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Dekrét o ustanovení konkatedrály
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Pri piatom výročí vyhlásenia nášho farského kostola sv. Mikuláša
za konkatedrálu vám prinášame text znenia ustanovujúceho dekrétu.
Aby bolo lepšie postarané o duchovné dobro Božieho ľudu a aby
mohol účinnejšie plniť svoj pastiersky úrad, košický arcibiskup,
najdôstojnejší pán Alojz Tkáč, požiadal Apoštolskú stolicu, aby
kostol, nachádzajúci sa v meste Prešov, zasvätený Bohu k úcte
svätého Mikuláša, biskupa, bol povýšený na hodnosť a význačné
postavenie konkatedrálneho chrámu.
Kongregácia pre biskupov, po získaní priaznivého vyjadrenia
najdôstojnejšieho pána Mária Giordanu, titulárneho arcibiskupa
minorenského, Apoštolského nuncia na Slovensku, na základe
zvláštnych právomocí, ktoré jej udelil Najvyšší veľkňaz, z Božej
prozreteľnosti pápež Benedikt XVI., usúdila, že prednesenej prosbe
treba láskavo vyhovieť.
A tak Kongregácia, doplniac, ak treba, súhlas tých, ktorých sa
to týka, alebo by sa to mohlo týkať, týmto Dekrétom, účinným od
vydaniaApoštolského listu s pečaťou, rozhodla, aby kostol, zasvätený
Bohu k úcte svätého Mikuláša, biskupa, postavený v spomínanom
meste Prešov, bol ozdobený titulom a vyznačením konkatedrálneho
chrámu so všetkými právami, poctami a privilégiami, ale aj
bremenami a záväzkami, ktoré prislúchajú takýmto chrámom.
Pritom však zostane zachovaná hodnosť biskupskej katedrály
Košického arcibiskupstva. Kongregácia pre biskupov vykonaním
tohto dekrétu poveruje najdôstojnejšieho pána Mária Giordanu
a udeľuje mu všetky potrebné splnomocnenia, aj splnomocnenie
subdelegovať vykonanie tohto dekrétu ktorémukoľvek cirkevnému
hodnostárovi, uložiac povinnosť, aby, len čo to bude možné, sa na
túto Kongregáciu zaslal opis dokumentu o vykonanom poverení.
Tomuto nie sú na prekážku žiadne protikladné ustanovenia.
Dané v Ríme v budove Kongregácie pre biskupov dňa 9. augusta
2008. + Ioannes B. Card. Re, Praef. Mons. Ioannes M. Rossi Subsecr.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
4. august 2013

Vyhlásenie Konferencie
biskupov Slovenska
o rodovej rovnosti
Rodina je z Božieho ustanovenia
založená na manželstve muža
a ženy. Aj zo súčasných štatistík
vyplýva, že pokiaľ ide o istotu,
poskytovanie útočiska a stability,
podporu života, stále patrí
medzi priority väčšiny mladých
ľudí. Takto chápaný inštitút
manželstva nájdeme prakticky
v každej ľudskej kultúre a každej
civilizácii. Napriek tomu je
táto pravda zo strany súčasnej
alternatívnej kultúry systematicky
spochybňovaná a zosmiešňovaná.
Častokrát sa to objavuje už
v
mediálnych
programoch
a materiáloch určených pre deti
a mládež. Podľa tohto chápania
manželstvo a rodina je vraj
prežitkom, preto sú tu snahy už
deti ovplyvňovať k alternatívnym
formám partnerstva. Biologicky
podmienené
pohlavie
treba
údajne prekonať možnosťou jeho
slobodného výberu, čím sa vraj
zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi.

ročník: XXIII.

OSEMNÁSTA NEDEĽA

Človek sa týmto chce stavať do
pozície Stvoriteľa. Prijatím tzv.
rodovej rovnosti (gender ideológia)
popiera pravdu Svätého písma:
„Ako muža a ženu stvoril ich“
(Gn 1, 27). Ideológiou hedonizmu
a materializmu sa človek dostáva do
nejasnej situácie ohľadom vlastnej
totožnosti a stráca schopnosť
pochopiť, kým v skutočnosti je.
Vyzývame všetkých katolíkov
a ľudí dobre vôle, aby vynaložili
vedomé úsilie k obnove hodnoty
a kultúry rodiny, aby táto hodnota
neprestávala byť nenahraditeľná
pre náš život a spoločnosť.
Manželstvo chápané ako zväzok
jedného muža a jednej ženy
nie je historickým prežitkom,
ale podstatnou a základnou
inštitúciou aj v súčasnej občianskej
spoločnosti. Manželstvo a rodina
sú súčasťou evanjelia pre dnešný
svet, osobitne pre mnohých mužov
a ženy, ktorí sú osamotení a chýba
im láska a podpora.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
5.8.

Liturgický kalendár

Výročie posviacky hlavnej
mariánskej baziliky v Ríme
ľubovoľná spomienka

Č 1: Nm 11, 4b-15 Ž 81, 12-13. 14-15. 16-17q
Ev: Mt 14, 13-21

Premenenie Pána
Ut
6.8.

sviatok
Cemjata 17:00 hod.

