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OZNAMY
Kalvária je pýchou nášho mesta a aby
ňou mohla byť aj naďalej potrebuje vašu
pomoc... Nie, nehovorím o peniazoch.
Potrebuje vaše ruky a váš čas. O
upratovanie jednotlivých objektov na
Kalvárii sa starajú dobrovoľníci v rámci
svojho voľného času. V súčasnej dobe
nie je zabezpečená starostlivosť nižšie
uvedených objektov. Ak môžete prispieť
1-2 hodinami týždenne – fajn. Ak 1-2
hodinami mesačne – výborne. Ak len pred
Veľkou nocou a odpustovou slávnosťou tiež dobre. Ale popravde: lístie sa lepšie
upratuje, keď je suché... Nebojte sa, nie je
to záväzok do smrti. Je to štafeta, ktorú si
máme odovzdávať. Možno na rok, možno
na 5 rokov... Stačí zájsť na farský úrad a
požiadať o kaplnku do starostlivosti. Ak
vám to nebude vyhovovať, oznámite to na
fare. Každá pomoc sa počíta... Tešíme sa
na vás.
Objekty: kaplnky 3., 4., 5.,14., kaplnka
Sv. schody, kaplnka Dobrého pastiera
(vľavo od 7. zastavenia), kaplnka Matky
ustavičnej pomoci (cestička medzi
kaplnkou Sv. schodov a 13. zastavením).
Kaplnka č. 3 - Pán Ježiš pred Veľradou:
Pri tejto kaplnke sa upratuje chodník od
schodíkov nad kaplnkou smerom nadol
až po schody pri kaplnke č. 2. Lístie sa
nosí vo vreciach za kaplnku do lesa.
Aspoň raz ročne je potrebné umyť jarovou
vodou kartáčom fasádu do výšky ½ metra
od blata a zeleného povlaku. Aspoň 2x do
roka je potrebné ošetriť obraz navlhčenou
handričkou s Diavou, aby sa zabránilo
popraskaniu farby a šíreniu plesní. Na
Bielu sobotu je zvykom dať do kaplnky
živé kvety bielej farby, počas odpustovej
slávnosti živé kvety bielo-červené, počas
roka môžu byť kvety umelé. Je zvykom
na Veľkú noc počas Krížovej cesty zapáliť
sviecu, podobne aj počas obradov na
Veľkú noc a odpustovú slávnosť, ale
sviece treba pri odchode z Kalvárie zhasiť,
aby nedošlo k požiaru.

