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1. Pozývame vás na predstavenie
saleziánskej divadelnej skupiny
Nádenník s názvom V Betánii, ktoré pripravili mladí ľudia
z košického saleziánskeho strediska na Troch hôrkach. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu
19.5.2019 o 18.00 hod. v priestoroch kina Scala v Prešove. Lístky
si môžete zakúpiť v sieti ticketportál. Tešíme sa na vás!
2. Trápi Vás v meste pohľad na
človeka s postihnutím? Aké sú
možnosti pomoci pre starých
ľudí? O týchto a ďalších témach
sa môžete dozvedieť na Veľtrhu
sociálnych aktivít, na ktorý Vás
pozýva Fórum kresťanských
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inštitúcií. Uskutoční sa v sobotu 18.5.2019 od 11.00 do 17.00
hod. v prešovskom obchodnom
centre EPERIA. Spoznáte rôzne
sociálne zariadenia a iniciatívy
a osobne sa stretnete s ľuďmi,
ktorí svoj život zasvätili pomoci ľuďom v núdzi. Od 15.00
do 16.00 hod. bude pútavý program, hudobné vystúpenia a zaujímaví hostia. Ľudskosť nás robí
ľuďmi! Podujatie sa uskutoční
pod záštitou Milana Majerského, predsedu Prešovského
samosprávneho kraja a Andrey
Turčanovej, primátorky mesta
Prešov.

Duchovné aktivity v mesiaci máj

plnomocné odpustky (uctievanie relikvií bude možné aj po sv. omši o
Celoprešovská sv. omša pre mládež 7.00, 12.00, 16.00 a 18.00 hod.)
10.5.2019 o 18.00 hod. Po jej
skončení bude na fare ďalší program spojený s agape.
Rekolekcie a Deň milosrdenstva
Prosíme, aby ste modlitbami
sprevádzali pripravované akcie
Dňa Božieho milosrdenstva v
stredu 15.5.2019 ktorý je spojený s
kňazskými rekolekciami dekanátu
Prešov-mesto.

17.5.2019: relikvie budú na cirkevných školách sv. Mikuláša a sv. Moniky. Od 15.00 hod. budú relikvie v
kaplnke v nemocnici. Na konci dňa
sa presúvajú ku saleziánom, kde o
18.00 hod. bude slávnostná sv. omša
18.5.2019: relikvie budú u bratov
jezuitov
19.5.2019: relikvie budú u bratov
františkánov

Program pri vystavení a uctení si 20.5. 2019 sa ráno presúvajú do farrelikvií sv. košických mučeníkov nosti V. Šariš.
16.5. - 19.5.2019 vo farnosti sv.
Mikuláša:
Pripomíname, že pri splnení podmienok, možeme získať plnomocné
16.5.2019: ráno prevzatie relikvií z odpustky.
farnosti Kapušany; slávnostná sv.
omša o 16.00 hod. za účasti viac- 24.5.2019: Noc kostolov so
erých kňazov. Veriacich pozývame k začiatkom o 18.00 hod. a to
hojnej účasti. Uctenie relikvií bude slávnostnou sv. omšou s orchestrom
po sv. omši s možnosťou získať a následným programom.
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Kecy (reči), ktoré ničia sny

