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Infolist

OZNAMY
K
VEREJNÝM
BOHOSLUŽBÁM
S
OBMEDZENIAMI V MÁJI 2020
(Sledujte aj www.presov.rimkat.sk a
www.ke-arcidieceza.sk)

Sv. omše pre verejnosť budú v
tomto čase v konkatedrále takto:
Pondelok - Piatok: 5.45, 7.00, 10.00
(pre seniorov), 12.00, 16.00, 18.00
Sobota: 5.45, 7.00,
seniorov), 18.00

10.00

(pre

Nedeľa:
5.45.,
6.30
(pre
seniorov), 7.45, 10.00, 11.30 (pre
prvoprijímajúce deti a ich rodičov),
13.30 (pre seniorov), 15.00, 16.30,
18.00; Kalvária 16.30.
- Prosíme, aby ste rešpektovali
pokyny, ktoré sú umiestnené pri
vstupe do kostola.
- Kostolníci vás budú informovať,
že ak sa naplní povolená kapacita,
musíte ostať vonku.
- Pre súkromnú modlitbu pred
mrežou kostola je povolená max. 1
osoba. Rešpektujte to!
- Vstup do kostola bude zo smeru
od fary (hlavný vchod), po skončení
sv. omše vychádzajte smerom na
juh.
- Sedieť môžete v každej druhej
lavici, maximálne po dvaja, sadnite
si na kraje lavíc. Keď je lavica krátka,
sadnite si po jednom.
- Keď budete stáť, dodržujte
vzdialenosť medzi sebou na 2 metre.
Aj pri sv. vychádzaní z kostola po
omši dodržujte tento odstup.
- Sv. prijímanie vám podáme na
ruku, nie do úst. Nie je to urážka
Pána Boha! Je to z nariadenia Sv.
otca, KBS i Arcibiskupského úradu

20
2020

v čase pandémie!
- Pri podávaní sv. prijímania tí, ktorí
chcete prijať, postavte sa v lavici,
kňaz, diakon alebo rozdávateľ príde
k vám a Eucharistiu vám podá na
mieste!
- Nepodávajte si ruky a v laviciach si
nenechávajte ani modlitebné knižky,
ani ružence. Také je nariadenie KBS!
Rešpektujme to!
- Sviatosť birmovania bude
31.5.2020 o 11.00 hod. Na sv. omši
budú môcť byť len birmovanci a ich
birmovní rodičia!
- Slávnosť prvých sv. prijímaní v
júnových termínoch bude takto:
A. 7.6.2020 (ZŠ Kúpeľná - 1. skupina)
B. 14.6.2020 (ZŠ Kúpeľná - 2. skupina
a ostatné školy - okrem ČSA a sv.
Mikuláša)
C. 21.6.2020 (ZŠ ČSA - 1. skupina)
D. 28.6.2020 (ZŠ ČSA a Katolícka
škola sv. Mikuláša)
Vždy o 11.30 hod. Bude slávená za
prvoprijímajúce deti. Prijatý úmysel
z tejto omše odslúžime pri sv. omši
o 13.30 hod.
- Nedeľné detské sv. omše
pokračujú v obmedzenom režime v
máji takto:
A. 10.5.2020 o 11.30 hod. (ZŠ
Kúpeľná - 1. skupina)
B. 17.5.2020 o 11.30 hod. (ZŠ Kúpeľná
- 2. skupina a iné školy - okrem ČSA
a sv. Mikuláša)
C. 24.5.2020 o 11.30 hod. (ZŠ ČSA 1. skupina)
D. 31.5.2020 o 13.30 hod. (ZŠ ČSA a
Katolícka škola sv. Mikuláša).

