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Infolist
svoj život. Je to trochu tvrdé slovo, ale život sa
oplatí žiť. Ale aby sme ho žili dobre, treba ho
,zapáliť‘ v službe, v ohlasovaní, a kráčať vpred.
A toto je radosť z ohlasovania evanjelia.“

Duchovno - formačný
pobyt v Ríme

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 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

10. Združenie kresťanských seniorov
Staré mesto Prešov pozýva svojich členov na májové stretnutie v nedeľu 15.
mája o 15.00, ktoré sa uskutoční v Katolíckom kruhu.

13. Kruciata oslobodenia človeka pozýva na slávenie 10. výročia pôsobenia

15. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční dňa 17.
5. 2016 v Katolíckom kruhu o 17.00.
Téma: Výchova detí v rozvedených rodinách. Stretnutie povedie kňaz Stanislav Seman SDB.
16. Novootvorená farská pivnica je sprístupnená verejnosti, preto Vás srdečne pozývame na príjemné posedenie
pri dobrej káve podávanej rôznymi
spôsobmi, čaji alebo dobrom vínku.
Farská pivnica je pre Vás otvorená:
po. - so. od 12.00 do 21.00, v nedeľu od
10.00 do 21.00. Nachádzame sa na Hlavnej 81 v chodbe, oproti farskej kancelárii.
Ďakujeme a zároveň sa tešíme na Vašu
návštevu.

Duch Svätý nás nabáda „horieť“
v službe evanjelia

tlač, kopírovanie, väzba

12. 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

14. V sobotu 21. 5. sa vo farnosti Kráľovnej pokoja (sídlisko III.) uskutoční Arcidiecézne stretnutie miništrantov.
Program sa začína sv. omšou o 10.30
a po nej na miništrantov čaká športové
popoludnie, tombola a prekvapenie.
Predpokladaný koniec je o 15.00 hod.

15. MÁJ 2016

lacné tonery a cartridge

11. 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.

v Prešove. Program na sobotu 21.
mája: 9.00 ďakovná sv. omša s prechodom cez jubilejnú bránu, 13.00
program na gymnáziu sv. Moniky,
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu a adorácia. Srdečne pozývame.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

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

(Pokračovanie zo strany 1)
sa na obzor! Tam sa pozrite, hľaďte na týchto
našich misionárov!‘ Modlime sa, aby ich Duch
Svätý popchol vykročiť do diaľky, ,dať horieť‘

Základnou charakteristikou misionárov je, že sú poslušní hlasu Ducha
Svätého. Ten ich nabáda celkom sa
,stráviť‘ v ohlasovaní evanjelia - i v tých
najvzdialenejších končinách. Takto by sme
mohli zhrnúť hlavnú myšlienku jednej
z homílii Svätého Otca v Dome sv. Marty.
V srdci každého apoštola je povolanie,
ktoré ho podnecuje chopiť sa svojho života
a venovať ho Kristovi, ba ešte viac: úplne sa
,spáliť‘ pre neho. Pápež František pripomenul, že toto bol ten stravujúci oheň, ktorý
horel v srdci sv. Pavla, rovnaký oheň, ktorý
planie v „toľkých mladých, chlapcoch a dievčatách, ktorí opustili vlasť, rodinu a odišli ďaleko,
na iné kontinenty ohlasovať Ježiša Krista“.
Svätý Otec vychádzal z liturgického
čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 20,1727), kde sa sv. Pavol lúči so staršími cirkvi
v Miléte. Je to dojímavá scéna. Sv. Pavol im
hovorí, že už viac neuvidia jeho tvár, lebo
je čas ísť do Jeruzalema, aby v poslušnosti Duchu Svätému ohlasoval evanjelium.
„Myslím, že tento úryvok nám pripomína život
našich misionárov“ vo všetkých dobách, povedal pápež František a pokračoval:
„Išli pobádaní Duchom Svätým: je to
povolanie! A keď na tých miestach ideme na
cintoríny, vidíme ich náhrobné kamene: mnohí
zomreli mladí, nemali ani 40 rokov. Lebo neboli
pripravení na to, aby zvládli miestne choroby.
Položili svoj život ako mladí: ,spálili‘ svoj život.
Myslím si, že i v tom poslednom okamihu, ďaleko od svojej vlasti, od rodiny, od svojich drahých povedali: ,Oplatilo sa to spraviť!"

