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Nový projekt na získanie finančných prostriedkov
na generálnu opravu Konkatedrály sv. Mikuláša.
Pri stretnutí s o. dekanom som sa len tak
mimochodom opýtal, koľko ešte treba peňazí
na celkové dokončenie opravy konkatedrály aj
s vonkajšou fasádou. P. dekan mi povedal, že
minimálne cez 2 milióny EUR. Na chvíľu som
onemel a spýtal sa, či je možnosť zo zbierok
v našom kostole ju dokončiť. Odpoveď, že to je
beh na dlhé trate, ma neprekvapila. S úctou ku
všetkým, ktorí prispievajú svojimi milodarmi
v kostole či na fare, sme sa s p.dekanom dohodli,
že skúsime osloviť ľudí, farnosti a firmy
v Prešove i mimo neho. Tak sme od septembra
2013 spustili elektronické prosby formou
e-mailov o finančnú pomoc, sériu osobných
stretnutí... Dovoľte mi prezentovať výsledok
tejto našej aktivity za mesiac september.
SEPTEMBER 2013 - MILODARY :
farnosť Kendice - 100 €, farnosť Kráľovnej pokoja
v Prešove - 1 000 €, Mária Ferencová - 100 €,
Spišská diecéza: farnosť Trstená - 2 000 €, Mons.
ThDr. Alojz Frankovský, PhD. - 50 € z farnosti
Poľanovce.

Chcem Vás poprosiť o pomoc ako laik a veriaci
tejto farnosti. Nevieme spoločne nejako osloviť
Prešovčanov a firmy v Prešove (nie všetky,
niektoré prispeli formou osobného daru).
Skúšame to presviedčaním, že ide o dominantu
mesta vysokých duchovných, ale aj umeleckých
hodnôt. No nejako sa nám to nedarí. Preto, kto
pracujete v nejakej firme v Prešove, oslovte,
prosím, svojich nadriadených, prípadne
v kolektíve urobte zbierku a pomôžte nám.
Každé získané euro nás posunie dopredu.
Pri každom odovzdaní daru bude vystavený
príjmový doklad alebo darovacia zmluva. Kto
by mal nejaký nápad, alebo by vybavil vo firme,
úrade, či u susedov nejakú zbierku alebo dar,
dajte nám vedieť. Veď každý môže byť účastný
na tejto finančne náročnej obnove. Akékoľvek
otázky či pomoc môžete posielať na e-mail:
konkatedralapo@gmail.com, alebo sa nám ozvať
telefonicky na číslo 0908 301 078.
Jozef Mihaľ
obrázok: www.deti.vira.cz

V dňoch 1.- 8. novembra 2013 budeme sláviť Dušičkový týždeň. Aj v tomto
roku máte možnosť formou združeného úmyslu v kancelárii fary nahlásiť
úmysly sv. omší za vašich zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša takto slávené sv. omše budú:
• 1. novembra o 7:45 hod.
• 2. novembra o 9:00. hod.
V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) sv. omše budú slávené v čase
od 1. do 8. novembra o 16:00 hod.
Na cintoríne začneme duchovný program počas týchto dní takto:
• 15:00 hod. - Korunka Božieho milosrdenstva
• 15:20 hod. - modlitba sv. ruženca za zosnulých
• 16:00 hod. - sv. omša
Úmysly môžete nahlasovať v kancelárii farského úradu,
ale aj pred samotnými sv. omšami na cintoríne.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
13. október 2013

„Vstaň a choď,
tvoja viera ťa uzdravila“
Pri evanjeliu dnešnej nedele
sa dozvedáme, že z desiatich
malomocných, ktorých Ježiš uzdravil,
poďakoval sa len jeden. Týmto sa
dostávame k jednému z magických
slov „ďakujem“. Koľkokrát vyslovíme
toto slovo hlavne pred cudzími.
Určite je to správne. Veď vďačnosť je
jedna zo základných kresťanských
čností. Nezabúdame však na toto
magické
slovko
doma?
Akosi
považujeme za samozrejmosť, že
máme doma upratané, navarené,
vypraté, vyžehlené, všetko musí doma
fungovať. Zamysleli sme sa niekedy, že
dobre padne poďakovať osobe, ktorá
nám toto všetko pripravuje? A nielen
jej, vďaka dobre padne aj Bohu, pričom
posilňuje ďakujúceho.
Podobne je to aj v duchovnom
živote. Sme vďační Bohu za všetko, čo
nám dáva? Priznajme si, že občas nám
táto vďačnosť voči Bohu chýba. Pritom
každý deň sme obdarení Božími
milosťami, každý deň sa odohráva
v zmysle odpustenia, požehnania,
slobody, alebo inými nezaslúženými
darmi, aby sme sa zastavili a uvedomili
si, čo sa vlastne deje.
Aké poučenie nám z toho vyplýva?

ročník: XXIII.

28. nedeľa v období cez rok
Buďme vďační za každý okamih
nášho života. Buďme vďační Bohu
ako tvorcovi všetkého dobra, lásky
a milosti. Učme sa ďakovať nielen
cudzím ľuďom, ale predovšetkým
blízkym za ich prejavy lásky a dobroty.
Naučme sa ďakovať za rodinu,
zdravie, ale aj za chorobu. Prežime
nasledujúci týždeň v myšlienke
vďačnosti Bohu aj svojim blížnym, veď
vo všetkom je nekonečná Božia láska.
A nakoniec vďačnosť buduje, posilňuje
a poukazuje predovšetkým na Božie
víťazstvá v našich životoch. Keď si
hovoríme, že sme kresťania, nech nás
ďakujúci samaritán povzbudí a nech je
pre nás výzvou denno - denne ďakovať
Bohu, zároveň byť príkladom, aby nás
nezahanbili tí, ktorí sú trošku ďalej od
Boha ako my.
Jozefína Rečičárová
CZŠ a Gym. sv. Mikuláša

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † František

Po
14.10.

