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6.
Čo by ste zaželali farnosti  
sv. Mikuláša ?
Farnosti sv. Mikuláša by som chcel
zaželať, aby sa čím ďalej tým viac
vzmáhala vo vzájomnej službe a
láske. Zároveň vám želám, aby ste
sa nikdy neuspokojili s tým, ako to
vo farnosti funguje, ale aby ste mali
všetci ochotu stále viac pracovať na
jednote a vzraste farnosti, v spolupráci s kňazmi. A preto by som vás
chcel povzbudiť k vzájomnej modlitbe, ktorá má moc mnohé veci
posunúť a zmeniť.
7.
Čo by ste chceli   dodať na
záver?
Na záver by som chcel vysloviť moju
vďaku predovšetkým otcovi dekanodo čarokrásneho Asissi, kde som prvýkrát videla
miesta, kde žil a pôsobil sv. František a sv. Klára.
Prechádzali sme starobylými uličkami a vstúpili do
kostolov, ktoré ukrývajú hotové poklady. O 4 km
ďalej od Asissi sme navštívili baziliku Santa Maria
degli Angeli. V jej strede vo vnútri je malý kostolík
(Porciunkula), v ktorom sa stretávali sv. František so
svojimi nasledovníkmi. Ďalší deň sme putovali cca
500 km na juh, do San Giovanni Rotondo, mestečka
obohateného o pôsobenie pátra Pia, muža zázrakov,
ktorý prijal dar stigiem, na jeho príhovor boli ľudia
uzdravení a mal dar bilokácie. Ďalšie naše putovanie
bolo priečne cez Taliansko do malebného Manopella,
kde sme navštívili kostol, v ktorom sa nachádza
šatka s podobizňou tváre Pána Ježiša Krista. Bolo
to úchvatné. Jeho oči sa dívali priamo do našich
očí, i keď sa pozeráte z akéhokoľvek uhla. Nebol
namaľovaný ľudskou rukou. Naša púť pokračovala
do Ríma. Navštívili sme Sväté schody, baziliky Santa
Mária Maggiore, sv. Jána, sv. Pavla za hradbami,
Pantheon, chrám sv. Magdalény, sv. Cecílie, Matky
ustavičnej pomoci a katakomby sv. Kalixta a
mnoho ďalších významných miest pre našu vieru.
Vyvrcholenie bolo na námestí sv. Petra so sv. Otcom.
Videla som na vlastné oči históriu našej Cirkvi,
relikvie svätých a jednotlivé chrámy im zasvätené.

Infolist

vi kaplánom, najbližším spolupracovníkom ako aj všetkým farníkom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v mojom dozrievaní na ceste ku
kňazstvu. Týmto spôsobom chcem
zároveň poprosiť o odpustenie,
za všetko zlé, čím som pohoršil,
alebo svojou nedbalosťou pokazil.
Myslím, že na tento rok určite nezabudnem a že táto skúsenosť sa hlboko vryje do môjho srdca. Ešte raz,
ďakujem za všetko.
(František Petruška, diakon)

P.S: Dňa 23.6.2019 bude mať už
novokňaz František v našej konkatedrále postprimičú sv.omšu o 7.45
hod. Vtedy budete mať možnosť mu aj
pogratulovať.
Som vďačná Pánu Bohu za to, akí skvelí ľudia so
mnou absolvovali nezabudnuteľné zážitky a priniesli
do Prešova množstvo pozitívnej energie. Pán Boh
zaplať za všetkých dobrých ľudí. Božena Jedláková

Blíži sa čas kňazskej vysviacky a
primícií nášho diakona Františka
(Košice 15.6.2019), prosíme o
modlitby za neho.
Umelecké okienko
Nezhyneme!
Ne, a ne, tys᾿ nemohl zůstat v hrobě!
Tvá láska, po nás tak dychtivá,
všechny nás bere k Otci, k Sobě
a naši bídu odpuštění překrývá.
Ďábel, již z vítězství se těšil v sobě,
zrak se mu v Pravdě otvírá.
Oslepen Láskou ve své zlobě
obličej svůj si zakrývá...
Ne nás! Sám sebe, provždy pohřbívá. (Ivana
Krajčíková)
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Rozhovor s diakonom

