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Infolist

1. Snúbenci,
ktorí
by
chceli
absolvovať predmanželské náuky
v mesiacoch marec - jún 2019,
nech si všimnú termíny náuk,
ktoré sú vyvesené na nástenkách
i na našej web stránke. Prihlásiť
sa je potrebné osobne v kancelárii
farského úradu. Jednotlivé kurzy
sú limitované max. počtom párov
10 párov/kurz. Na predmanželské

náuky sa môžete prihlasovať aj na
www.centrumsigord.sk a www.
domanzelstva.sk.
2. Katechéza
pre
rodičov
prvoprijímajúcich detí bude v
utorok 5.3.2019 o 17.30 hod. na
farskom úrade.
3. V nedeľu 3.3.2019 bude sv. omša o
10.00 hod. prenášaná cez TV Lux.

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
8.3.

piatok

17:15 hod. Lektori konkatedrály

10.3. 1. pôstna nedeľa

14:15 hod. Birmovanci (F. Petruška, diakon)

15.3. piatok

17:15 hod. Akolyti konkatedrály (rozdávatelia)

17.3. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod. Birmovanci (Marcin Bajda RCJ +
Majka Stachová)

22.3. piatok

17:15 hod. Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

24.3. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod. Birmovanci (D. Boleš, kaplán + S.
Vavreková)

29.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Martin Šimko, kaplán + J.
Macek, T. Demjan, K. Komárová)

31.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod. Birmovanci (Sr. Anita CJ)

5.4.

piatok

17:15 hod. Birmovanci (Pavol Knut RCJ + Soňa
Šugová)

7.4.

5. pôstna nedeľa

14:15 hod. Rodičia a deti (František Telvák,
kaplán)

12.4. piatok

17:15 hod. Klub kresťanských pedagógov

14.4. Kvetná nedeľa

14:15 hod. Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - Život)

Pôstne kázne budú v rámci sv. omše o 15:00

10
2019

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
3. MAREC 2019

ročník: XXIX.

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čo s pôstom v tomto Začíname pôst. Popolcová streda je
štart. Je štart ku „metanoi“. Je štartom,
roku?
Štátne orgány kryli pašovanie drog, v
Rakúsku muž znásilňoval dve 13 ročné
vnučky, vo Vatikáne sa zišli hierarchovia, aby riešili pedofíliu v Cirkvi.
Ten kardinál, biskup, kňaz bol suspendovaný a vyšetrovaný pre tieto skutky.
Ani po roku nie je vyšetrená brutálna
vražda dvoch mladých ľudí.
Vyberám z titulov správ zverejnených
v médiách, či na internete. Zastavuje sa
nám srdce i rozum, sme rozbití, nazlostení, pobúrení, sklamaní. Viac či menej
sa to dotýka každého z nás. Veď možno
sa niečo podobné deje v našej blízkosti, našej rodine, medzi ľuďmi, ktorých
poznáme. Už nepíšem o agresivite na
futbalových zápasoch, o domácom
násilí, o šikane na školách a boosingu,
nespravodlivosti súdov, ktoré odsúdia
nevinného človeka, o balaste rečí, ktoré
nás ovládli. „Historia est magistra vitae“, história je učiteľka života, ktorá
vydáva jasné svedectvo. Civilizácie zanikli kvôli morálnemu úpadku. Zdá sa,
že to príde aj na tú našu, a to v každej
oblasti, tak politickej, ako sociálnej a
možno aj duchovnej. Nie som skeptik, pesimista ani prorok čiernej budúcnosti, lebo mám nádej, že tento úpadok má svoj zmysel, že sa dokážeme
vyhrabať z tohto bahna úpadku. Aj
napriek všetkým pádom nás veriacich,
pádom duchovných, mám nádej lebo je
pri nás náš Majster.

