SPOLOČENSTVÁ V NAŠEJ FARNOSTI
NEOKATECHUMENÁTNA CESTA
Založená na troch základných prvkoch, ktoré zdôraznil aj Druhý vatikánsky koncil:
BOŽIE SLOVO, LITURGIA, SPOLOČENSTVO.

Neokatechumenátna cesta vznikla v roku
1964 medzi obyvateľmi barakov „Palomeras
Atlas“ v Madride. Tam Kiko Argüllo a Carmen
Hernández pocítili povolanie ohlasovať
Evanjelium. Spolu s niektorými bratmi, ktorých
Pán povolal, prežívali svoje kresťanstvo medzi
chudobnými. Ľudia, s ktorými žili, túžili po
dobrej zvesti. Mocne ohlasované slovo dávalo
vzniknúť novej skutočnosti – koinónii
(spoločenstvu).
Neokatechumenátna
cesta
prišla
na Slovensko v r. 1978; prvé katechézy
pre veriacich z farností Preseľany a Lefantovce
dávali poľskí katechisti. V 80-tych rokoch
vznikali u nás prvé spoločenstvá (Stupava,
Vrbové, Vrútky, Źilina). Po r. 1989 sa katechézy
dávali v mnohých farnostiach. Na Slovensku
dnes existuje cca. 50 spoločenstiev v 25
farnostiach (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica,
Źilina, Prešov, Košice a iných), spolu asi 1000
bratov a sestier.
Podľa slov iniciátora cesty, Pán povolal
bratov a sestry do spoločenstiev, aby prežívali
cestu obrátenia, počas ktorej možno objaviť
bohatstvá kresťanskej viery v pokrstnom
katechumenáte. V ňom krok za krokom, etapu
za etapou, môžu zostúpiť až k vodám Krstu.
Neokatechumenát otvára vo farnosti cestu
kresťanskej iniciácie, ktorá rozvíja pastoráciu
evanjelizácie pre dospelých, privádzajúc k viere
mnohých, ktorí dnes žijú povrchné kresťanstvo.

Farnosť Krista Kráľa Prešov – Sekčov
Nám. Krista Kráľa 1, 08001 Prešov
Kancelária: 051/7701822
Služobný telefón: 0948 078 023
po.sekcov@abuke.sk
www.kristuskral.sk
Farský účet Krista Kráľa:
SK74 0900 0000 0005 0004 4923

Neokatechumenátna cesta je v službe
biskupom. Realizuje sa vždy vo vnútri
farnosti v malom spoločenstve. Modelom
komunity je Svätá Rodina z Nazareta, kde sa
bratia stávajú dospelými vo viere, vzrastajúc
v pokore, jednoduchosti a chvále, podriadení
Cirkvi. Spoločenstvo pomáha objavovať
neokatechumenom potrebu neustáleho
obrátenia a dospievania vo viere. Centrom
celého neokatechumenátneho „kráčania“ je
syntéza kerygmatického ohlasovania, zmeny
morálneho života a liturgie.
Neokatechumenátna
cesta
pomáha
farnosti plniť stále viac jej misiu, aby bola ako
miestna cirkev soľou, svetlom a kvasom
sveta, aby bola sviatosťou spásy.
Neokatechumenát dnes vydáva mnoho
duchovných plodov: zmierené rodiny,
otvorenosť pre život, rodiny, ktoré sa
z vďačnosti voči cirkvi ponúkajú, že ponesú
evanjelium až na koniec sveta. Z tejto cesty
dnes pochádza mnoho povolaní – dievčatá,
ktoré sa dávajú k dispozícii pre život v reholi
a vstupujú do kontemplatívnych kláštorov,
chlapci, ktorí sa vydávajú na cestu
ku kňazstvu. Vznikajú diecézne misijné
semináre na podporu evanjelizácie sveta
(„Redemptoris Mater“). Významným plodom
tejto cesty je aj misionársky rozlet. Mnoho
bratov a sestier pomáha vo farnostiach
v rôznych oblastiach sviatostnej pastorácie a
pri katechizácii.