Dávajme veľký pozor, čo hovoríme! Ľudské reči dokážu zničiť
aj ten najlepší úmysel, aj toho
najšľachetnejšieho
človeka,
najlepšie dielo, obetavosť, všetko to,
čo tento svet tak potrebuje.
Ľudské reči, ktoré zničili viac snov,
ako čokoľvek iné na svete. Dávajme
si pozor, aby sme neboli v nasledujúcich kategóriách aj my!
Ľudia si povedia, čo chcú,
kedykoľvek chcú, s kýmkoľvek
chcú, urobia si to, čo chcú. Nerobíme
to? Bez overenia faktu, pravdy.
Sú schopní zasiahnuť ťa svojimi slovami.
Budú hovoriť o tebe, o mne, o susedovi a o iných.
Povedia, že máš veľa kíl, že nič
nevieš, že dávaš málo,alebo nič...
Budú hovoriť o tvojom rozvode, o
tvojich vráskach, o priateľovi, o tvojich pomeroch, o deťoch, dokonca aj
o tých, ktoré nemáš.
Budú hovoriť o tvojich rozhodnutiach, o tvojich spôsoboch, tvojich
chybách.
Povedia, že si slaboch bez ambícií,
blázon, ktorý každému verí.
Budú hovoriť o tvojom živote bez
toho, aby ho vôbec poznali.
Budú hovoriť o tvojich nezdaroch, extravagancii, či roztrhanom
oblečení.
Budú hovoriť o tvojich očiach a
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tmavých kruhoch pod nimi, o neupravených vlasoch...
Nerobíme to?
Budú vymýšľať a pripisovať ti chyby a nedostatky, hriechy a prehrešky,
ich reči zničia tvoje dobré meno.
Budú posudzovať a kritizovať tvoje
rozhodnutia, budú múdrejší ako ty,
pritom sami prstom nepohnú a v
živote nič dôležité neurobili ani v
ničom vážnom nerozhodovali.
Budú hovoriť, že to robíš zle, že
to má byť ináč, pritom sú v celkom inom povolaní, na inej pozícii,
než v akej si ty, nevedia okolnosti,
nepoznajú ich a predsa ťa budú ničiť
svojimi rečami.
Budú hovoriť o všetkom, čo sa teba
týka a vlastne o ničom.
Takže čokoľvek robíš, čo nosíš, čo
si myslíš, je tvoja cesta, ktorú si si
vybral/a.
Nikdy, nikdy sa nepýtaj sám/a seba:
„Čo hovoria ľudia?“
Opýtaj sa sám/samej seba: „Robí ma
to šťastným/ou?“ Robí to šťastnými
iných? Je moje svedomie čisté?
Robíš to na Božiu slávu a pre svoju
spásu? Tak sa pýtam: Je vaše svedomie v tejto oblasti čisté?
Dajme si pozor, aby sme svojimi
rečami neničili sny, vízie, konané
dielo. Každé naše slovo, bude raz
súdené.
pripravil Jozef Dronzek, dekan - farár

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Bartolomej, Pavla, Viktor, Rudolf

Po
6.5.

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 + Filoména
7:00 + Štefan - pohrebná
12:00 ZBP Eva (58 r.), Martina (50 r.)
18:00 + Anna, Jozef

Ut
7.5.

Utorok po 3.
veľkonočnej nedeli

faustínum - 18.00 hod.

5:45 + Ján, Mária
6:15 ZBP Terka, Danka s rod. Janka s rod.
7:00 + Marta - 1. výročie
12:00 ZBP a dary DS pre Máriu s rod.
18:00 Faustínum - združený úmysel

Str
8.5.

Streda po 3.
veľkonočnej nedeli

štátny sviatok - sv. omša o
12.00 nebude!

5:45 + Ján, Anna
6:15 ZBP pre Boženu s rodinou
7:00 + Helena - pohrebná
12:00 štátny sviatok - nie je!
18:00 ZBP pre Petra, Andrejku a Ľudmilu
5:45 + Pavol, Anna

Št
9.5.

Štvrtok po 3.
veľkonočnej nedeli

Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Kamila, Jozef z rod. Drábovej
7:00 + Daniela - pohrebná
12:00 + Peter
18:00 + Anton, Marta
5:45 + Margita, Milan, Kamil

Pi
10.5.

Piatok po 3.
veľkonočnej nedeli

6:15 poďakovanie za vyslyšanie prosby Anny
7:00 + Viera - 1. výročie
12:00 + Štefan, Juraj, Paula, Štefan
18:00 ZBP v ťažkej chorobe pre Máriu

So
11.5.