ročník: XXVI.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
„Misionár kráča bez toho, žeby vedel, čo ho
čaká“, zdôraznil Svätý Otec. Citoval pritom
posledné momenty sv. Františka Xaverského, ako ich podáva španielsky básnik
a spisovateľ José María Pemàn (1898-1981).
Na jednom mieste to pripomína sv. Pavla:
„Viem len to“ – hovorí apoštol –, „že Duch
Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma
čakajú okovy a súženie“. „Misionár vie, že život nebude ľahký, ale ide vpred“, komentoval
pápež František, plný pohnutia pri myšlienke na apoštolov dneška:
„Naši misionári, títo hrdinovia evanjelizácie našich čias. Európa, ktorá zapĺňala misionármi iné svetadiely... A títo odchádzali bez
toho, aby sa vrátili... Myslím, že je správne,
aby sme poďakovali Pánovi za ich svedectvo.
Je správne, že sa tešíme z týchto misionárov,
ktorí sú pravými svedkami. Myslím na to, aké
boli posledné chvíle týchto misionárov: aká
mohla byť ich rozlúčka? Ako František Xaverský: ,Opustil som všetko, ale stálo to za to!‘ Tí
bezmenní, ktorí sa už pobrali. Ďalší mučeníci,
čo znamená, že ponúkli život pre evanjelium.
Títo misionári sú našou slávou. Slávou našej
Cirkvi!“
Vlastnosťou misionára je teda „poslušnosť“, povedal pápež František. Svoju
homíliu uzavrel modlitbou za mladých:
aby namiesto poddávaniu sa pocitu nenaplnenosti zachytili hlas Ducha, ktorý ich
nabáda prekročiť svoj tieň a ,stráviť sa‛ pre
vznešené ciele:
„Chcel by som povedať chlapcom
a dievčatám dneška, ktorí necítia uspokojenie, cítia, že nie sú veľmi šťastní z tejto
kultúry konzumu, narcizmu: ,Nože, pozrite
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
16.5.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätého Jána
Nepomuckého,

Čas

5.45 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rodinami
6.15 † Štefan, Mária
7.00 † Žofia (pohrebná)

kňaza a mučeníka
(spomienka)

12.00 ZBP Jozef (40 r. života)

Cemjata: 17.00

18.00 † Michal

Utorok 7. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Štefan, Mária
7.00 † Mária (pohrebná)
12.00 ZBP Helena (70 r. života)
18.00 † Miroslav
5.45 † Stanislav, Štefan, Jozef, Anna,
František

Str
18.5.

Streda 7. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Mária, Michal, Vojtech
7.00 † Pavlína (1. výročie)
12.00 † Veronika, Vincent, Štefan
18.00 † Juraj, Juraj, Anna, Ján, Marián

Št
19.5.

Sviatok Nášho Pána
Ježiša Krista,

5.45 ZBP Zigrida (ž.)
6.15 ZBP Mária (30 r. života)
7.00 ---

najvyššieho a večného kňaza 12.00 † Pavel, Ján, Alžbeta, Friedrich,
(sviatok)
Alžbeta
Po večernej sv. omši adorácia.

18.00 † Oľga, Marta, Alžbeta, Mária,
Karolína, Andrej, Ján
5.45 ZBP Magdaléna

Pi
20.5.

Piatok 7. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Mária
7.00 † František (pohrebná)
12.00 † Imrich, Františka (ž.), Margita
18.00 † Anna, Štefan, Martin, Anna

So
21.5.

5.45
Sobota 7. týždňa
6.15
v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
18.00
(ľubovoľná spomienka)

ZBP Darinka
† František, Anna, Mária,
Alexander
† Mária

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Ne
22.5.

1.

Úmysly sv. omší

5.45 † Tibor

Ut
17.5.

Infolist

Infolist

(slávnosť)

5.45, 6.30 (ZBP a dary DS Katarína s rod. ), 7.45, 10.00, 11.30 († Anna - 1. výr.),
15.00, 18.00 (ZBP Beáta s rod.);
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.
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Oznamy

Milodary:
Na opravu fary po požiari:
• bohuznámi 100 €, 20 €, 200 €,
4 x 5 €, 5 x 10 €, 2 x 20 €, 30 €, 100 €,
• rod. Juhasová 500 €,
• p. Bobiecka 20 € na strechu a 20 €
na faru,
• bohuznáma Marta 50 €,
• p. Mária 20 €,
• Federácia strojvodcov Prešov 100 €
Na Cemjatu: p. Leláková 20 €.
Zbierka na masmédiá:
• konkatedrála 814,62 €,
• FNsP 54, 50 €,
• Kalvária 11 €,
• Cemjata 82 €,
• saleziáni 335 €.

2.

V NEDEĽU 15. 5. NEBUDE SV. OMŠA
O 10.00 A 11.30. SVIATOSŤ BIRMOVANIA BUDE 15. 5. O 11.00 HOD.
Úmysel sv. omše (15.5.) o 10.00 bude
slávený o 11.00 hod.

3.

Dňa 16. 5. o 15.00 hod. bude stretnutie členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kláštore
Sancta Maria.

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. Cena pre dieťa do 12 r.- 190 €). Zá-
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jazdom vás bude sprevádzať kaplán
Viktor Baltes. Nahlásiť sa je potrebné cez
farskú e-stránku alebo v sakrestii konkatedrály. Viac info na výveske kostola
a farskej stránke presov.rimkat.sk
6.

Čítanie úryvkov z Denníčka sv. Faustíny v nedeľu 15. 5. 2016 sa z dôvodu
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.

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. Nasledujúci program: 10.00 modlitba liturgie
hodín a sv. zmierenia, 10.20 meditácia, 10.40 prestávka, 11.00 prednáška:
Milosrdenstvo - prameň nádeje, 12.00
sv. omša, 13.00 prezentácia: Milosrdenstvo v praxi - Kongregácia sestier
Božieho milosrdenstva, 14.15 moderovaná adorácia, 15.00 Hodina milosrdenstva, 15.30 pohostenie v priestoroch Katolíckeho kruhu.

9.

V stredu 18. 5. sa zároveň v našej farnosti uskutočnia kňazské dekanátne
rekolekcie.
(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