ktorý začína v prachu a v popole. Je
štartom poníženia sa, je štartom výkriku a priznania: „Zmiluj sa, Pane, lebo
sme zhrešili“. Je štartom a výzvou v
slovách: „Kajajme sa a verme evanjeliu“.
Tu je to najvážnejšie: Ja, nie len ten
druhý, nie len ten kardinál, biskup,
kňaz, ale ja potrebujem pokánie. Ja
potrebujem ísť do prachu a popola.
Ach, ako nám chýba rok pokánia.
Ach, ako nám chýba to, aby sa králi,
vládcovia národov, čelní predstavitelia svetskej moci, ale aj duchovnej
posadili „do popola“ aby vyzvali celý
národ, celý štát, celý svet ku pokániu.
Poznáme to všetci. Mesto Ninive to na
výzvu proroka Jonáša urobilo. Pravda je aj taká, že nemusíme čakať na
výzvy, my sami si túto výzvu dajme
každý sám sebe. Zmiluj sa, Pane, lebo
sme zhrešili. Rok pokánia nemáme, ale
máme čas pôstu a ten je výzvou.
Áno, mám nádej, že toto je cesta z
nihilistického prekliatia, do ktorého
sme sa dostali. Cesta pôstu, pokánia,
almužny a modlitby je cestou východu
pre budúcnosť. Pohľad na modliacich
sa rodičov zavraždených mladých ľudí,
ktorí sa verejne na pódiu modlili pred
zhromaždeným 25-isícovým zástupom
ľudí, ktorí v tichosti stáli, alebo sa tiež
modlili, je cesta, na ktorú nám treba
nastúpiť. Je to cesta nádeje.
(J. DRONZEK)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP bohuznámej rodiny

Po.
4. 3.

6:15 ZBP bohuznámej rodiny

Sv. Kazimíra

7:00

(ľubovoľná spomienka)

+ Eva (pohrebná)

12:00 ZBP Emílie
18:00 + Ján
5:45 + z rod. Kozákovej a Cehelníkovej

Ut.
5. 3.

6:15 ZBP bohuznámej rodiny
7:00

Féria

+ Mikuláš (pohrebná)

12:00 + Filoména
18:00 Faustínum - združený úmysel

POPOLCOVÁ STREDA
Str.
6. 3.

Št.
7. 3.

(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
5.45 (+ Tomáš, Mária), 6.15 (ZBP Jozefíny), 7.00 (+ Mária, Mária, Michal, Ondrej, Ján), 8.15
(+ Jozef), 10.00, 12.00 (+ švagrovia a švagriné), 16.00 (ZBP Dávid, Mária, Martin), 18.00 (+
Stanislav); Cemjata 17.00

Štvrtok po Popolcovej strede
Adorácia po večernej sv.
omši za manželov s obnovou
sľubov

5:45 ZBP bohuznámej rodiny
6:15 + Marta
7:00 + Tomáš - pohrebná
12:00 + Jozef, Alžbeta, Štefan, František
18:00 + Peter - 1. výročie
5:45 + z rod. Grochovej

Pia.
8. 3.

Piatok po Popolcovej strede

6:15 + Ján, Albín, Laco, Mária

Krížová cesta 17.15 - lektori
konkatedrály

7:00 + Filoména
12:00 + František, Štefánia, Tomáš, Anna
18:00 + Ján

So.
9. 3.

Ne.
10. 3.

5:45 + Peter

Sobota po Popolcovej strede

Infolist

Infolist

6:15 + Tibor - pohrebná
18:00 + Marta, Ondrej

1. PÔSTNA NEDEĽA
5.45 (ZBP bohuznámej rodiny), 6.30 (+ Jozef, Pavlína, Andrej, Mária), 7.45,
10.00 (+ Ján), 11.30 (ZBP Mária), 15.00 (ZBP Anna s rod.), 18.00 (+ Ján, Anna,
Miroslav); Cemjata 10.15; Surdok 9.00 (ZBP Pavol s rod.)