Sv. schody: Vnútorný priestor sa počas
reštaurovania neupratuje. Je potrebné
zametať schody okolo kaplnky, priestor
pred ňou a chodník po ľavej strane smerom
nadol až po schody pri kaplnke č. 3. Lístie
sa nosí vo vreciach do lesa za kaplnku
č. 3 . Po ľavej a pravej strane kaplnky sa
nachádzajú šachty, ktoré je potrebné 1x
ročne vyčisťiť od lístia a zeminy.
Kaplnka č. 4 - Bičovanie: Pri tejto kaplnke
sa upratuje chodník od schodíka na hranici
s ka-plnkou č. 5 smerom nadol vrátane
schodov až po kaplnku Sv. schodov. Je
potrebné hrabať lístie okolo kaplnky a
chodníka, obzvlášť za kaplnkou, aby
nevlhol múr. Aspoň raz ročne je potrebné
umyť jarovou vodou kartáčom fasádu do
výšky ½ metra od blata a zeleného povlaku. Aspoň 2x do roka je potrebné ošetriť
obraz navlhčenou handričkou s Diavou,
aby sa za-bránilo popraskaniu farby a
šíreniu plesní. Podľa potreby sa zmýva
dlážka a mení obrus. Na Bielu sobotu je
zvykom dať do kaplnky živé kvety bielej
farby, počas odpustovej slávnosti živé
kvety bielo-červené, počas roka môžu
byť kvety umelé. Je zvykom na Veľkú
noc počas Krížovej cesty zapáliť sviecu,
podobne aj počas obradov na Veľkú noc
a odpustovú slávnosť, ale sviece treba pri
odchode z Kalvárie zhasiť, aby nedošlo k
požiaru.
Kaplnka č. 5 - Korunovanie tŕnim: Pri
tejto kaplnke sa upratuje chodník od
schodíka pri kaplnke vrátane schodov
až po hranicu s kaplnkou č. 4 a hrabe
lístie okolo chodníka. Aspoň 2x do roka
je potrebné ošetriť sochy navlhčenou
handričkou s Diavou. Podľa potreby sa
zametá dlážka. Kaplnka je dosť plná,
preto sa tam nedávajú kvety. Je zvykom
na Veľkú noc počas Krížovej cesty zapáliť
sviecu, podobne aj počas obradov na
Veľkú noc a odpustovú slávnosť, ale
sviece treba pri odchode z Kalvárie zhasiť,
aby nedošlo k požiaru.
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ROZHOVOR S DIAKONOM
Pán diakon, určite si mal nejakú
predstavu a informácie o diakonskej
praxi v konkatedrále a vo farnosti
sv. Mikuláša. Ako to skoro po roku
hodnotíš?
Určitú predstavu a informácie o
diakonskej službe vo farnosti sv.
Mikuláša som mal. Viac menej som
vedel, v čom spočíva táto diakonská
prax v Prešove, keďže som komunikoval
aj s predchádzajúcimi diakonmi, ktorí
tu už pôsobili. Svoje pôsobenie v tejto
farnosti po necelom roku hodnotím
veľmi pozitívne. Táto diakonská prax
bola pre mňa naozaj dobrou školou a
zároveň aj získaním nových skúsenosti
či poznatkov.
Ako si sa cítil v spoločenstve kňazov
na fare?
Zažil som tu super spoločenstvo kňazov
na čele s pánom dekanom, ktorý bol pre
mňa ako otec, ktorý sa staral nielen o
mňa, ale aj o všetkých na fare s láskou.
Za to som mu nesmierne vďačný.
Rovnako aj páni kapláni boli pre mňa
ako starší bratia. Vždy som u nich
našiel dobrú radu i ochotu pomôcť, ak
som niečo potreboval. Im chcem tiež
vyjadriť svoju vďačnosť. Takže môžem
povedať, že som sa tu cítil ako doma. :)
Aké skúsenosti si berieš z Prešova do
svojej budúcej pastorácie?
Tým, že som ako diakon pôsobil v
Prešove počas celého týždňa, že som
nemusel dochádzať do seminára a na
fakultu, keďže som štúdium ukončil
už minulý rok, tak vďaka tomu som

ročník: XX.

11.NEDEĽA V ROKU A

mal možnosť okrem tých bežných
povinností
diakona
(vysluhovať
jednotlivé sviatosti, pochovávať a
prednášať homíliu) nahliadnuť a
zároveň nadobudnúť aj skúsenosti z
oblasti kancelaristiky, ďalej z pastorácie
detí a mladých, birmovancov, ale
aj skúsenosť so spoločenstvom
kresťanských pedagógov. Zažil som tu
teda širokú škálu kňazskej práce, vďaka
čomu som mal možnosť nadobudnúť
bohaté skúseností do svojej budúcej
pastoračnej práce.
Čo by si chcel zaželať farnosti sv.
Mikuláša?
Chcem zaželať celej farnosti, aby ste
sa vždy dokázali oprieť o tú najistejšiu
istotu, ktorá pevne stojí, aj keď všetky
ľudské istoty padnú - teda o Ježiša
Krista. Aby ste vždy mali otvorené
srdcia na Jeho prijatie a vzmáhali sa v
láske a službe pre svoju farnosť. A aby
Vám dobrotivý Pán Boh mocne žehnal
vo Vašich životoch.
Čo by si chcel dodať na záver?
Chcel by som dodať len toľko, že
ďakujem Vám všetkým, s ktorými
som mal možnosť sa stretnúť počas
môjho pôsobenia v tejto farnosti. A
samozrejme ďakujem aj za všetky
modlitby a príhovory. Tiež Vás chcem
odprosiť, ak som niekomu, hoci aj
nevedome, akýmkoľvek spôsobom
ublížil. Prosím, odpustite mi to. Myslím
na Vás vo svojich modlitbách a aj vy
myslite na mňa v tých svojich. Všetkým
ešte raz ďakujem. :)
(Spracoval o. Michal Škulka, kaplán)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Marta - pohrebná, + Ondrej

Pondelok 11. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Anna, Mária, Andrej (zo 6:15)
12:00 + Ivana - žena
16:00 + Antónia
18:00 ZBP kňaz Pavol - 25. výročie kňazstva
5:45 + František, Jozef
7:00 + Rudolf - pohrebná

Ut
16.6.

Utorok 11. týždňa v
Cezročnom období

10:00 ZBP Pavol s rod. (zo 6:15)
12:00 Za +, na ktorých si nikto nespomenie
16:00 + Jozef, Peter, Ján, Peter
18:00 + Mária - 1. výročie
5:45 + Jozef, Peter, Ján, Peter
7:00

Str
17.6.

