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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
27. AUGUST 2017

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Výsledok výzvy a vaše
názory k téme: Čo poviete na
požiadavku zmeniť sv. omše
o 10.00 a 11.30 hod. Dostali sme
asi 15 spätných reakcií. Ak by sme
boli štatisticky presní, 30 percent
sa vyjadrilo, že im je to jedno,
ďalších 35 vyjadrilo svoj postoj pre
zmenu a 35 percent je proti zmene.
Prinášame niekoľko názorov na
túto otázku: Spolu s rodinou sa
pravidelne zúčastňujeme na sv.
omši o 10.00 a tento čas je pre
nás plne vyhovujúci. U mnohých
veriacich však vnímam tendenciu
čo najskôr absolvovať nedeľnú
sv. omšu, aby sa čas voľného
dňa čo najviac využil. Všimol
som si hojnejšiu účasť veriacich
na ranných sv. omšiach a podľa
môjho názoru je za tým práve tento
faktor. Nejako sa u nás vytratilo
pochopenie
významu
svätej
omše a mnohí z nás ju berú len
ako doplnok oddychového dňa.
Ak môžem vyjadriť svoj názor,
v meste je mnoho príležitostí
nájsť si vhodný čas a duchovný
priestor /kostol/ a byť účastným
na svätej omši podľa osobných
preferencií každého veriaceho.
Preto by som rád, aby zaznel môj

ročník: XXVI.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

názor na ponechanie už tradičných
časov svätých omší o 10.00 a
11.30. Samozrejme, ak by došlo k
posunu svätých omší na základe
rozhodnutia p. dekana, resp. ak
sa zoberie do úvahy názor väčšiny
na zmenu, budem ich s úctou
rešpektovať. M z Prešova. Nám je
to v podstate jedno, sme aj za, ako
to kaplán František vysvetľoval,
že pre rodičov z "detskej" sv. omše
viac by vyhovovalo, keby to bolo
už o 11.00 hod. Myslím si, že je v
Prešove toľko omší, že ak by sa dve
zmenili čo sa týka času, nič by sa
nestalo. Z z Prešova. Sme zásadne
proti zmene, lebo v tom čase je aj
sv. omša u františkánov. Preto
nech to ostane tak, ako to je, teraz
je to veľmi dobre. M z Prešova.
Veľmi sa čudujeme dekanovi, že
chce byť až takým demokratickým,
že necháva ľudí, aby sa k tomu
vyjadrili. Tak sa to v Cirkvi nemá
robiť, on nech rozhodne a my to
budeme rešpektovať, vždy budú
ľudia, ktorí budú nespokojní, keď
sa to zmení, ako aj vždy budú
ľudia, ktorí budú nespokojní, že sa
to nezmení. Dávať na rozhodnutie
ľudí nemá význam, nikdy všetkým
nevyhoviete. P z Prešova
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
28. 8.

Ut.
29. 8.

Str.
30. 8.

Št.
31. 8.

Pia.
1. 9.

So.
2. 9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa
Cirkvi,
(spomienka)

Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa,
(spomienka)
Streda 21. týždňa v Cezročnom
období

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom
období

Piatok 21. týždňa v Cezročnom
období - 1. piatok mesiaca;
Cemjata 17:00

Panny Márie v sobotu,
(ľubovoľná spomienka) - fatimská
sobota

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Marián

6:15

+ Verona - pohrebná

12:00

+ Mária, Ondrej, Mária, Anna

18:00

+ Michal

5:45

+ Michal, Juraj, Anna, Zuzana, Michal,
Anna

6:15

+ Veronika - pohrebná

12:00

Nie je! Štátny sviatok!

18:00

ZBP Jozef, Mária

5:45

+ Ján

6:15

+ Helena, Mária, Ján

12:00

+ Pavol, Zuzana

18:00

+ Kamila - 1. výročie

5:45

ZBP Danka (ž)

6:15

+ Helena, Ondrej, Margita, Miroslav

12:00

ZBP Mária

18:00

ZBP Jozef - poďakovanie za 70 r. života

5:45

ZBP Emil, Helena s rod.

6:15

+ Milan

7:00

+ Michal - pohrebná

12:00

Nie je! Štátny sviatok!

