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(Pokračovanie zo strany 1)
Prepojenie práce s modlitbou: Aj čas
určený na prácu pretkával Ján Pavol
II. modlitbou, najmä strelnými modlitbami. Dá sa povedať, že sa celý deň
neprestával modliť.

Slová adresované mladým ľuďom:
"Niekedy sa treba odvážiť vykročiť
smerom, ktorým dosiaľ ešte nikto nešiel."
"Nemajte strach letieť vysoko, robiť si
veľké plány. Buďte nároční sami k sebe,
neuspokojte sa s cieľmi, ktoré dosiahnete ľahko a bez námahy! Majte odvahu
prinútiť sa k niečomu náročnému!"
"Je potrebné niesť kríž. Ak chceš byť
kresťanom, Kristus od teba žiada, aby si
prešiel cestou obrátenia. Je to ťažké, ale je
to možné."
Michal Škulka, kaplán

OZNAMY
K
VEREJNÝM
BOHOSLUŽBÁM V MÁJI 2020

Sv. omše v Konkatedrále budú
upravené takto – v pondelok až
v piatok o 5.45, 7.00, 10.00 (pre
seniorov), 12.00, 16.00 a 18.00 hod.,
v sobotu 5.45, 7.00, 10.00 (pre
seniorov) a 18.00 hod. a v nedeľu o
5.45, 6.30 (pre seniorov), 7.45, 10.00,
11.30, 13.30 (pre seniorov), 15.00,
16.30 a 18.00 hod. Úmysly prijaté na
sv. omše o 6.15 h. budú slávené v
týždni o 10.00 h. a v sobotu o 7.00 h.
- 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
omše vychádzajte smerom na juh.
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- 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 vychádzaní z kostola po omši
dodržujte tento odstup.
- Sv. prijímanie vám podáme na
ruku, nie do úst. Je to z nariadenia
Sv. otca, KBS i Arcibiskupského
úradu 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!
- Slávnosť prvých sv. prijímaní
v júnových termínoch o 11.30 h.
bude:
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)
- Nedeľné detské sv. omše
pokračujú v obmedzenom režime v
máji takto:
17.5.2020 o 11.30 hod. (ZŠ Kúpeľná 2. skupina a iné školy - okrem ČSA
a sv. Mikuláša)
24.5.2020 o 11.30 hod. (ZŠ ČSA - 1.
skupina)
31.5.2020 o 13.30 hod. (ZŠ ČSA a
Katolícka škola sv. Mikuláša).

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. MÁJ 2020

100 ROKOV OD NARODENIA SV.
JÁNA PAVLA II.

Tento rok osobne prežívam ako "Rok
sv. Jána Pavla II.", keďže na 18. mája
pripadá 100. výročie jeho narodenia.
Okrem toho sme si v apríli pripomenuli 30 rokov od jeho 1. návštevy
na našom území, v lete si pripomenieme 25 rokov od momentu, keď
v Košiciach svätorečil košických
mučeníkov a v Prešove sa modlil
pri pamätníku Caraffových obetí.
Zároveň v apríli sme si pripomenuli
aj 15. výročie jeho smrti.
Vplyv sv. Jána Pavla II. na môj život
vnímam už od detstva, ale najväčší
vplyv na mňa mal tento veľký
svätec počas rokov, keď som sa formoval v seminári. Zaujali ma nielen jeho, myšlienky, ale najmä jeho
prežívanie viery počas celého života
- ako študenta, kňaza, arcibiskupa a
pápeža. Na prahu diakonskej vysviacky, keď som čítal knihu rozhovorov
so Sta-nislavom Dziwiszom "Život s
Karolom" som si uvedomil v čom Ján
Pavol II. môže byť aj pre mňa vzorom:
Stretnutie s Bohom: Miestom
zvláštneho stretnutia s Bohom bola
pre Karola Wojtylu súkromná kaplnka. Bol v nej podľa možnosti čo
najdlhšie. Tam sa rozprával s Bohom,
počúval, čo mu Pán hovorí.
Spoveď: Veľký význam pripisoval
Karol Wojtyla spovedi. Bola preňho
nielen vyznaním hriechov, ale
predovšetkým prežitím odpustenia,
toho, že Boh odpúšťa hriechy, teda
milosťou dávajúca silu, aby človek

ročník: XX.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

mohol žiť poctivo a statočne.
Slávenie sv. omše: Pred sv. omšou
mal vždy chvíľu ticha. Vždy bol sústredený, pohrúžený do rozjímania a
modlitby. Pozornosť vzbudzoval spôsob, akým počas sv. omše vyslovoval
jednotlivé slová a vykonával gestá,
lebo chcel, aby ich poslanie a symbolika boli dobre pochopené. Prítomní na eucharistii cítili, že majú účasť
na mystériu. A po liturgii kľačal vo
veľkom sústredení a vzdával vďaky.
Duchovný vodca mládeže: Vo farnosti kňaz Karol Wojtyla zhromaždil
študentov a stal sa ich duchovným
vodcom. Učil ich predovšetkým, ako
sa treba modliť. Povzbudzoval ich
do účasti na sviatostiach, hlavne na
svätej omši. Ukazoval im ako majú
žiť v spoločenstve a vážiť si iného. Chodil s nimi na výlety do hôr,
zúčastňoval sa na splavovaní v kajakoch. V apoštoláte pokračoval aj
ako kardinál. Ostával priateľom, ale
nadovšetko bol otcom, duchovným
vodcom a pastierom.
Rozjímanie v prírode: Výlety do hôr
boli pre Jána Pavla II., ako sám hovoril, darom, príležitosťou rozjímať a
predovšetkým modliť sa. V horách
kontemploval Pánove diela, zveroval
sa ich Stvoriteľovi. Hovoril, že je v
Božej prítomnosti. Nachádzal si čas
na čítanie a na prípravu rozličných
textov. Známa je najmä fotografia z
roku 1984: pápež kráčajúci sám cez
jesenné lesy národného parku v Alberte, keď sa modlil ruženec.
(pokračovanie na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

