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Príprava na prvé sväté prijímanie
Deti, ktoré chcú ísť v tomto novom
školskom roku 2013/2014 na prvé
sväté prijímanie, nech si vyzdvihnú
prihlášku v kancelárii farského úradu
a vyplnenú odovzdajú do 24. septembra
2013 v kancelárii farského úradu. Týka
sa to len tých detí, ktoré nechodia
na ZŠ Kúpeľná, ZŠ Československej
armády a Cirkevnú ZŠ sv. Mikuláša
v Prešove. Deti na týchto troch školách
dostanú prihlášku od svojho katechétu
(učiteľa
náboženstva)
v
škole
a vyplnenú mu ju naspäť odovzdajú.
Podľa vnútorných dokumentov našej
Košickej arcidiecézy a nariadenia
arcibiskupa na prvé sväté prijímanie
majú ísť deti vo svojej vlastnej farnosti
- kde bývajú a do ktorej patria. Preto
to treba rešpektovať a pripravovať sa
ísť na prvé sväté prijímanie vo svojej
vlastnej domácej farnosti. Výnimočne

môže ísť dieťa z inej farnosti na prvé
sväté prijímanie v našej farnosti sv.
Mikuláša, ak mu to vlastný duchovný
otec – pán farár dovolí a prinesie aj
vyplnené písomné dovolenie, ktoré je
na prihláške. Prihlásené deti, ktoré sa
budú pripravovať v našej farnosti na
prvé sväté prijímanie, majú sa snažiť
o pravidelnú účasť na detských svätých
omšiach - v stredu večer o 18:00 hod.
a v nedeľu o 11:30 hod. v Konkatedrále
sv. Mikuláša (v nedeľu môžu chodiť
ľubovoľne aj inde). Prvé stretnutie
prvoprijímajúcich detí, ich rodičov
a katechétov bude 25. septembra 2013
po večernej detskej svätej omši o 19:00
hod. tu v konkatedrále. Prosíme
všetkých o účasť!

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
15. september 2013

Pred tebou kľačim,
vnímam čistotu tvojho srdca
a s radosťou v duši vzývam tvoje meno.
V myšlienkach sa obraciam k tebe,
aby som pochopil,
čo je mi dané.

Ján Kulan, školský kaplán - CZŠ a
Gymnázium sv. Mikuláša

Praktická časť je duchovná, na
ktorej sa stavia skrze sv. spovede,
prijímanie Eucharistie a účasťou na sv.
omšiach v nedele, prikázané sviatky
a „piatkové mládežnícke“.
Chcem povzbudiť a poprosiť
rodičov, aby boli svojim mladým
v tomto čase prípravy oporou, ale
hlavne vzorom v duchovnom živote.
Nech je každá ich modlitba za svoje
deti Bohom vypočutá.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA

Matka orodovnica

Nad ľudskou biedou nelásky
učíš ma víťaziť,
ale aj odpúšťať.
Keď som na rozhraní svojho bytia,
vždy si to ty, Matka Pána,
ktorá stojíš pri mne
a pomocou Ducha Lásky
sa prihováraš o pomoc k Ježišovi.

Príprava na sviatosť birmovania
Od 13. septembra (piatok)
celoprešovskou mládežníckou sv.
omšou na Kalvárii sa začala príprava
mladých a dospelých na prijatie
sviatosti birmovania. Ich stretávania
sa v skupinkách s kňazmi na farskom
úrade alebo priamo na cirkevnej škole
ich má stmeliť v jednu „dobrú partiu“
a zároveň povzbudiť cez jednotlivých
kamarátov
k
pravdivejšiemu
prežívaniu svojho duchovného života.
Teoretická časť prípravy spočíva
v oživení si vedomostí z oblasti
náuky viery, Svätého písma, prikázaní
a sviatostí.

ročník: XXIII.

www.webumenia.sk

Chrániš ma pred pýchou,
aby som nepodľahol pokušeniu
a zvodom proti Bohu.
Voláš ma do Chrámu k svojmu Synovi,
by ma posilnil
pokrmom večného života ...
Ján Sarossy

Miroslav Turčík, kaplán
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
16.9.

Liturgický kalendár

Sv. Kornélia, pápeža
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Angela s rod.
6:15 ZBP Anna (70 r.)
7:00 † Michal - pohrebná
12:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária

spomienka

18:00 † Oľga, František
5:45 † Jozef

Ut
17.9.

Sv. Róberta Bellarmína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 † Andrej, Jozef, Františka
7:00
12:00 † Michal, Mária, Ondrej, Ján, Mária
18:00 † Marián
5:45 † členovia rod. Dračovej

St
18.9.