Streda 11. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Štefan (zo 6:15)
12:00 Za +, na ktorých si nikto nespomenie
16:00 ZBP rod. Sabolová
18:00 + Vladimír - pohrebná
5:45 + Marta - 1. výročie
7:00 + Erik - pohrebná

Št
18.6.

Štvrtok 11. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Jozef, Peter, Ján, Peter (zo 6:15)
12:00 + Mária, Rudolf
16:00 + Jozef, Peter, Ján, Peter
18:00 + Mária

Pi
19.6.

N A J S V ÄT E J ŠI E H O
SRDCA JEŽIŠOVHO
slávnosť
Cemjata 17.00

5:45 ZBP Helena, Jaroslav, Matúš, Helena
a ich rodiny
7:00 + Vladimír - pohrebná
10:00 + Božena (zo 6:15)
12:00 + Juraj
16:00 + Ján, Margita
18:00 + z rod. Karlíkovej a Rabikovej

So
20.6.

Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie
spomienka

5:45 ZBP Jolana
7:00 + Marta - pohrebná (zo 6:15)
10:00
18:00 + Peter

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
21.6.

5.45 (+ Marta), 6.30 (ZBP Lukáš), 7.45, 10.00 (+ Janka a Martin), 11.30 (Za
prvoprijímajúce deti), 13.30, 15.00 (+ Katarína, Peter, Štefan), 16.30 (+ Jozef,
Peter, Ján, Peter), 18.00 (ZBP rod. Rešetárová), Kalvária 16.30 (ZBP rod.
Gabrielyová), Cemjata 10.15

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
15.6.

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 hod. sa v čase
mimoriadnych opatrení nespovedá.
2. Spoločenstvo
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho pozýva k modlitbe
Deviatnika k Ježišovmu Srdcu so
začiatkom vo štvrtok 11.6.2020
o 17.40 hod. (pred večernou sv.
omšou) a ukončením na sviatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
19.6.2020.
3. Deň
Najsvätejšieho
Srdca
Ježišovho. Pri sv. omši v piatok
19.6.2020
o 18.00 hod. bude
zasvätenie a pobožnosť.
4. V nedele 21.6. a 28.6.2020 kvôli
slávnosti prvého sv. prijímania sv.
omše o 11.30 hod. budú určené len
pre prvoprijímajúce deti a ďalších
13 osôb z ich rodiny. Ďakujeme
za pochopenie. Priamy prenos z
týchto slávnosti môžete sledovať
prostredníctvom www.bodka.tv.
5. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka
2020.
6. Oznam pre tých, ktorí majú záujem
o prijatie sv. birmovania, ako aj
sviatosti eucharistie v roku 2021.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vo
farskej kancelárii v čase úradných
hodín alebo si ich môžete stiahnuť
z našej webovej stránky a vyplnené
doniesť do koncelárie do nedele
16.8.2020. Prosíme, aby ste si
všímali oznamy v Infoliste.
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7. Vzhľadom na 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 ochotu.
ČSOB SK02 7500 0000 0040
0800 8582.VÚB SK12 0200 0000
0030 8266 5551.
8. SSV vám oznamuje, že keď
ste
svojim
zaneprázdnením
alebo zabudnutím nevyzdvihli
„Kalendár, podielovú knihu a
darček SSV, môžete z preukazom
člena SSV vyzdvihnúť si svoje
knihy a darček v predajni SSV na
Hlavnej ul. 80, počas otváracích
hodín. Prosíme vás, aby ste tak
urobili do 25.6.2020.
Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma 5€, novomanželia Denisa
a Juraj 100€, bohuznáma Petra 100€,
bohuznáma 86€, novomanželia Dávid
a Lucia 40€, novomanželia Lukáš a
Diana 50€,, bohuznáma Katarína 50€,
z pohrebu Marty 100€. Na TV LUX:
bohuznáma Katarína 50€
Blíži sa čas kňazskej vysviacky a
primícií nášho diakona Jakuba
(Košice, 20.6.2020), prosíme o
modlitby za neho. Dňa 28.6.2020
bude mať už novokňaz Jakub v
našej konkatedrále postprimičnú
sv.omšu o 7.45 hod. Vtedy budete
mať možnosť mu aj zagratulovať.
V stredu 17.6.2020 si pripomínajú
20 rokov kňazstva o. Martin Šimko
a 30 rokov kňazstva o. Jozef Heske.
Pamätajme na nich vo svojich
modlitbách.

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

