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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
12. MÁJ 2019

Nedeľa Dobrého Pastiera trochu
inak

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: 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

Štvrtú veľkonočnú nedeľu slávime
ako Nedeľu dobrého pastiera. V tento
deň zvlášť myslíme na duchovné
povolania. Na budúcich kňazov
– bohoslovcov. Predovšetkým sa
modlíme za duchovných pastierov,
aby boli verní svojmu Majstrovi –
Pastierovi. Viace myslíme na kňazov,
ktorí nám duchovne slúžia a vedú nás
k Bohu. Veď to je hlavné poslanie
kňaza. Byť odborníkom na duchovný
život a duchovné hodnoty. Byť
mostom medzi Bohom a človekom
i medzi človekom a Bohom. Dobrý
pastier - to je titul, ktorý sa vzťahuje
nielen na kňazov a duchovné osoby,
ale aj nepriamo na otcov a mamy v
rodinách. Obaja rodičia majú viesť
svoju rodinu k Bohu. Pomáhať deťom
ísť do neba. Veď aj modlitba na záver
krstného obradu nám pripomína túto
skutočnosť: Bože žehnaj naše dieťa,
aby jeho život bol tebe na slávu,
nám na radosť a svetu na osoh. To je
modlitba rodičov - pastierov na celý
život. Aj vtedy, keď sú deti už dospelé
a majú svoje deti. Rodina je cirkev v
malom. Domáca cirkev. Alebo malý
seminár. Alebo podľa sv. Jána Pavla II
rodina je svätyňou Božej lásky. Aby to
všetko bolo v poriadku v rodine, tak
to má byť v poriadku v manželstve.
Ako je veľmi potrebné vzájomné
pochopenie v manželstve. Vzájomná
láska a jednota medzi manželmi.
Potom sa to odzrkadľuje v rodine. Vo

ročník: XIX.
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vzťahu k deťom. Manželia majú žiť
manželskú duchovnosť. Teda majú
ísť spolu do neba a to spolu s celou
rodinou. Kristus sľubuje: Aby ste mali
život a to život v hojnosti. Lenže máme
splniť podmienky pre duchovný život
a rast: Božie slovo. Modlitba. Sviatosti
a spoločenstvo cirkvi. Je to cesta, na
ktorú pozýva Ježiš. Rodina sa tak
môže stať košiarom, kde otec a mama
sú pastiermi starajúcimi sa o svoje deti
- ovečky a kde sa všetci dobre cítia. To
si všetci želajme navzájom.
Jozef HESKE, Svetlo - Život

Program pri vystavení a uctení si relikvií sv. košických mučeníkov 16.5.
- 19.5.2019 vo farnosti sv. Mikuláša:

16.5.2019: slávnostná sv. omša o 16.00
hod. za účasti viacerých kňazov. Veriacich pozývame k hojnej účasti. Uctenie
relikvií bude po sv. omši s možnosťou
získať plnomocné odpustky (uctievanie
relikvií bude možné aj po sv. omši o
7.00, 12.00, 16.00 a 18.00 hod.)
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
Pripomíname, že pri splnení podmienok,
možeme získať plnomocné odpustky.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Andrej, Anna, František, Andrej
6:15 + Pavol, Anna, Jozef

Po.
13. 5.

Blahoslavenej Panny Márie
Fatimskej, (spomienka)

7:00

+ Jozef - 1. výročie

12:00 + Imrich, Jozef, Jonáš, Margita,
Františka
18:00 + František
5:45 + Jozef, Jolana, Helena

Ut.
14. 5.

6:15 ZBP bohuznámej

Sv. Mateja, apoštola, (sviatok)

7:00

+ Jozef

12:00 + František, Mária, Ján, Mária
18:00 + Veronika, František
5:45 + Jozef

Str.
15. 5.

