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Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

3.3.

piatok

17:15 hod.

Lektori konkatedrály

5.3.

1. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Gymnázium sv. Moniky

10.3. piatok

17:15 hod.

Bratstvo sv. ruženca

12.3. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

CZŠ sv. Mikuláša

17.3. piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

19.3. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti našej farnosti

24.3. piatok

17:15 hod.

Birmovanci (Martin Šimko, kaplán)

26.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Spoločenstvo
Ježišovho

31.3. piatok

17:15 hod.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom

2.4.

5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Združenie Faustínum

7.4.

piatok

17:15 hod.

Klub kresťanských pedagógov

9.4.

Kvetná nedeľa

14:15 hod.

Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - Život)

Pôstne kázne budú v rámci sv. omše o 15:00

Témy na pôstne nedele:
5. 3. 2017 - 1. pôstna nedeľa - Historický kontext zjavení (Štefan Kaňuk, školský
kaplán).
12. 3. 2017 - 2. pôstna nedeľa - Výzva k viere v Boha a láska k Bohu
a k blížnemu (Vladimír Nemec, školský kaplán)
19. 3. 2017 - 3. pôstna nedeľa - Výzva ku Eucharistii a pokániu (Viliam Karľa SJ)

2. 4. 2017 - 5. pôstna nedeľa - Výzva k úplnému zasväteniu sa Bohu
a ku svätosti (Jozef Heske, Oáza - Hnutie Svetlo Život)

tlač, kopírovanie, väzba

26. 3. 2017 - 4. pôstna nedeľa - Výzva ku modlitbe a vzťah k Nepoškvrnenému
srdcu Panny Márie (Marek Rojak, ACM Prešov)

lacné tonery a cartridge

Rámcová téma: 100 rokov od fatimských zjavení

predaj a servis tlačiarní

Srdca

Vzácne diela Majstra Pavla potrebujú
našu pomoc
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Najsvätejšieho

19. február 2017

V tomto roku si pripomíname
500.výročie inštalácie oltára Majstra Pavla
z Levoče. Nadácia VÚB sa preto rozhodla
podporiť spomienku na tohto významného
stredovekého sochára a prostredníctvom
projektu Poklady môjho srdca dáva šancu
na zreštaurovanie jedného z jeho deviatich
menej známych diel.
Poklady, ktoré môžeme zachrániť
Do hlasovania je zaradených deväť diel
Majstra Pavla, ktoré sú uložené na rôznych
miestach spišského regiónu. O hlasy
verejnosti bojujú tieto vzácne diela na www.
nadaciavub.sk/poklady. Finančné prostriedky na obnovu získa dielo s najväčším
počtom hlasov.
Do tejto súťaže sme zaradení so sochou
sv. Michala Archanjela. Je to jedna z troch
sôch zachovaných z pôvodného oltára kostola sv. Mikuláša. Hlasujte a rozhodnite
o víťazovi. Výsledky budú zverejnené
po skončení hlasovania, ktoré trvá do 28.
februára.
Ako hlasovať
Vyberte dielo (odporúčame našu sochu
sv. Michala Archanjela), ktorému chcete
pomôcť a dajte mu svoj hlas.
Pri hlasovaní zadajte svoje telefónne číslo
a obratom vám príde bezplatný overovací

ročník: XXVI.

7. nedeľa v Cezročnom období

kód na dokončenie hlasovania, ktorý treba
zadať na stránke. Hlasovať môžete v termíne od 15.2. do 28.2. Každý hlasujúci
má len jeden hlas, preto si vyberte dielo,
ktoré je vášmu srdcu najbližšie.
Pokiaľ nemáte k dispozícii internet pokojne oslovte našich kaplánov a kostolníkov
alebo príďte zahlasovať do našej farskej
kancelárie v čase otváracích hodín.
Niečo o soche sv. Michala Archanjela
Majster Pavol pracoval aj pre kostol
sv. Mikuláša v Prešove, kde sa z jeho diela
zachovali 3 sochy. Jednou z nich je socha
sv. Michala Archanjela, ktorá bola ústrednou postavou oltára, ktorý koncom 18. stor.
zanikol. Keďže sa socha zachovala v torzovitom stave - chýbajú jej ruky, bola mylne
označovaná ako socha Archanjela Gabriela. Zo starších archívnych prameňov však
dnes vieme, že v kostole bolo až 11 oltárov,
medzi nimi aj oltár Archanjela Michala.
Socha mala zrejme zdvihnutú pravú ruku
s mečom a v ľavej ruke nechýbali váhy,
na ktorých v stredovekých výjavoch vážil
Archanjel Michal duše zosnulých. Hoci
pôvodnú podobu sochy už nie je možné
rekonštruovať,
reštaurovanie
umožní
zlepšiť jej stav a možno prinesie ďalšie
poznatky o tvorbe Majstra Pavla.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP rodičia, súrodenci a ich rodiny

Po.
20. 2.

6:15 + Mária

Féria

7:00

+ Eva - pohrebná

12:00 ZBP Marta a Mária
18:00 + František
5:45 + František, Helena, Ján

Ut.
21. 2.

6:15 + Juraj, Mária
7:00

Féria

+ Ján - pohrebná

12:00 + Ondrej, Jozef, Johana
18:00 + Anna, Ján
5:45 + Júlia

Str.
22. 2.

Katedra sv. Petra, apoštola
(sviatok)

6:15 + Pavel, Jozef, Helena
7:00

+ Anna - pohrebná

12:00 + Jozef, Helena, Ferdinand, Mária
18:00 + Iveta
5:45 ZBP Kamila

Št.
23. 2.