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: D. Sovák
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., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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: Zbierka na farské
potreby: 2002,66 €; Cemjata 40
€. Na konkatedrálu: bohuznáma
Verona 100 €. Na organ: bohuznáma
Magdaléna 100 €, bohuznámy 350 €,
bohuznáma 100 €, bohuznáma 50 €.
Na prvú pôstnu nedeľu (10.3.) bude
pri sv. omšiach tradičná zbierka na
charitu. Pán Boh zaplať!
Fašiangové
vyloženie
Oltárnej
sviatosti bude v konkatedrále 4.3. a
5.3.2019 od 12.30 hod. do večernej
sv. omše.
V stredu je prísny pôst, keďže máme
Popolcovú stredu. Prosíme, aby ste
po udelení popolca neodchádzali
z chrámu a ostali na celom slávení
sv. omše. Sv. omše budú posilnené,
pribudne sv. omša o 8.15 hod, 10.00
hod.. a 16.00 hod. Na Cemjate o 17.00
hod. Pri každej sv. omši sa bude
udeľovať popolec.
Na veľkonočný dar pre chudobných
môžete prispieť aj vhodením milodaru
do označených pokladničiek v
konkatedrále.
Všimnite si rozpis krížových ciest
na nástenkách. Prosíme o službu
jednotlivé rozpísané spoločenstvá.
V utorok 5.3. na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý
úmysel (nie za zosnulých!), ako aj
milodary na sv. omšu, vhoďte v obálke
do schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva
v
konkatedrále
najneskôr do poludnia 5.3.2019.
V utorok 5.3.2019 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ul. bude
stretnutie združenia FAUSTÍNUM.
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania sms
na telefónne číslo (tvar sms správy je:
DMS ORGAN na číslo 877). Oslovte
všetkých priateľov a známych, aj
osobne, aj cez sociálne siete, aby
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cez sms zahlasovali. Hlasovanie a
možnosť poslať sms v uvedenom
tvare bude trvať ešte zhruba polrok.
10. Na návrh pána dekana členovia
združenia Faustinum sa modlia
každý piatok o 11.45 hod. pred
poludňajšou sv. omšou Korunku
Božieho milosrdenstva.
11. Pri
oprave
a
záchrane
svätomikulášskeho
organa
v
Konkatedrále v Prešove môžete
pomôcť aj tak, že venujete 2% z daní.
S tlačivom na dane, ak ho neviete
vyplniť, vám pomôžeme na farskom
úrade. Toto tlačivo môžete posunúť
aj iným, ktorí by chceli pomôcť. S
vďakou za celú farnosť ostáva dekan.
12. Veriaci z časti Surdok, kde sa
začali pravidelné nedeľné sv. omše,
môžu zapisovať svoje úmysly buď
vo farskej kancelárii, alebo osobne u
celebrujúceho kňaza.
13. V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
katedrále spoločne pripomenieme
jubileum manželov z celej arcidiecézy:
26. mája 2019 o 15.00 hod. 25.
výročie manželstva. Povzbudzujeme
všetkých jubilujúcich manželov
k účasti na sv. omši v Katedrále
sv. Alžbety na stretnutie s otcom
arcibiskupom, kde dostanú osobitné
požehnanie. Manželia, ktorí oslávia
svoje jubileum v roku 2019 nech sa
prihlásia u svojho farára: strieborné
výročie – 25 rokov do 1. apríla 2019.
14. Pozývame birmovancov a mládež
na celoprešovskú mládežnícku sv.
omšu v piatok 8.3.2019 do kostola u
františkánov o 18.00 hod.
15. Rozhovory u Nikodéma privítajú
p. Bosáka. Srdečne vás pozývame
na rozhovor s ním, v ktorom aj vy
môžete klásť svoje otázky. Stretnutie
sa uskutoční v pivnici U Nikodéma v
utorok 5.3.2019 o 19.00 hod.