1.
Pán diakon, určite ste mali
nejakú predstavu aj   informácie o
diakonskej praxi v konkatedrále a
vo farnosti sv. Mikuláša. Ako   to
skoro po roku hodnotíte?
Samozrejme, že človek prichádza s
istými očakávaniami a predstavami.
Keďže pochádzam z Fričoviec, a na
strednú školu som chodil práve do
Prešova, farnosť sv. Mikuláša som
akosi vnímal ešte pred mojím vstupom do seminára. Vedel som, že je
to mestská farnosť, kde je množstvo
aktivít, ale aj pastoračných povinností, čo sa mi za tento rok aj potvrdilo.

ročník: XIX.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

farnosti, čo ma veľmi povzbudilo.
Skutočnosťou však je, že s väčšou
časťou farníkov som nemal možnosť
prísť do bližšieho kontaktu, čo je aj
škoda. Z mojej osobnej skúsenosti
však musím povedať, že väčšina
farníkov na mňa veľmi pozitívne zapôsobila, začo som veľmi vďačný.
Zároveň ďakujem za prijatie a podporu od mnohých z nich.

4.
Aké skúsenosti si   beriete z
Prešova do  svojej budúcej pastorácie?
Ako diakon som mal možnosť
naberať skúsenosti pri vysluhovaní
sviatostí a svätenín, kázaní, vedení rôznych katechéz a biblických
stretiek. Organizovanie výletov a
kontakt s mladými a farníkmi našej
farnosti ma v mnohom obohatil, ako
2.
Ako ste sa cítili v aj ukázal v čom spočíva úloha kňaza
spoločenstve kňazov na fare?
vo farnosti.
Ďakujem predovšetkým za prijatie a
starostlivosť, ktorú mi preukazovali 5.
Čo vám najviac chýbalo
počas roka. Veľmi ma povzbudila počas tejto praxe?
spoločná modlitba a to, že sme sa Tým, že svoju prax vo farnosti som
dokázali na fare spolu stretnúť a vykonával na „pol úväzku“ keďže
porozprávať na rôzne témy, ktoré som pravidelne každý týždeň musel
boli pre mňa veľmi obohacujúce.
cestovať do Košíc, kde som sa ve3.
Čo veriaci v našej farnosti? noval ešte štúdiu a formácii, niekedy
Počas tohto roka som mal možnosť mi chýbal čas, ako aj možnosť sa
spoznať mnohých farníkov s ktorý- viac zapojiť do aktivít farnosti, čo
mi som prišiel do osobného kon- bolo veľkou škodou.
taktu skrz rôzne udalosti a okolnosti.
U mnohých som pozoroval veľkú pokračovanie na str. 4
ochotu a zanietenosť pri službe vo
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
3.6.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Karola Lwangu a
spoločníkov, mučeníkov
(sviatok)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef
6:15 † Štefan
7:00 † Klára - pohrebná
12:00 † Daniel, Viktor, Leopold, Marta
18:00 † Oľga, Štefan, Terézia
5:45 † Alžbeta - 1. výročie

Ut
4.6.

Utorok po 7.
veľkonočnej nedeli

6:15 † Jozef, Karina, Anna
7:00 † Tomáš - pohrebná
12:00 † z rod. Lipkovej
18:00 † Jana

Str
5.6.

Št
6.6.

Pi
7.6.

So
8.6.

Sv. Bonifáca, biskupa a
mučeníka
(spomienka)
Sv. Norberta, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Konkatedrála: po večernej
sv. omši adorácia.

Piatok po 7.
veľkonočnej nedeli
Prvý piatok mesiaca
Cemjata 17:00
Sobota po 7.
veľkonočnej nedeli

5:45 † Mária, Štefan, Helena, Jozef, Rudolf
6:15 † Jozef a Jozef
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Gabriela, Marta, Jozef
18:00 ZBP Juraj - 25 rokov života
5:45 † Radoslav (nedožitých 40 r.) a
manželia Kucanoví
6:15 † Ivo
7:00 † Hedviga - pohrebná
12:00 † František
18:00 za oslobodenie závislých
5:45 za obrátenie Daniela, Stanislava,
Kataríny
6:15 † Žofia, Andrej
7:00 † Miroslav - pohrebná
12:00 † z rod. Minarčikovej
18:00 ZBP v ťažkej chorobe pre Máriu
5:45 6.15 † Mária - 1. výročie
18:00 † Jozef, Anna, Ján (nedož. 100 rokov)

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (slávnosť)
POZOR: NIE JE SV. OMŠA O 10.00 A 11.30

Ne
9.6.

