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Infolist

inštalovaní nového organu? Mohli by
sme ho robiť nanovo a cca ½ milióna
eur by bolo fuč. Okrem toho, na okná
nezbierame, podarilo sa získať financie cez projekt. A ten cieľ projektu bol
určený Ministerstvom kultúry, nie
nami. Bohužiaľ, sú to ľudia z kostola, „lebo Stanko či Jozef Mrkvička z
Hromoša by také reči neviedol, lebo
tu nie je,“ ktorí sú v blízkosti tak, ako
bol zradca pri Ježišovi, oni vytvárajú
potom napätie a zlú atmosféru. Je to
smutné, ale je to fakt.
Ako to riešite? Poznám kňazov, ktorí
by ich mená povedali v kostole.
To nie je môj štýl. Krivdu treba trpezlivo znášať a dobrotou človek dokáže

viac. Boh odpúšťa, tak sa snažím aj ja.
Aká bola 50 -tka?
Prekvapujúca pre mňa, lebo moji
farníci ma prekvapili v tom najlepšom
význame slova. Pán Boh zaplať
kaplánom a všetkým, nič také som
nečakal ani po tom netúžil. Chcel som
sv. omšu a adoráciu v pokore pred
Pánom prosiť o odpustenie za zlyhania a ďakovať mu za jeho trpezlivosť
a milosť so mnou, hriešnikom.
Slovo na záver?
Nosím v srdci našu farnosť a každého
jej člena.Som vďačný za každý pozitívny prejav záujmu o našu farnosť.
Prosím o modlitby.

Oznam a upozornenie
Na základe štátneho Zákona o
ochrane osobných údajov, nie
je dovolené vydávať informácie
z matrík hocikomu. Je to možne
vydať len tým, ktorí prídu osobne
alebo cez splnomocnenie inej osoby.
Prosíme, aby ste tento štátny zákon
rešpektovali a nevyvíjali nátlak na
kanceláriu. Opakujeme, je to štátny,
nie cirkevný zákon!

30.6.2019 Nanebovstúpenie Pána
sv. omša v konkatedrále bude aj o
10.00 hod.

Na mesiac máj a jún
pripravujeme pre Vás tieto
aktivity:
28.5.2019 Rozhovory u Nikodéma
- v rámci 250. výročia Kalvárie
vystúpi Dr. Darina Petranská s
prednáškou o prešovskej Kalvárii o
19.00 hod.

Za rozhovor ďakuje redakcia.

8.6.2019 Vigília Zoslania Ducha
Svätého
9.6.2019 Sviatosť birmovania o
11.00 hod.
23.6.2019 Celomestský
eucharistický sprievod od 15.00
hod.

Blíži sa čas kňazskej
vysviacky a primícií nášho
diakona Františka (Košice
15.6.2019), prosíme o modlitby
za neho.
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26. MÁJ 2019

Rozhovor s dekanom

Pán dekan ste v tejto farnosti skoro
10 rokov, ubehlo to rýchlo. Čo je pre
vás zdrojom radosti v tejto farnosti?
Teším sa každému, kto buduje našu
farskú rodinu. Každému spoločenstvu,
od detí až po starých, ktorí sa modlia
za nás, kňazov, za túto farnosť. Teším
sa práci OZ Prešovská gotika,ale aj
každému, kto má cit pre pomoc a obetu. Dnes je to vzácne a výnimočné.
Nechcem menovať osobne, aby som
niekoho nevynechal: Pán ich pozná
viac ako ja , lebo im vidí aj do srdca: či
to, čo robia, myslia úprimne a či je to
prejav viery, či nejakej inej pohnútky.
Cítili sme spolupatričnosť pri požiari
farskej budovy, či pri oprave strechy
na konkatedrále, ktorá začala zatekať
a bolo ju potrebné rýchlo vymeniť.
Ale to sú len niektoré prípady, je ich
oveľa viac.
Čo považujete za úspech vašej
činnosti, pôsobenia?
Každej zachránenej duši, to je prvé
a naj. A potom? Verím, že sme posunuli cítenie ku tejto farnosti, že sme
sa medzi sebou stali menej anonymní.
Verím, že všetky duchovné aktivity
aspoň trocha k tomu prispeli.
A čo stavbárske veci?
Opravy sú súčasťou starosti o farnosť,
prikazuje to aj CIC (cirkevné právo).
Beriem to ako časť svojho poslania,
lebo aj cez takúto činnosť môže kňaz
pastorovať, stretne pri tom všelijakých

ročník: XIX.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ľudí, ide s nimi do kontaktu a to je
priestor pre evanjelizáciu. To, koľko
sa urobilo, čo všetko sa opravilo,
časom zapadne prachom, bude to
potrebné nanovo opravovať. Starosť
o kultúrne pamiatky je nekonečný
príbeh. Oveľa dôležitejšie je to, či sa
pri tom nezabúda na spásu duší. To si
neustále kladiem ako otázku a výzvu. Nech mi Pán odpustí, ak som to
niekedy zanedbal.
Čo je vaším osobným problémom pri
spravovaní farnosti?
Naučiť sa prijímať každého takého,
aký je, mať nadhľad nad nedostatkami iných, vedieť ich „tolerovať“.
Dennodenne prichádzam do styku s
ľuďmi, ktorí slúžia aj v kostole, ale
niekedy sa im stane, že vypúšťajú z
úst veci, ktoré dokážu narobiť zlo, sú
nepravdivé, neobjektívne. Konkrétne
v poslednom čase vyšlo z takýchto
kruhov podozrievanie a neoprávnená
kritika na adresu rekonštrukcie okien.
Roznáša sa a vyšlo to zo sakristie,
že načo sa opravujú okná, keď nie je
dokončený organ.
Áno, vnímame to aj my a čo s tým?
Je to hlúpe tvrdenie, ale aj hlúposť
dokáže narobiť dosť zla. Ja ďakujem
Bohu, že je to tak, že to Pán tak zariadil, že práve v tomto čase vyšla výzva
s možnosťou získať financie presne na
túto robotu. Ako určite ľudia vnímajú, v kostole je prachu „po kolená“.
Viete si predstaviť, čo by to znamenalo, žeby sa okná opravovali až po
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Juraj, Katarína, Ľubenčo

Po
27.5.