Sv. Polykarpa, bisklupa

6:15 + Martin - kňaz

a mučeníka, (spomienka)

7:00 + Margita - pohrebná

Adorácia po večernej sv. omši.

12:00 ZBP Dávid a Mária
18:00 + Pavol
5:45 + Vladimír, Helena, Ján, Vladimír

Pia.
24. 2.

6:15 + Michal, Antónia, Ján

Féria

7:00 + Marián - pohrebná
12:00 + Ondrej, Mária
18:00 + František

So.
25. 2.

5:45 + Štefan, Jozef, Jarmila

Féria

6:15 + Andrej, Mária, František
18:00 + Ružena, Anton, Inka, Anton

8. nedeľa v Cezročnom období
Ne.
26. 2.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Ján, Mária, Ján, Barbora, Ján, Mária, Ľudovít, Margita), 6.30 (+ Blažej, Anna, Jozef),
7.45 (ZBP Marián), 10.00 (ZBP Dávid a Mária), 11.30 (ZBP Peter a Ľudmila s rod.),
15.00 (ZBP Mária a František), 18.00 (+ Marta);
Cemjata 10.15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

1.
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Oznamy

Milodary: p. Labuda100 €, bohuznáma
100 €.
Dnes (19.2.) sa koná zbierka na farské
potreby. Za vaše milodary úprimné Pán
Boh zaplať.
Na
generálnu
opravu
nášho
organa môžete prispieť aj vhodením
milodaru do označených pokladničiek
v konkatedrále.
Združenie kresťanských seniorov
klub Staré mesto Prešov pozýva svojich
členov na februárovú schôdzu spojenú
s fašiangom do Katolíckeho kruhu - 19.
2. v Čaviarni o 15.00 hod.
Pozývame
všetkých
dospelých
a mladých (od 12 rokov) na katechézy
Neokatechumenátnej
cesty.
Budú
prebiehať v období od 7. 2. do 28. 3.,
vždy v utorok a v piatok o 19.00 hod.
v Katolíckom kruhu.
20. 2. o 15.00 hod. bude stretnutie
členov Spoločenstva Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Mária.
Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční 21. 2.
o 17.00 hod. v pastoračných priestoroch
Farského úradu Kráľovnej pokoja na
Sídlisku III v Prešove. Stretnutie povedú
cirkevní sudcovia zo Spišskej kapituly.
Sestry CJ z občianskeho združenia
MAGIS o spoluorganizátor OZ
Prešovská gotika vás srdečne pozývajú
na benefičný koncert AVE MÁRIA,
ktorý sa uskutoční 21. 2. o 19.00 hod.
v konkatedrále sv. Mikuláša za účelom
pomoci rodine po ťažkej tragédií.
Účinkovať budú študenti štátneho
konzervatória v Košiciach.
Farnosť sv. Mikuláša a spoluorganizátor
OZ Prešovská gotika vás pozýva na
Slávnostný koncert - vystúpenie detí
z Ukrajiny a Slovenska v rámci projektu
Priateľstvo a pomoc bez hraníc - piatok
24. 2. o 17.00 hod. v konkatedrále.
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10. Staňte sa členmi nášho občianskeho
združenia (OZ) Prešovská gotika.
Chystáme veľké zhromaždenie (28.
2. - 18.30 hod. - farská pivnica
U Nikodéma, Hlavná 81), kde sa budete
môcť zaregistrovať a dozvedieť viac.
Založenie OZ inicioval náš pán dekan
Jozef Dronzek. Jeho úlohou má byť
pomoc pri rekonštrukcii konkatedrály
a pomoc pri oprave organa. Srdečne vás
pozývame do spolupráce i na túto prvú
schôdzu.
11. Pozývame vás na púť: Paray le
Monial - Cluny - Taize - Lurdy Ars. Termín: 7. - 14. máj 2017. Cena:
395 eur (ubytovanie, strava, doprava
autobusom, cestovné a úrazové
poistenie). Púťou vás bude sprevádzať
o. Viktor Baltes a o. Marek Varga.
Môžete sa nahlasovať cez formulár na
presov.rimkat.sk, v kancelárii alebo
v sakristii konkatedrály.
12. OZ Magis súrne potrebuje do
nemocníc na východe Ukrajiny
posteľné plachty (čisté a vypraté) pre
ranených. Posteľné plachty môžete
priniesť na adresu OZ Magis (Kláštor
Sancta Maria, Konštantínova 2).
13. Pozývame Vás na výlet aj púť
z konkatedrály do konkatedrály.
Z Prešova do Popradu. V sobotu 25. 2.
- odchod z Baštovej ulice o 8.30 hod.
Sv. omša v Konkatedrále v PP, kúpanie
v Aquacity Poprad. Cena je 9 eur. Vstup
do Aquacity si platí každý sám. Nahlásiť
sa môžete v sakristii alebo u kaplána
Františka Telváka najneskôr do 18.2.
Podmienka je vek od 35 do 99 rokov.
(Cena pre seniorov do aquacity na celý
deň je 6,5 eura).
14. Keďže v pôstnom období sa budeme
pred sv. omšou o 15:00 hod. modliť
krížovú cestu, čítanie Denníčka sa
presúva pred sv. omšu o 10.00 hod.
15. Z dôvodu nízkeho záujmu sa letecká
púť do Fatimy ruší.