5.45 († František, Helena, Žofia), 6.30 (ZBP Marta s rodinou), 7.45, 11.00
(slávnosť udelenia sviatosti birmovania), 15.00 (za uzdravenie rodových
koreňov rod. Hvizdošovej), 18.00 († Filoména)
Kalvária: 16.30 († Anna, Jozef), Cemjata 10.15, Surdok 9.00 (ZBP Jozef,
Mária)

Infolist

Infolist

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 kostol: ... €; na organ:
bohuznáma Anna 20 €, bohuznáma
100 €; na kúpu pozemku pod
kaplnkou na Dúbrave: rod.
Hersteková 50 €.
2. V nedeľu 2.6.2019 máme zbierku
na katolícke masmédiá. Pán Boh
zaplať za vaše milodary na tento
cieľ!
3. SVIATOSŤ
BIRMOVANIA
BUDE 9.6.2019 O 11.00 HOD.
V NEDEĽU 9. JÚNA NEBUDE
SV. OMŠA O 10.00 A 11.30 Z
DÔVODU
UDEĽOVANIA
SVIATOSTI BIRMOVANIA.
4. 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. Generálka
pred birmovkou bude v sobotu
8.6.2019 po dopoludňajšej spovedi.
Birmovanci sú potom vrelo pozvaní
na večernú Vigíliu Turíc.
5. Novéna k Duchu Svätému. Od 31.5.
do 8.6.2019 sa modlíme pobožnosť k
Duchu Svätému s kňazom/diakonom
vždy pred sv. omšou večer o 17.55
hod.
6. V sobotu večer 8.6.2019 o 18.00
hod. vás pozývame na VIGÍLIU
ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO.
Zvlášť pozývame birmovancov!
7. Tento týždeň je prvopiatkový
- spovedáme ako obyčajne. Ku
chorým domov pôjdeme v piatok
od 8.00 hod. Vyloženie Sviatosti
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oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
Sv. omša na Cemjate bude na prvý
piatok o 17.00 hod.
8. Pozvánka na púť do Poľska. Klub
kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov do
Sanktuária Matky Božej Bolestnej
v Limanowej v Poľsku. Odchod
autobusu: 15.6.2019 - v sobotu o
6.30 hod. zo zastávky pred žel.
stanicou. Trasa: Prešov, Nový Sacz,
Limanowa a späť. Výbor KKP
9. Všímame si, že sú niektoré voľné
termíny sv. omší - svoje úmysly na
mesiac jún - august si nahlasujte čím
prv vo farskej kancelárii (nebojte sa
ani sv. omší o 5.45 a 6.15 hod.)
10. Miestna
skupina
Kruciaty
oslobodenia človeka Vás pozýva
na svätú omšu a adoráciu, ktorá
bude dňa 6.6.2019 o 18.00 hod.
v Konkatedrále sv. Mikuláša v
Prešove. Sv. omšu a modlitby
obetujeme za oslobodenie človeka
od rôznych závislostí, za uzdravenie
závislých a spoluzávislých.
V dňoch 2-9.5.2019 sa konala púť z rím.kat.
farnosti sv. Mikuláša v Prešove, ktorú pripravili
naši kňazi František Telvák a Pavol Knut. Ja
som na takejto púti bola prvýkrát v živote. Dosť
neskoro vzhľadom na to koľko mám rokov (57).
Keď som nastúpila do autobusu medzi pútnikov,
zmocnil sa ma pocit neistoty. V autobuse panoval
pokoj a pohoda - mala som pocit, že som vystúpila
z rýchlika a nastúpila do vlečúceho sa autobusu
a že mi všetko utečie čo robím. Lenže naši kňazi
sa o nás postarali prostredníctvom našej nebeskej
Matky. Začali sme sa modliť ruženec, pozreli si
film a zaspali od únavy. Naša prvá cesta viedla
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