18:00

ZBP a zosnulí z bohuznámej rod. a
uzdrav. rodových koreňov

5:45

+ Jozef

6:15

ZBP - ružencové bratstvo

18:00

ZBP Ondrej, Vladimír, Gejza

22. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
5.45 (+ Mária), 6.30 (+ Marián), 7.45,

Ne.
3. 9.

Infolist

Infolist

10.00 (+ Alžbeta), 11.30 (+ Andrej),
15.00 (ZBP Klára- dary Ducha Sv. na príhovor P. Márie),
18.00 (ZBP Miroslav, Katarína s rodinami);
Kalvária 16.30 (+ Anna), 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

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.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1. Milodary: bohuznámy 5 €, z krstu
Simeona Baloga 50 €; na organ:
bohuznámy 12 €.
2. Z dôvodu PN-ky a dovolenky bude
knižnica počas mesiacov júl a august
zatvorená. Opäť otvorená bude 13.9.
(streda). V prípade záujmu vrátiť
knihy alebo si vypožičať nové počas
týchto mesiacov je možná dohoda
s p. Krivdovou na t. č. 0907 305 709.
3. Obec Brežany vo farnosti Bajerov, kde
žije 160 občanov, sa na nás obrátila
s prosbou o finančnú pomoc na
dokončenie kostola. Za vašu pomoc
Vám úprimne vyslovuje P.B.zaplať
správca farnosti M. Marcin. Zbierka
bude na budúci týždeň
4. Prosíme o vaše reakcie a spätnú
väzbu: prosíme, aby ste na náš farský
mail presov@rimkat.sk, do farskej
poštovej schránky - Hlavná 81, alebo
osobne reagovali na zmenu sv. omši
v nedeľu. Viacerí ste sa nám ozvali,
či môžeme posunúť čas sv. omší
v nedeľu o 10.00 a 11.30 na 9.30
a 11.00. Je to pre vás vyhovujúce?
Ako ste na tom, čo sa týka
dochádzky MHD a pod? Prosíme o
vaše reakcie.
5. Z dôvodu čerpania dovoleniek
odkladáme biblické stretká. Prvé
stretko po dovolenkovom období
začneme 20. 9. o 18:45 hod. na fare.
6. Tento týždeň je prvopiatkový.
Spovedáme, ako obvykle. Ku chorým
pôjdeme v piatok 1.9.2017 od 8.00
hod. Sv. omša na Cemjate 1.9.2017
bude o 17.00 hod. Sobotu slávime
ako fatimskú.
7. V tomto týždni 29.8. a 1.9.2017
sú štátne sviatky. Sv. omša o 12.00
v tieto dni nebude a farská kancelária
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bude zatvorená. Pohreby a iné vážne
udalosti nahlasujte kňazom po sv.
omšiach v sakristii.
8. V nedeľu 17.9. nebudú sv. omše
v konkatedrále o 10.00 (9.30) a 11.30
(11.00) z dôvodu odpustovej slávnosti
na Kalvárii, týmto vás všetkých
srdečne pozývame na odpustovú sv.
omšu na Kalváriu o 10.30 hod.
9. Birmovka:
spoločné
stretnutie
všetkých prihlásených birmovancov
bude v nedeľu 3.9. po večernej sv.
omši v konkatedrále.
10. PROJEKT
"Reštaurátorský
výs kum ,
vypracovanie
správy
z reštaurátorského výskumu, návrh
na reštaurovanie dvoch barokových
výplní okenných otvorov v objekte
Kalvária Prešov, Kaplnka kalvárska,
4. zastavenie - Sväté schody" je
v roku 2017 spolufinancovaný
z dotácie z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja v sume 2.400,€.
11. OZ Prešovská gotika ďakuje všetkým
za účasť na benefičnom koncerte
u františkánov. Milodary dosiahli
výšku 500 €. Pán Boh zaplať.
12. OZ Prešovská gotika vás srdečne
pozýva na Koncert pre organ do
historickej budovy Divadla Jonáša
Záborského v Prešove v pondelok
4.9.2017 o 19.00 hod. V programe
sa predstaví Sisa Sklovská a hudobný
sprievod má Miriam Brandísová.
Počet lístkov je obmedzený na
200 kusov a zakúpiť si ich možno
v
pokladnici
DJZ.
Výťažok
z koncertu sa použije na záchranu
a rekonštrukciu starobylého organa
v Konkatedrále sv. Mikuláša
v Prešove.