Bl. Sáry Sakaháziovej,
panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP Martin - uzdravenie z choroby
6.15

za obrátenie a uzdravenie od závislosti pre Vlada

18:00 + Jolana - 2. výročie smrti

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ALEBO NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Ne
12.5.
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5:45 († Ján, Darinka, pavol, Paľko), 6:30 (Ľubomír - poďakovanie za 50 r. a
dcéra Janka), 7:45, 10:00 (ZBP Irena - 75 r. - poďakovanie), 11:30 († František,
Irena, Andrea), 15:00 (ZBP pre Martina a Renátu s rod.), 18:00 (ZBP pre Máriu),
Kalvária: 16:30 (poďakovanie za 40 r. manželstva - Pospíšiloví), Cemjata 10:15;
Surdok 9:00 († Rudolf, Štefan, Veronika, Helena, Teodor)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov, tel.: 051/7733500
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: redakcia.
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.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., 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

1. Milodary: Na konkatedrálu:
jubilujúci manželia Jozef a Mária
20 €. Na opravu organa: z krstu
Patrika Luterána 100 €.
2. V nedeľu 12.5.2019 (Nedeľa
Dobrého pastiera) sa po všetkých
sv. omšiach uskutoční zbierka na
kňazský seminár.
3. Bohoslovci
a
predstavení
Kňazského seminára sv. Karola
Boromejského
v
Košiciach
pozývajú na Deň otvorených
dverí v nedeľu 12. mája. Program
sa začne o 11.00 hod. v seminári
slávnostnou
svätou
omšou.
V programe ďalej nechýbajú
organizované prehliadky seminára
a prezentácia o živote v seminári,
obed,
kultúrno-spoločenský
program,
Korunka
Božieho
milosrdenstva a slávnostné vešpery.
4. V NEDELE 19. 5., 26. 5. A 2.
6.2019 KVÔLI SLÁVNOSTI
PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
NEBUDÚ SV. OMŠE O 11.30.
SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
BUDE 9. 6. 2019 O 11.00 HOD. V
TEN DEŇ NEBUDE SV. OMŠA
o 10.00 a 11.30 HOD. Ďakujeme
za pochopenie.
5. Od 1. mája sa budeme modliť
májovú pobožnosť (loretánske
litánie) o 17.55 hod. Vždy začíname
s kňazom (alebo diakonom).
6. Dňa 8. mája nebude sv. omša o
12.00 hod. a taktiež bude zatvorená
kancelária z dôvodu štátneho
sviatku. Pohreby a iné súrne
záležitosti hláste kňazovi v daný
deň po sv. omši v konkatedrále.
7. Deviatnik pre prvoprijímajúce
deti začne 10.5.2019. Budeme sa
stretávať deväť dní večer o 18:00
hod. pri sv. omšiach.
8. SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania
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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 cez sms zahlasovali.
Hlasovanie a možnosť poslať sms
v uvedenom tvare bude trvať ešte
zhruba polrok.
9. Veriaci z časti Surdok, kde sa
začali pravidelné nedeľné sv. omše,
si môžu zapisovať svoje úmysly
buď vo farskej kancelárii, alebo
osobne u celebrujúceho kňaza.
Berieme úmysly aj na sv. omše v
nedele na Kalvárii o 16.30 hod.
10. V piatok 10.5.2019 pozývame
všetkých birmovancov a mladých
na
poslednú
celoprešovskú
mládežnícku sv. omšu v školskom
roku 2018/19 so začiatkom o 18.00
hod. v našej konkatedrále. Nakoľko
chceme urobiť po sv. omši malé
agapé, prosili by sme vás, aby ste,
podľa možnosti, priniesli na farský
úrad nejaké koláče či slané pečivo
- priamo v piatok 10.5.2019. Vrelá
vďaka!
11. Na návrh pána dekana členovia
združenia Faustinum sa modlia
každý piatok o 11.45 hod. pred
poludňajšou sv. omšou Korunku
Božieho milosrdenstva.
12. V utorok 7.5.2019 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 7.5.2019.
13. Skúšanie birmovancov bude v
piatok 17.5.2019 o 19.00 hod. na
fare a zároveň bude aj stretnutie
rodičov birmovancov v Katolíckom
kruhu tiež o 19.00 hod.