Pondelok po 6.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Juraj, Anna
7:00 † Ivan - výročná
12:00 † Juraj, František, Anna
18:00 † Jozef
5:45 -

Ut
28.5.

Utorok po 6.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Viktor, Anton
7:00 † Viliam - pohrebná
12:00 † Anna, Jozef
18:00 za obrátenie Kamila
5:45 ZBP Marián

Str
29.5.

Streda po 6.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Pavol - 20. výročie
7:00 † Štefan - 1. výročie
12:00 ZBP Cecília s rodinou
18:00 ZBP r. Mihoková,
Kasprišínová

Radačovská,

5:45 † Mária, Peter

Št
30.5.

PRIKÁZANÝ SVIATOK
Nanebovstúpenie Pána
(slávnosť)
Cemjata: 17.00
Konkatedrála: Adorácia po
večernej sv. omši

6:15 † Alžbeta
7:00 † Rita - pohrebná
8:15
10:00
12:00 Marta - poďakovanie za 60 r. života
16:00 ZBP a ochrana PM pre sr. Maristellu
18:00 † Pavol a rodičia
5:45 ZBP Eva

Pi
31.5.

Piatok po 6.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Štefan, Alžbeta
7:00 † František - pohrebná
12:00 ZBP Mária a jej deti s rod.
18:00 † Katarína, Andrej

So
1.6.

Ne
2.6.

Sv. Justína, mučeníka
(spomienka)

Infolist

Infolist

5:45 6.15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † Cecília, František

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
POZOR: NIE JE SV. OMŠA O 11:30

5.45 (-), 6.30 (ZBP Rudolf s rod.), 7.45, 10.00 (za prvoprijímajúcich/ †
Filoména), 15.00 (Veronika - poďakovanie za 80 r. života a ZBP jej rodiny),
18.00 († Anna, Katarína); Kalvária: 16.30 († Jirko - 1. výročie), Cemjata 10.15,
Surdok: 9.00 (za uzdravenie Adama)

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

1. Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznámy 20 €, z pohrebnu
Terézie 10 €, zo sobáša Fignár
- Fignárová 10 €. Na organ:
bohuznáma Agáta 100 €,
bohuznáma veriaca 100 €,
bohuznáma Margita 50 €,
Jozef Lacko 360 €. Na misie:
bohuznáma 30 €.
2. V sobotu 1.6.2019 od 8.30 hod.
bude prebiehať nácvik a prvá
sv. spoveď prvoprijímajúcich
detí.
3. V nedeľu 2.6.2019 sa uskutoční
pri sv. omšiach zbierka na
katolícke masmédiá.
4. Od 1. mája sa modlíme májovú
pobožnosť (loretánske litánie)
o 17.55 hod. Vždy začíname s
kňazom/diakonom.
5. OZNAM
PRE
BIRMOVANCOV: spoločný
nácvik a rozdelenie služieb na
birmovku sa uskutoční v stredu
5.6.2019 po večernej sv. omši.
Sv. spoveď birmovancov a
rodinných príslušníkov sa
uskutoční v sobotu 8.6.2019 od
8.30 v konkatedrále. Generálka
pred birmovkou bude v sobotu
8.6.2019 po dopoludňajšej
spovedi. Birmovanci sú potom
vrelo pozvaní na večernú
Vigíliu Turíc.
6. Milí
rodičia,
Cirkevná
základná umelecká škola sv.
Mikuláša pozýva Vaše deti
rozvíjať svoj talent štúdiom v
našich odboroch: hudobnom,
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tanečnom,
výtvarnom
a
literárno
dramatickom.
Talentové
pohovory
pre
školský rok 2019-2020 sa budú
konať13. a 14. júna 2019 od
14.00 do 17.00 hod. v budove
Katolíckej spojenej školy sv.
Mikuláša na Duklianskej ulici
č. 16. Tešíme sa na nadaných
uchádzačov, ktorí majú záujem
o štúdium.
7. Dňa 27.5.2019 o 15.00
hod. bude stretnutie členov
Spoločenstva Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v Kláštore
Sancta Maria.
8. Vo
štvrtok
30.5.2019
máme
prikázaný
sviatok
Nanebovstúpenia Pána. Sv.
omša bude aj 8.15 hod. (pre
školy), 10.00 hod. a 16.00 hod.
Sv. omša na Cemjate bude o
17.00 hod.
9. 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 cez
sms zahlasovali. Hlasovanie
a možnosť poslať sms v
uvedenom tvare bude trvať ešte
zhruba polrok.
10. Deviatnik k Duchu Svätému
začne 31.5.2019. Budeme sa
ho modliť deväť dní večer o
18.00 hod. pred sv. omšou.
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