strana 2
Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Mária - 1. výročie

Pondelok po 6. veľkonočnej
nedeli

12:00 + Margita
16:00
18:00 + Klára
5:45 ZBP Samuel
7:00 + Michal - pohrebná

Ut
19.5.

Utorok po 6. veľkonočnej
nedeli

10:00 + Bernat (zo 6:15)
12:00 + Rozália
16:00 + Emil - pohrebná
18:00 + Mária
5:45 + Štefan, Terézia
7:00 + Vlasta - pohrebná

Str
20.5.

Streda po 6. veľkonočnej
nedeli

10:00 + Veronika, Anton (zo 6:15)
12:00 + Karol
16:00
18:00 + Pavol

Št
21.5.

PRIKÁZANÝ SVIATOK
NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA, slávnosť
sv. omše sú aj o 8.00 hod.
a 13.30 hod.

5:45 + Anna, Ján
7:00 + Marián a František
10:00 + Anton, Tomáš, Mária (zo 6:15)
12:00 + Zuzana, František
16:00 ZBP sestra Maristella
18:00 + Klára
5:45 + Ružena

Pi
22.5.

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
ľubovoľná spomienka

7:00 + Božena - pohrebná
10:00 ZBP Jozef, Blažena - 80 a 75 r. života (zo 6:15)
12:00 + Helena
16:00
18:00 + František, Alžbeta, Ladislav, Vladimír
5:45 + Tomáš, Alžbeta

So
23.5.

Sobota po 6. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Žofia - pohrebná (zo 6:15)
10:00
18:00 + Dušan

Ne
24.5.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A
5.45 (Juliána s rod.), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45, 10.00, 11.30 (+ Ján a rodičia
Mária a Gabriel), 13.30, 15.00 (+ Anna a Jana), 16.30, 18.00 (+ František),
Kalvária 16.30 (+ Anna )

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
18.5.

10:00 + Jolana a z rod. Cipárikovej (zo 6:15)

Oznamy

1. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
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. Prosíme,
rešpektujte, že v čase 10.00-12.00
sa v čase mimoriadnych opatrení
nespovedá.
2. V stredu 20.5.2020 o 7.00 hod.
slávime sv. omšu s priamym
prenosom do TV LUX.
3. Sviatosť
birmovania
bude
31.5.2020 o 11.00 hod. iba za
účasti birmovancov a ich birm.
rodičov!
4. 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); 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,
prosím, na tel. čísle 0915 657 448.
5. Vo štvrtok 21.5.2020 je prikázaný
sviatok Nanebovstúpenia Pána.
Sv. omše budú takto: 5.45, 7,00,
8.00, 10.00 (pre seniorov), 12.00,
13.30 (pre seniorov), 16.00 a 18.00
hod.
6. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj značný
výpadok príjmu z milodarov a
zvončeka, ktorý sa používa na
chod kostola a farnosti, vás chceme
poprosiť, aby ste prispeli prevodom
na náš účet: Pán Boh zaplať za
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ochotu. ČSOB SK02 7500 0000
0040 0800 8582.VÚB SK12
0200 0000 0030 8266 5551.
Milodary: Vložené na účet ČSOB:
bohuznámy 100€. bohuznáma 20€,
bohuznámy 100€, bohuznáma 100€,
bohuznámy 50€, bohuznáma 100€,
bohuznámy 20€, bohuznáma 50€,
bohuznáma 20€, bohuznámy 5€.
Vložené na účet VÚB: bohuznáma
15€, bohuznámy 10€, bohuznáma
15€, bohuznámy 100€.
Posolstvo
arcibiskupa
Mons.
Bernarda Bobera k Zbierke na
masmédia v nedeľu 24.5.2020
Uplynulé dva mesiace sme sa
nemohli stretávať pri slávení
Eucharistie v našich kostoloch. Boli
sme doslova odkázaní na prenosy
bohoslužieb cez médiá.
Chcem poďakovať všetkým kňazom,
ktorí nerezignovali a cez sociálne siete
streemovali sväté omše, pobožnosti a
duchovné inšpirácie. Moja vďačnosť
patrí aj verejnoprávnemu Rozhlasu a
televízií za priame prenosy.
Osobitne ďakujem našim katolíckym
médiám Rádiu Lumen a Televízii
Lux za ich prácu, ktorú vykonávali
s veľkým nasadením a vytrvalosťou,
a to nielen pri online prenosoch
liturgických slávení. Ďakujem im
za ich službu počas uplynulých
mesiacov pandémie.
Na budúci týždeň je siedma
veľkonočná nedeľa, kedy sa už
tradične venujeme podpore našich
katolíckych médií. Prejavom vďaky
a podpory našim médiám umožníme
nielen ich ďalší rozvoj, ale posilníme
aj našu slobodu v komunikovaní
pravdy, dobra a krásy. Za pomoc pre
naše katolícke médiá vám už vopred
ďakujem!

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