Sv. Kalixta I.,

pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Juliana
7:00 † Ladislav - pohrebná
12:00 ZBP Jaroslav, Marta, Martin, Dávid
18:00 ZBP Gejza a Anna (50 r. manželstva)
5:45 ZBP bohuznámi

Ut
15.10.

Sv. Terézie od Ježiša,
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

6:15 ZBP Ondrej s rod.
7:00
12:00 † Jozef, Július, Apolónia
18:00 † Juraj

St
16.10.

Sv. Margity Márie
Alacoque,
panny

ľubovoľná spomienka

5:45 † Pavel, Ján, Alžbeta, Fridrich,
Alžbeta
6:15 † František, Alžbeta
7:00
12:00 ZBP Ján, Mária, Jaroslav
18:00 † Karol, Anton

Št
17.10.

Sv. Ignáca
Antiochijského,
biskupa a mučeníka
spomienka

5:45 ZBP Pavol a Mária (20 r. manželstva)
6:15 ZBP rod. Jirgová a Malinovská
7:00
12:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
18:00 † Peter, Pavol, Tibor, Cecília
5:45 ZBP rod. Karabinošová

Pi
18.10.

Sv. Lukáša,
evanjelistu
sviatok

6:15 † Anastázia
7:00
12:00 † Michal
18:00 † Anna

So
19.10.

Ne
20.10.

Sv. Pavla z Kríža,
kňaza

ľubovoľná spomienka

5:45 † Ladislav
6:15
18:00 † Helena, Štefan, Stanislav, František,
Bartolomej, Žofia

29. 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
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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.

Oznamy

Zbierka na konkatedrálu: Dnes máme
zbierku na opravu konkatedrály na
pokračujúce stavebné práce. Vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• novomanželia Maťufkoví 50 €
• bohuznámy 10 €.
• bohuznámy 50 €
• Kaplnka FNsP 162,85 €
• bohuznáma 20 €
• bohuznáma Mária 150 €
Ružencové bratstvo venovalo:
• na konkatedrálu 100 €
• na fresku Áron 100 €
• Na rádio Lumen 45 €
• Na TV LUX 45 €
V rámci Roka viery sa modlíme ranné
chvály v utorok po rannej sv. omši o 7:30
hod. a posvätné čítanie v nedeľu o 9:30
hod. Ste srdečne pozvaní.
V mesiaci október sa sv. ruženec
modlíme vždy pred sv. omšou o 17:15
hod.
Od pondelka 7.10.2013 v pracovných
dňoch od 10:00 - 11:30 a 16:00 - 17:30
hod. sa začali v kancelárii fary vydávať
podielové knihy členom SSV. Výška
členského príspevku je 5 €. Výdaj kníh je
však dočasne pozastavený kvôli práceneschopnosti zodpovednej pracovníčky.
Obnovenie výdaja bude včas oznámený.
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta v Košiciach, otvára
aj v tomto roku prednášky Univerzita
tretieho veku. Prednášky sa konajú
v priestoroch Katolíckeho kruhu na
Jarkovej 77 v Prešove vo štvrtok od
16:00 hod. Ste srdečne pozvaní. Bližšie
informácie nájdete na stránkach
Katolíckej univerzity - http://www.ku.sk/
studium/celozivotne-vzdelavanie/400univerzita-tretieho-veku.html
V týchto dňoch slávil svoje 45-ročné
životné jubileum vdp. PhDr. Mgr.
Jozef Dronzek, PhD., dekan-farár.
Vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať za
každú Vašu službu pre našu farnosť
a vyprosujeme hojnosť Božej priazne
pre Váš život. Ružencové bratstvo pri
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Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.
8.

Dňa 20.10.2013 je Misijná nedeľa.
Budeme konať zbierku na misie. Sv.
omše o 7:45, 10:00 a 11:30 hod. budú
spojené s misijnou kázňou. Celebruje ich
P. Viktor Jakubov, riaditeľ Pápežských
misijných diel na Slovensku.
9. Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že ďalšie stretnutie sa
uskutoční dňa 15.10.2013 v Katolíckom
kruhu na Jarkovej ulici o 17:00 hod.
Stretnutie povedie kňaz Ľuboš Kohút.
10. Centrum pre rodinu Sigord dáva do
pozornosti a organizuje Duchovné
cvičenia pre rozvedených a nesviatostne
sobášených v dňoch 15.11. – 17.11.2013.

Púť dekanátu Prešov - mesto do
konkatedrály
Bratia a sestry, v stredu 16. 10. 2013
budeme mať v konkatedrále dekanátnu
púť s nasledujúcim programom:
• 15:00 hod. – Korunka Božieho
milosrdenstva
• 16:15 hod. – akadémia
• 16:55 hod. – modlitba sv. ruženca
• 17:30 hod. – modlitba vešpier
• 18:00 hod. – sv. omša
• 19:00 hod. – organový koncert
Sprievodné akcie:
• 11:00 hod. – čítanie KKC
• 12:00 hod. – sv. omša
• 15:00 hod. – možnosť výstupu na
vežu konkatedrály

Krsty 5.10.2013 a 6.10.2013

Lukáš Sajko, Timea Hudáková, Sára
Šlosárová

Sobáše 5.10.2013

Gutt - Novotná,
Maťufka - Mariňáková,
Tomko - Ferenčíková,
Michal Pališin - Jana Urbanová (Kalvária),
Ján Goč - Juliana Karnišová (Kalvária),
Prokop - Štarmachová (jezuiti)