Úradné hodiny v kancelárii:
Pondelok – Piatok 15:30 – 17:00
okrem prikázaných a štátnych sviatkov.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia:
Pondelok – Piatok 17:30 – 17:55
Utorok a Štvrtok 8:30 – 8:55

VERAICON
MÁJ 2022

Infolist Rímskokatolíckej farnosti KRISTA KRÁĽA Prešov – Sekčov

SYNODA 2021 - 2023 – DIALÓG
„Vedzte,
bratia
moji
milovaní: každý človek má byť
rýchly, keď treba počúvať, ale
pomalý do reči a pomalý
do hnevu.“ (Jak 1, 19)
Dialóg je cestou vytrvalosti,
ktorá zahŕňa aj stíšenie
a bolesť, ale je schopná prijať
skúsenosti
jednotlivcov
i národov.
V
dialógu
je
stále
východiskovým bodom láska
a schopnosť každého človeka
milovať. V tomto prípade je
nanajvýš potrebné ohľaduplné
ohlasovanie v presvedčení, že
všetci sme si navzájom bratia
a sestry a zároveň deti
jediného Otca, ktorý je na
nebesiach bez ohľadu na to, či
ho niekto uznáva/vyznáva
alebo nie: „Veď Boh zosiela
dážď i slnko na dobrých i
zlých...“ (Mt 5, 44 - 45). Dialóg
vnímame ako rozhovor, formu
verbálnej komunikácie, ktorou
si
nielen
vymieňame
informácie,
ale
ktorá
ovplyvňuje celý náš život.

A ako povedala sv. Matka
Tereza: „Každý človek je pre
mňa Kristus.“ Ak si toto
uvedomíme, asi by sme
celkom ináč vyjadrili svoje
myšlienky.
Vyžaduje
to
pokoru.

Skutočne
dôležité
v rozhovore je počúvanie.
Nicky a Sila ďalej uvádzajú aj
päť typov slabého poslucháča:
rozdávača rád, prerušovača,
upokojovača, zdôvodňovača,
odpútavača, ktorí narúšajú
dobrú komunikáciu. Našli sme
sa v nejakom type? Čo nám
pomôže k dobrej komunikácii?

Venovanie plnej pozornosti
tomu, s kým sa rozprávame
(bez prerušovania), vyhýbanie
sa
rozptyľovaniu
inými
vecami, prejavenie záujmu; to,
že
budeme
počúvať
inteligentne bez kritizovania a
uznáme pocity rozprávajúceho
sa s nami. Nakoniec ako
posledné spomínajú dávanie
Nicky a Sila Lee vyjadrujú rady, ktorú môžeme dať, iba
v časti Umenie komunikovať ak nás o to požiadajú.
(Kniha o manželstve) to,
A čo by bola komunikácia
že najdôležitejšou časťou bez lásky? V Liste Rimanom
komunikácie nie je hovoriť, môžeme nachádzať všeobecné
byť výrečný, byť dobrým smernice pre medziľudské
rozprávačom, mať vedomosti vzťahy založené na láske,
na dokazovanie a názory ktorých
súčasťou
je,
na vyhlasovanie.
samozrejme, aj komunikácia.

„Ako sa môžeme cvičiť
v pokore? Čo najmenej o sebe
hovoriť. Nezaoberať sa sám
sebou. Nechcieť usmerňovať
záležitosti iných. Radostne
prijímať
opačné
názory
a napomenutia. Nevšímať si
chyby
iných.
Ustúpiť
v diskusii, aj keď mám pravdu.
Byť láskavý a milý, aj keď ma
niekto
pobúri.
Prijímať
nevšímavosť. Vybrať si vždy to,
čo je ťažšie. Vyhýbať sa
zvláštnostiam.“ (sv. Matka
Tereza)

Pane, naplň nás svojím
Duchom, aby sme s láskou
rozprávali s blížnymi tak,
ako Ty chceš. Aby tak ako
vyjadrila sv. Matka Tereza,
sme šírili lásku, kam
prídeme. Nech každý, s kým
sa stretneme, odchádza od
nás lepší a šťastnejší. Aby
sme boli živým vyjadrením
Tvojej láskavosti, nosili ju
vo svojej tvári, očiach,
úsmeve,
vo
svojom
pozdrave. Amen.
(www.synoda.sk)

LITURGICKÝ PREHĽAD A OZNAMY
2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov; sviatok
6.5. Prvý piatok v mesiaci
7.5. Prvá sobota v mesiaci – modlitba sv. ruženca 7:00
14.5. Sv. Mateja, apoštola; sviatok
16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka; spomienka
26.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť; prikázaný sviatok
SVÄTÁ SPOVEĎ (prvý piatok) - utorok a štvrtok
8:30; pondelok až štvrtok 17:30
VÝMENA RUŽENCOVÝCH
1.5.2022 (nedeľa) o 14:30