Streda po 4. veľkonočnej nedeli
Kň. rekolekcie + Deň s Božím
milosrdenstvom

6:15 + Žofia, Ján, Vincent
7:00

+ Ladislav - 1. výr. smrti

12:00 ZBP Žofia
18:00 + Mária
5:45 + Peter, Ján

Št.
16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a
mučeníka (spomienka)

6:15 + Alexander, Marta, Mária, Ján, Júlia,
Imrich

Slávnostná sv. omša o 16.00 hod.
s relikviami Košických mučeníkov

7:00 + Emília - pohrebná
12:00 + Juraj, Jozef
18:00 ZBP Marek s rod. a priatelia
5:45 ZBP Jozef, Matej, Dorota

Pia.
17. 5.

6:15 + Gizela

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

7:00 + Imrich
12:00 + Pavel, Magdaléna
18:00 + Viliam

So.
18. 5.

Sv. Jána I., pápeža a mučeníka,
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP a dary DS Róbert - poďakovanie
za 30 r. života
6:15 + František
18:00 + Oto - 1. výročie

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Ne.
19. 5.
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5.45 (+ Jozef), 6.30 (ZBP Juliana), 7.45, 10.00 (za prvoprijímajúcich, + Mária,
František), !!! 11.30 - nebude kvôli 1. sv. prijímaniu !!!,
15.00 (+Vladimír, Johana, František, Ján, František, Božena), 18.00 (+ Mária);
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP rod. Frajtová - za deti a vnúčatá), Surdok 9.00
(za uzdravenie Adama)

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

1. Milodary: zbierka Boží hrob:
františkáni 1345€; na organ: RB pri
konkatedrále 200€ od novomanželov
Michala a Zuzky 100€; na TV Lux:
RB pri konkatedrále 50€; na rádio
Lumen: RB pri konkatedrále 50€.
2. Dnes 12.5.2019 po všetkých sv.
omšiach bude zbierka na kňazský
seminár v Košiciach.
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,
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. Deviatnik pre prvoprijímajúce
deti začal 10.5.2019. Stretávame sa
deväť dní večer o 18.00 hod. pri sv.
omšiach do 18.5.2019.
6. V stredu 15.5.2019 budú kňazské
rekolekcie dekanátu Prešov - mesto
so začiatkom sv. omše o 9.00 hod.
v našej konkatedrále spojené s
Dňom s Božím milosrdenstvom.
Program si všimnite na str. 4 a na
výveskách konkatedrály. V ten deň
bude dopoludnia farská kancelária
zatvorená. pohrebny a iné vážne
udalosti hláste kňazom pri sv.
omšiach. Od 16.5. do 19.5.2019
budú v našej farnosti putovať
relikvie sv. košických mučeníkov.
Program si všimnite na plagátoch a
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v Infoliste.
7. 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.
8. Pozývame vás na predstavenie
saleziánskej divadelnej skupiny
Nádenník s názvom V Betánii, ktoré
pripravili mladí ľudia z košického
saleziánskeho strediska, ktoré 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!
9. Trápi Vás v meste pohľad na človeka
s postihnutím? Aké sú možnosti pomoci pre starých ľudí? O týchto
témach sa môžete dozvedieť na
Veľtrhu sociálnych aktivít, na ktorý
Vás pozýva Fórum kresťanských
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.
10. Druhá májová nedeľa je každoročne "Deň matiek" celosvetovou príležitosťou pripomenúť si to. Milé
mamy, mamky. Aj keď výchova
detí si najmä zo strany matiek vyžaduje obrovské úsilie a veľký kus
práce, výchova detí nie je prácou.
Je poslaním. Nuž vzdajme úctu
matkám, ktoré v mene tohto poslania nezištne obetujú nielen svoj
voľný čas, svoje tajné plány a ambície a, ak by bolo nutné, aj svoje zdravie, možno aj vlastný život.
Nie je nič váženejšie ako byť matkou. Mama si zaslúži nielen našu
úctu, zaslúži si aj našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie.
Prajeme všetko dobré všetkým mamičkám v mene všetkých. (F. Kunc)