6:15 † Katarína

Féria

7:00 † Anna (1. výr.)
12:00 † Mária
18:00 ZBP Anna-Mária s rod.
5:45 ZBP Jolana, Ľudmila a Mária s rod.

Št
19.9.

Sv. Januára,

biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Ján, Margita, Andrej, Dorota, Anton
7:00
12:00 † Pavol, Helena
18:00 † Anton, Ružena, Mária, Mária

Pi
20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona,
kňaza a Pavla Chonga
Hasanga a spoločníkov,
mučeníkov
spomienka

So
21.9.

Ne
22.9.

6:15 † Ján, Mária, Emília, František
7:00 † Marián - výročná
12:00 † Mikuláš, Ján, Michal, Zuzana
18:00 ZBP Martin, Vierka

Sv. Matúša,

apoštola a evanjelistu
sviatok

5:45 † Jozef, Pavlína

5:45 † Štefan
6:15 † Štefan - výročná
18:00 † Július

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15; Kalvária 16:00

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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma 50 €
• bohuznáma rodina 100 USD
• bohuznáma 10 € a na Kalváriu 5 €
• z pohrebu zosnulej Oľgy 300 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

V
piatok
20.9.2013
budeme
v kancelárii farského úradu od 8:00
hod. zapisovať úmysly sv. omší
na mesiace október, november
a december, okrem sv. omší, ktoré
sú v nedeľu a v prikázaný sviatok.
Sv. omše o 7:00 hod. sú vyhradené
na pohrebné sv. omše a na 1. výročie
úmrtia.

3.

Upozorňujeme, že od začiatku
semptembra sa začala v konkatedrále
spovedná služba v čase od 10.00
do 12.00 hod. Mená kňazov sú na
výveske.

4.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o dôstojný priebeh
odpustovej slávnosti na prešovskej
Kalvárii v dňoch 14.-15.9.2013.
Zvlášť ďakujeme pánovi kostolníkov
Jozefovi Tkáčovi s manželkou, ktorí
sa o Kalváriu aktívne starajú počas
celého roka. Pán dekan.

5.

Mariánska
kongregácia
pozýva
svoje členky na spoločné stretnutie,
ktoré bude so sv. omšou dňa 22.9.2013
(nedeľa) o 15:00 hod. v Kostole sv.
Jozefa (františkáni).

6.

Združenie kresťanských seniorov,
klub Prešov - Staré mesto, oznamuje
svojím členom, že púť do Poľska do
ružencovej záhrady v Ludzmierzi,
plánovaná na 19.9.2013, sa pre malý
záujem
neuskutoční.
Pravidelné
mesačné stretnutie dňa 22.9.2013
v Katolíckom kruhu sa neuskutoční,
ale členovia pôjdu do Košíc na
Celoslovenský pochod za život.
Doprava účastníkov je individuálna
- vlakom. Cena pre seniorov nad 70
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rokov života je 0,30 €.
7.

Otváracie hodiny v knižnici na
Jarkovej ulici v Katolíckom kruhu sú
v stredu a piatok od 17:00 do 18:00
hod.

8.

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. Zahŕňme Národný
pochod za život do úmyslov našich
modlitieb, aby priniesol hojné
duchovné
ovocie.
Kompletný
program a sprievodné akcie nájdete
na: www.pochodzazivot.sk

9.

Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že stretnutie sa
uskutoční dňa 17.9.2013 v Katolíckom
kruhu na Jarkovej ulici o 17. hodine.
Stretnutie povedie kňaz – národný
moderátor Hnutia Svetlo – Život
o. Peter Komanický a téma je: Cirkev
môj domov.

10. Centrum
pre
rodinu
Sigord
dáva do pozornosti a organizuje
Duchovné cvičenia pre rozvedených
a nesviatostne sobášených dňa 15.11.
– 17.11.2013.
11. Školský pán kaplán vdp. Ján Kulan,
vyhradený pre pastoráciu detí v našej
farnosti sv. Mikuláša, pozýva všetky
deti na detské sväté omše v každú
stredu večer o 18:00 hod. a v nedeľu
o 11:30 hod. (okrem prvej nedele
v mesiaci).

Krsty 7.9. a 8.9.2013

Denis Varga, Laura Ivanecká, Peter
Kovalík, Dominik Šoltés (jezuiti)

Sobáše 8.9.2013

Guman - Slováková
Širaň - Vojtková
Benč - Hobľaková (františkáni)
Svätojánsky - Kabetová (saleziáni)