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
10. MÁJ 2020

JA SOM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

V rozlúčkovej reči s apoštolmi Pán
Ježiš hovorí: „Nech sa vám srdce
nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo
mňa.“ Ježiš spája strach s absenciou
viery; kto má slabú vieru má veľký
strach. Tú istú mienku vyslovil Ježiš
počas búrky na jazere, keď ho apoštoli,
hnaní strachom, zobudili. Pokarhal ich
slovami: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“
A Petra, keď sa vo vlnách mora začal
topiť, sa Ježiš pýta: „Maloverný, prečo
si pochyboval?“ Aj my by sme dnes
mohli mať veľa dôvodov na strach
(pandémia, strata zamestnania, sociálna neistota, ako prežiť od výplaty
k výplate), ale naša nádej sa rodí z
presvedčenia, že s Bohom nikdy neprehráme. Ježiš zvíťazil nad zlom a aj
nás uisťuje ráznymi slovami: „Vo svete
máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ Dôležité je teda byť s Bohom, zostať v ňom, chodiť s ním. Ak
zostávame spojení s Bohom, potom
sa nemusíme príliš obávať ani prítomnosti, ani budúcnosti. Jediné, čo
nás môže skutočne ohroziť, je strata
priateľstva s Bohom - hriech.
Kráčať! Ďalší dôvod potechy, ktorú
Ježiš predkladá apoštolom. Hovorí
im: „Keď odídem a pripravím vám
miesto, zasa prídem a vezmem vás k
sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som
ja.“ Súčasnosť je cesta. Roky našej pozemskej pute sú časom na rozhodnutie, časom výberu. Budúcnosť je Otec:
radosťou zo života je skrátenie vzdialenosti medzi nami a Bohom, aby sme
prežili Boží život. Preto Ježiš dodáva:

ročník: XX.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš,
ktorý možno zhmotnil myšlienku
života, povie: „Pane, nevieme, kam
ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“
Vtedy Ježiš odkrýva tajomstvo svojej
osoby: „Ja som cesta, pravda a život.“
Vo svete sa nám núka veľa ciest. Mnohé z nich sú veľmi lákavé, ale nie sú
pravé. Nemajú v sebe plnosť pravdy,
ani plnosť života, ktoré priniesol
Ježiš. Život bez Krista je odchýlkou,
je zlyhaním, je to cesta naprázdno.
Nevyvrátiteľný dôkaz týchto slov je situácia moderného sveta, obmedzeného
na spoločnosť nespokojných, úzkostne
hľadajúcich šťastie tam, kde ho niet.
Slová proroka Jeremiáša verne opisujú
našu spoločnosť blahobytu chudobnú
na dobro: „Veru, môj ľud na mňa zabudol, okiadzali ničomnosť a potkýnali
sa po cestách, po dávnych stopách,
chodili po chodníkoch, cestách nevysypaných“. Kristus potvrdzuje, že je
Pravdou.
Francúzsky filozof Blaise Pascal hovorí: „Bez Krista nie je jasné, kto sme
a kam smerujeme; život ani smrť sa
nedajú pochopiť.“ Kristus hovorí,
že je Životom. V dnešnej modernej
spoločnosti prevládajú voľby smrti:
drogy, samovraždy, násilie, potraty,
eutanázia.... Prečo? Ako vzniká taký
postoj? Rodí sa vtedy, ak odmietame
otvoriť srdce Kristovi. Ľudský život
potrebuje oporu, ktorá mu dá zmysel.
Ňou je Kristus! Položme si otázku: „Je
pre mňa Cestou, Pravdou a Životom,
Kristus?“ (o. Pavol Knut RCJ)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Gabriela - pohrebná
10:00 ZBP Dorotka a Samko (zo 6:15)
12:00 + Imrich, Františka, Margita, Jonáš, Jozef
16:00
18:00 + Ladislav
5:45 + František, Andrej, Anna, Andrej, Marián
7:00 + Žofia - pohrebná

Ut
12.5.

Utorok po 5. veľkonočnej
nedeli

10:00 ZBP Gabriela a Jakub (zo 6:15)
12:00 + Margita
16:00
18:00 + Peter - pohrebná
5:45 + Jozef, Pavol, Darina, Štefan
7:00 + Martin - pohrebná

Str
13.5.

Bl. Panny Márie Fatimskej
ľubovoľná spomienka

10:00 ZBP Bartolomej (zo 6:15)
12:00 + Ivana (žena)
16:00 + Rudolf, Alžbeta, Michal, Anna
18:00 + Ľudmila
5:45 + Jolana a z rod. Mičkaninovej
7:00 + Veronika

Št
14.5.

Sv. Mateja, apoštola
sviatok

10:00 ZBP bohuznámy (zo 6:15)
12:00 + Jozefína
16:00
18:00 + Klára
5:45 ZBP Zlatica a Ján
7:00 + Karol - pohrebná

Pi
15.5.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

10:00 + Klára - 1. výročie (zo 6:15)
12:00 + Július
16:00
18:00 + Mária

So
16.5.

Ne
17.5.

