45 ZBP Jakub (dary Ducha Svätého)
6.15 † Milan
7.00 † František (1. výročie)
12.00 † Cecília
18.00 † Alžbeta
5.45 † Mária
6.15 ZBP Janka (ž.)
7.00 --12.00 † Ján
18.00 ZBP Ľubomír, Daniela
5.45 † Margita, Milan, Kamil
6.15 ZBP Milan (za jeho obrátenie)
7.00 --12.00 † Anna, Martin, Miroslav, Ľubomír
18.00 ZBP Eva s rod.
5.45 † František
6.15 † Július
18.00 Vigília Zoslania Ducha Svätého
† Stanislav

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ne
15.5.

1.

Úmysly sv. omší

5.45 † Veronika, Bartolomej, František,
Mikuláš

Po
9.5.

Infolist

Infolist

(slávnosť)

Pozor: Nie je sv. omša o 10.00 a 11.30 hod.
5.45, 6.30 († Mária, Bartolomej, František, Imrich), 7.45,
11.00 (ZBP rod. Imrichová a Kasinová), 15.00 ( ZBP Róbert - 33 r. života),
18.00 (ZBP rod. Juhasová); Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

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.

strana 2

Oznamy

Milodary:
Na opravu fary po požiari:
• bohuznámi darcovia: 100 €, 50 €,
10 €, 20 €, 5 €, 50 €, 20 €, 100 €,
100 €, 20 €, 20 €, 100 €,
• bohuznáma zo solivarskej farnosti 100 €,
• p. Kurilovská a p. Líška 100 €,
• p. Buncová 10 €.
Na kostol: Bratstvo sv. ruženca 200 €.
Dar na Šidlovec: p. Oškoničová 100 €.

2.

V nedeľu 8.5. 2016 sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá.

3.

V nedele 8.5. a 15.5. 2016 nebudú sv.
omše o 11.30 hod.
Sviatosť birmovania bude 15.5.
o 11.00 hod.
V nedeľu 15.5. nebude sv. omša
o 10.00 a 11.30 hod. z dôvodu udeľovania sviatosti birmovania.
Úmysel sv. omše (15.5.) o 10.00 bude
slávený o 11.00 hod.

4.

Pozývame všetkých dospelých a
mladých (od 13 rokov) na katechézy
Neokatechumenátnej cesty. Budú
prebiehať v období od 12.4.2016 do
27. 5.2016 - vždy v utorok a v piatok
o 19.00 hod. v Katolíckom kruhu.

5.

Pozývame vás na zájazd do Medjugorja a oddych pri chorvátskom
mori, ktorý sa uskutoční 25. augusta až 1. septembra 2016. Cena 230 €/
osoba (v cene je zahrnutá doprava moderným autobusom, ubytovanie, polpenzia - 2x denne strava, cestovné a úrazové
poistenie). Zájazdom vás bude sprevádzať kaplán Viktor Baltes. Viac info
na výveske kostola a farskej stránke
presov.rimkat.sk
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6.

Čítanie úryvkov z Denníčka sv.
Faustíny v nedele 8. 5. a 15. 5. 2016
sa z dôvodu 1. sv. prijímaní a birmovky presúva z 9.45 hod. na 14.45 hod.
Srdečne pozývame. Kto by sa chcel
zapojiť do čítania, alebo texty odoberať, nech sa zapíše do zoznamu
v sakristii.

7.

Pripomíname, že v našej farnosti koluje po rodinách obraz Božieho milosrdenstva s pripravenými modlitbami. Záujemcovia sa môžu nahlásiť
v sakristii.

8.

OZNAM PRE BIRMOVANCOV:
spoločný nácvik a rozdelenie do služieb na birmovku sa uskutoční v nedeľu 8. mája po večernej sv. omši.
Sv. spoveď birmovancov a rodinných
príslušníkov sa uskutoční v piatok
13. mája od 17.00 v konkatedrále.
Rodičia a príbuzní birmovancov
sa môžu vyspovedať kedykoľvek
v priebehu týždňa. Generálka pred
birmovkou bude v piatok 13. mája po
sv. omši o 18.00 hod.

9.

Klub kresťanských pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov dňa 14. mája 2016
(v sobotu) na púť do Smižian
a Spišskej Kapituly. Program: Smižianska kalvária, sv. omša vo Svätyni
Božieho milosrdenstva, prednáška,
výstava Pápežských darov, spoločný
obed v Rehoľno-formačnom centre,
prehliadka Spišskej Kapituly. Odchod autobusu o 8.00 hod. od Katolíckeho kruhu. Kontakt: Mária Špesová, mobil: 0915 930 572.

(Pokračovanie oznamov na strane 4)

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