Č 1: Dan 7, 9-10. 13-14 alebo 2 Pt 1, 16-19
Ž 97, 1-2. 5-6. 9 Ev: Lk 9, 28b-36

kňaz

ľubovoľná spomienka
Cemjata 17:00 hod. (Sv.Donát)
Č 1: Nm 13, 1-2a. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
Ž 106, 6-7a. 13-14. 21-22. 23 Ev: Mt 15, 21-28

kňaz

ľubovoľná spomienka
Č 1: Nm 20, 1-13 Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
Ev: Mt 16, 13-23

Sv. Terézia Benedikta z Kríža,
Pi
9.8.

5:45 † Valentín, Mária
6:15 ZBP Ondrej a Jolla
12:00 † Anna, Jozef, Stanislav, Jozef
18:00 † Jozef
5:45 ZBP a obrátenie Milana
6:15 † Jozef, pohrebná
12:00 † Anna, Belo
18:00 Faustinum - združený úmysel
6:15
12:00 ZBP Jaroslav, Miriama, Klaudia
18:00 † Ľudovít, Mária, Margita
5:45 † Pavol

Sv. Dominik,
Št
8.8.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rod.

Sv. Kajetán,
St
7.8.

Čas

Infolist

panna a mučenica,
patrónka Európy
sviatok

Vyhlásenie konkatedrály
(5. výročie)

6:15
12:00 † Ján, Mária, Jozef, Marián
18:00 † Apolónia, Július
5:45 † Štefan, Pavla, Ladislav
6:15
12:00 ZBP Konštantín, Magdaléna
(45. výročie manželstva)
18:00 † Ján

Č 1: Oz 2, 16bc. 17c-e. 21-22
Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17 Ev: Mt 25, 1-13

Sv. Vavrinec,
So
10.8.

Ne
11.8.

diakon a mučeník
sviatok

Č 1: 2 Kor 9, 6-10 Ž 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9
Ev: Jn 12, 24-26

5:45 ZBP Marek s rodinou
6:15 † Jozef, pohrebná
18:00 † Helena, Štefan, Stanislav,
František, Bartolomej, Žofia

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30, 18.00;
Cemjata 10:15 (odpustová slávnosť); Kalvária 16.00
Č 1: Múd 18, 6-9; Ž 33, 1+12. 18-19. 20+22; Č 2: Hebr 11, 1-2. 8-19; Ev: Lk 12, 32-48

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie.
Grafická úprava: Michal Vrábel.
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

Infolist

1.
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.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
z krstu Matiasa, p. Mižaninová 100
€
Na kostol na Cemjate:
z pohrebu zosnulej Márie Juraškovej
150 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Poďakovanie: Vyjadrujeme srdečné
Pán Boh zaplať p. Marte Vojtekovej
za starosť o kaplnku na Dúbrave.
Zároveň aj p. Jánovi Senderákovi
za prípravu odpustovej slávnosti.
V utorok 6.8. 2013 na sv. omši
o 18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a na
iný dobrý úmysel, ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 6.8. 2013.
O týždeň v nedeľu 11.8.2013 je
odpustová slávnosť ku cti sv.
Donáta na Cemjate o 10:15 hod.
Celebruje dekan Teologickej fakulty
prof. Cyril Hišem. Po sv. omši bude
možnosť uctiť si relikvie sv. Donáta,
ktoré sme pre našu filiálku získali.
Všimnite si plagát na nástenke.
Dňa 9.8. 2013 si pripomíname
piate výročie povýšenia nášho
farského kostola sv. Mikuláša na
Konkatedrálu.
Sv. omše na Cemjate v tomto
týždni: 6.8. 2013 o 17:00 a 7.8. 2013
tiež o 17:00 hod.
Upozorňujeme, že v mesiacoch
júl a august sa počas obeda
NESPOVEDÁ !
Otváracie hodiny v knižnici na
Jarkovej ulici v Katolíckom kruhu
sú v stredu a piatok od 17:00 do
18:00 hod.

9.
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Dňa 22. septembra 2013 sa
v Košiciach uskutoční prvý Národný
pochod za život. Konferencia
biskupov Slovenska, ktorá je
hlavným organizátorom podujatia,
pozýva na Národný pochod za
život všetkých ľudí dobrej vôle.
Zahrňme Národný pochod za život
do úmyslov našich modlitieb, aby
priniesol hojné duchovné ovocie.

10. Klub
kresťanských
seniorov
Prešov - Staré mesto pozýva
svojich členov na stretnutie
v Božej prírode - Borkut, ktoré sa
uskutoční dňa 8.8.2013 (štvrtok) doprava je možná linkou MHD č.
42 od Veľkej pošty.

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku
Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom školskom
roku pripravovať a prijať sviatosť birmovania,
nech si v kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku.
Prípravu môžu začať študenti stredných
škôl, ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
u osemročných gymnázií končiaci sextu,
alebo starší.
Študenti cirkevných škôl sa budú pripravovať
na školách.
Prihlášku odovzdajte na farskom úrade
v priebehu nasledujúceho týždňa.
Táto informácia platí len pre tých, ktorí patria
do našej farnosti. Z iných farností musia mať
písomný súhlas svojho farára.

Krsty - 27.7.2013

Sarah Elizabeth Chobotová, Alžbeta
Kiníková.

Sobáše - 27.7.2013

Michal Kochan - Beáta Mrázová
Daniel Bochňák - Adriána Vašková
Ľubomír Roják - Vladimíra Magdošková
Peter Holub - Alena Kalejová
Dalibor Medvec - Soňa Hudáková