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
spomienka

5:45 + Juraj, Jozef
7:00 + Oľga - pohrebná (zo 6:15)
10:00
18:00 + Peter

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A
5.45 (ZBP Milan - 85 rokov), 6.30 (ZBP Juraj a Mária), 7.45, 10.00 (+ Ladislav
- úmysel zo Surdoku), 11.30, 13.30, 15.00 (+ Ján), 16.30, 18.00 (ZBP Ján a
Vladimír), Kalvária 16.30 (ZBP Jozef s rod.)

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 6:20 – 7:00 hod.; večer 17:30 – 18:00 hod.

Po
11.5.

Bl. Sáry Salkaháziovej,
panny a mučenice
ľubovoľná spomienka

Oznamy

1. Sv. omše sa od 6.5.2020 môžu
konať verejne. V Konkatedrále
budú časy slávení až do odvolania
upravené takto – v pondelok až v
piatok o 5.45, 7.00, 10.00, 12.00,
16.00 a 18.00 hod., v sobotu
5.45, 7.00, 10.00 a 18.00 hod. a v
nedeľu o 5.45, 6.30, 7.45, 10.00,
11.30, 13.30, 15.00, 16.30 a 18.00
hod. Úmysly prijaté na sv. omše o
6.15 hod., budú slávené v týždni o
10.00 hod. a v sobotu o 7.00 hod.
2. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
približne od 6.20 hod. do 7.00
hod. (každý deň okrem nedele)
a večer od 17.30 hod. do 18.00
hod. Prosíme, aby ste rešpektovali,
že sa spovedá len vonku okolo
konkatedrály. Držte si odstup
od ostatných. Spoveď si môžete
dohodnúť aj individuálne.
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prosím, na tel. čísle 0915 657
448.
6. Farskú kancelária je možné
navštívíť už v riadnych
úradných hodinách. Pred
vstupom si dezinfikujte ruky
pripraveným prostriedkom v
predsieni kancelárie. Pohreby,
zaopatrenie chorých a iné súrne
záležitosti mimo kancelárskych
hodín hláste telefonicky na čísla:
0905658364 alebo 0915657448
alebo kňazom po sv. omšiach.

3. V piatok 15.5.2020 o 18.00
hod. bude slávená sv. omša pre
birmovancov a ich rodičov.

7. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj značný
výpadok príjmu z milodarov
a zvončeka, ktorý sa výlučne
používa na chod kostola a
farnosti, vás chceme poprosiť,
aby ste prispeli prevodom na
náš účet: Pán Boh zaplať za
ochotu. ČSOB SK02 7500 0000
0040 0800 8582.VÚB SK12
0200 0000 0030 8266 5551.

4. Sviatosť birmovania ostáva v
pôvodnom termíne 31.5.2020
o 11.00 hod. iba za účasti
birmovancov a ich birmovných
rodičov!

8. Vyšla kniha Kňaz Jozef Štofej
- svedok viery, nádeje a lásky.
Nech sa páči, máme ju v
kancelárii fary. Spoluautor je aj
náš dekan.

5. V súvislosti s prvým svätým
prijímaním máte na výber niekoľko
možností: 1. v júni pri splnení
podmienok (ruško na tvári, sv.
prijímanie do ruky, a s obmedzeným
počtom prvoprijímajúce dieťa + tri
ďalšie osoby z rodiny), termíny
nájdete na zadnej strane infolistu;
2. po zrušení obmedzení (možno v
septembri-októbri); 3. pri večernej
sv. omši od pondelka do piatku
v júni. Ktorúkoľvek z týchto
možností si vyberiete, nahláste to,

Milodary: Vložené na účet ČSOB:
bohuznámy Ondrej 2€, zdravotníci
FNsP 50€, bohuznáma Alžbeta 20€,
bohuznáma Katarína 20€, bohuznámy
Július 20€, bohuznámy Anton 100€,
bohuznámy Vladimír 12€, bohuznámy
Peter 15€, bohuznáma Mária 50€,
bohuznáma Jozefa 100€, bohuznámy
Stanislav 120€, bohuznáma Emília
200€, bohuznámy Martin 50€. Vložené
na účet VÚB: bohuznámy Zdenko 15€,
bohuznámy Milan 20€, bohuznámy
Pavol 5€, bohuznámy Peter 100€,
bohuznáma Jozefína 30€, bohuznámy
Emil 50€.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