TAJOMSTIEV

–

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – Loretánske litánie sa
modlíme spoločne na začiatku sv. omše počas
týždňa o 9:00, 18:00 a v sobotu o 7:00.
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – prikázaný sviatok
Sv. omše (26.5.) – 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 19:30
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
08.05.2022 o 11:00 ZŠ Šrobárova
15.05.2022 o 11:00 ŽŠ Májové námestie a CZŠ Gojdič
22.05.2022 o 09:00 Šalgovík
22.05.2022 o 11:00 ZŠ Sibírska a iné školy

„Keď sa stráca ticho i načúvanie
a všetko sa premieňa na repliky
a rýchle, netrpezlivé správy,
ohrozuje
sa
tým
základná
štruktúra
múdrej
ľudskej
komunikácie.“ (pápež František)

ZBIERKY
8.5. – kňazský seminár
22.5. – kostol
29.5. – katolícke masmédia
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
DETSKÝ TÁBOR
Uskutoční sa v dňoch od 4.7. do 8.7.2022 v Kysaku
ŠVP, pre deti našej farnosti od 7 do 14 rokov.
Cena: 70€ (súrodenec 50€)
Kapacita: 40 detí + 9 animátorov, lekár a pán kaplán
Prihlasovanie: osobne rodič s kartičkou poistenca
dieťaťa od 30.5. do 4.6.2022 v kancelárii farského
úradu.
Platba: v hotovosti pri prihlásení dieťaťa

MANŽELSTVO CHCÚ UZAVRIEŤ
SVIATOSŤ BIRMOVANIA - 29.05.2022 o 11:00
V našej farnosti
ĎEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – v kňazskom
seminári v Košiciach v Nedeľu Dobrého Pastiera –
8. mája 2022.
VÝROČIE SOBÁŠA - na Deň rodiny 26. júna
o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry
pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie
manželstva. Jubilujúci manželia sa môžu nahlásiť
v kancelárii farského úradu do 15.5.2022.

07.05.2022
Mgr. art. Martin Kaperák, rím.kat., Prešov
Ing. Eva Toporová, rím.kat., Prešov
14.05.2022
Martin Džubanský, rím.kat., Radatice
Nikola Nižnianská, rím.kat., Prešov
21.05.2022
Ing. Matúš Najsarek, rím.kat., Prešov
Mgr. Simona Sekeráková, rím.kat., Prešov

ŠALGOVÍK – sv. spoveď na prvý piatok o 17:15;
Prvá sobota – 7:00; Nanebovstúpenie Pána 18:00;
Loretánske litánie sa modlíme s kňazom na
začiatku sv. omše v týždni.

Marián Filip, rím.kat., Prešov
Mgr. Katarína Krempaská,rod. Nicová, gr.kat., Prešov

OPÁL – sv. spoveď na prvý piatok o 14:45 a sv. omša
o 15:30; Nanebovstúpenie Pána 15:30

28.05.2022
Ing. Adrián Ján Tománek, rím.kat., Špačince
Ing. Martina Langová, rím.kat., Prešov

KRÁĽ SEKČOVA
Ďakujeme všetkým, ktorí 2% prispeli a podporili
občianske združenie.

Mimo našu farnosť

Šimon Cabúk, rím.kat., Prešov
Andrea Pytlíková, rím.kat., Prešov

Jakub Motýľ., rím.kat., Prešov
Natália Vasková, rím.kat., Terňa

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ NA MESIAC MÁJ

2
3

po
ut

6:00 + Alžbeta, Ján, Alžbeta
7:00 Pož. r. Kollár / Za ružencové bratstvo
9:00 Zdr. Margita s rodinou
8:00 (Šalg.) Pož. Rastislav a Ingrid
6:00 + Filoména
9:00 + František

4

st

6:00 + Ján. Mária

5

št

6

pi

9:00 Požehnanie František s rodinou
6:00 + z rodiny Kriš, Marušák
15:30 (Opál) + Anna, Juraj

7

so


Nedeľa

7:00 Zdr. Barbara, Fabio, Janka

9
10

po
ut

6:00 + Dušan, Bartolomeja, František
7:00 + Pavol
9:00 + Ján, Anna
8:00 (Šalg.) + Bartolomej, Anna
6:00 Požehnanie Mária
9:00 + z rod. Kovalčik, Sajdak, +z r.Richarda

11

st

6:00 Zdr. Dávid, Mária, Martin

12

št

9:00 + Rudolf, Mária, Jozef

13

pi

6:00 + Belo

14

so


Nedeľa

16
17

po
ut

7:00 + Ján
6:00 + z rodiny Urban, Ponik
7:00 + Pavol, Margita
9:00 + Ján, Júlia, Mária
8:00 (Šalg.) Požehnanie Miloš s rodinou
6:00 + Filoména
9:00 Požehnanie Anton, Katka

18

st

6:00 + z rod. Terpák, Koscelník, Olejár

19

št

9:00 Požehnanie Dušan 60. rokov života

20

pi

6:00 + z rod. Terpák, Maník, Kundrát

21

so

7:00 + Vladimír, rodičia a súrodenci
6:00 Požehnanie František 25. rokov života
7:00 + Štefan, Pavlína, Anton
9:00 Požehnanie Peter a KAtarína
8:00 (Šalg.) + Jozef, Anna
6:00 + Anton
9:00 + Margita, František, František
6:00 + Ján, Juraj
6:00 Zdr. Dávid, Mária, Martin
9:00 Pož. Milan 80. r. a Mária 75 r.
15:30 (Opál) ZBP Katarína
16:00 Zdr. rodiny Keresteš


Nedeľa


Nedeľa
23
24
25

po
ut
st

Nanebov
Pána
27

pi

6:00 Pož. rodiny Zamborský, Serafin

28

so

7:00 Požehnanie Anna 70. rokov života
6:00 + František, Anna
7:00 + Mária
9:00 + z rodiny Olách
8:00 (Šalg.) + Ján
6:00 Požehnanie Jozef
9:00 Zdr. Ivana 30. rokov života


Nedeľa
30
31

po
ut

11:00 Za farnosť
11:45 (Opál) + Štefan
18:00 Požehnanie Marta s rodinou
18:00 + Štefan, Andrej, Ján
18:00 + Janka, Vincent
18:00 ZBP Helena, Mária
18:00 (Šalg.) ZBP Oliver 20 rokov života
18:00 + Ján, Mária
18:00 + Anna, Vasiľ, Vladimír
18:00 (Šalg.) + Igor
7:00 (Šalg.) Pož. rodiny Baran, Korčák
18:00 + Marián, Jozef, Terézia
11:00 Prvé sv. prijímanie
11:45 (Opál) ZBP Mária a Marián 45 rokov manž.
18:00 + Helena
18:00 Požehnanie Pavol 40 rokov života
18:00 + Ján, Viktória
18:00 Zdr. z rodiny Hvišť, Lukáč, Ivan
18:00 (Šalg.) + Andrej, Mária
18:00 + Ignác, Terézia a ich rodičia
18:00 Pož. rodiny Bednár, Marton
18:00 (Šalg.) Pož. rodiny Krempaská
18:00 Požehnanie Pavol 50. rokov života
11:00 Prvé sv. prijímanie
11:45 (Opál) + Juraj
18:00 + Gustáv
18:00 + Ľudmila, Mária
18:00 ZBP Ladislav s rodinou
18:00 Požehnanie Helena
18:00 (Šalg.) Požehnanie Alena s rodinou
18:00 Pož. členov a dobrodincov farskej charity
18:00 Požehnanie Ľudmila 60. rokov života
18:00 (Šalg.) + Magda
18:00 + z rodiny Mikula
11:00 Prvé sv. prijímanie
11:45 (Opál) + Stanislav, Irena
18:00 + Igor
18:00 + Mária, Štefan, Maroš
18:00 + z rodiny Kožuško, Joščák
18:00 + Ľuboš
18:00 + Dušan
18:00 (Šalg.) + Ján
19:30 Úmysel celebranta
18:00 + Anton, Magdaléna
18:00 (Šalg.) Požehnanie rodina Dudová
18:00 + Zdeno
11:00 BIRMOVKA
11:45 (Opál) + Konštantín
18:00 Požehnanie Jozef s rodinou
18:00 + Filip, Mária
18:00 Požehnanie Helena 65. rokov života

