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DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT
V TALIANSKU

vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné
povolanie. Náklady na pobyt hradia
otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa
budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom
duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis
a následne ťa pozveme na stretnutie:
Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ
sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com, 0911
487 341.
JOZEF MIHAĽ

Pokračovanie zo strany 3

do spolupráce a k vzájomnej pomoci.
14. Prosíme snúbencov, aby si na
výveske a na presov.rimkat.sk všimli
vypísané termíny na predmanželské
náuky a prihlásili sa cez prihlasovací
formulár. V mesiacoch júl a august
predmanželské náuky nie sú.

29. január 2016
Nedeľa Katolíckej univerzity (KU)

tlač, kopírovanie, väzba

dobrej vôle, ktorí prispeli k potravinovej
zbierke, alebo finančne, pre rodiny
nachádzajúce sa v núdzi. Vďaka vašej
štedrosti sme mohli pred Vianocami
obdarovať 92 rodín.
13. Staňte sa člnemi nášho občianskeho
združenia (OZ) Prešovská gotika.
Chystáme veľké zhromaždenie, kde sa
budete môcť zaregistrovať. Založenie
OZ inicioval náš pán dekan Jozef
Dronzek. Jeho úlohou má byť pomoc pri
rekonštrukcii konkatedrály a pomoc pri
oprave organa. Srdečne vás prizývame

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Pozývame chlapcov od 18 rokov,
ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom
duchovnom živote, na polročný duchovný
a formačný pobyt do komunity otcov
rogacionistov v Taliansku počas roka,
aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života
je pre nich tá správna. Kongregácia sa
venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia

Príďte sa zoznámiť so štúdiom
a prostredím Katolíckej univerzity.

2017

predaj a servis tlačiarní

Pozvánka na Deň otvorených dverí
V utorok 7. februára 2017 sa od 10:00
hod. otvoria brány Katolíckej univerzity v

5

Ružomberku (KU) na všetkých jej štyroch
fakultách - filozofickej, pedagogickej, teologickej a zdravotníckej. Všetci záujemcovia
dostanú informácie o štúdiu na KU.
Zvedavcov ako aj nádejných budúcich
študentov čaká atraktívny sprievodný program. Môžu si napríklad vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom štúdiu,
absolvovať exkurziu v laboratóriách a ateliéroch, prezrieť poklady historickej knižnice
atď.
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

že nestačí mať lásku v srdci a na perách, ale
ona musí prejsť do skutkov. Lebo až vtedy je
dokonalá, keď v srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku!
Vrúcne vám ďakujem za súčasných 4103
študentov Katolíckej univerzity, za jej pedagógov i zamestnancov. Chcem všetkých
nádejných študentov i záujemcov pozvať
na Deň otvorených dverí, ktorý bude na Katolíckej univerzite v utorok 7. februára 2017.
S úctou Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Infolist

Posledná januárová nedeľa 29. januára
2017 bude už tradične venovaná Katolíckej
univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom
slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie
všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety
a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite. Prosíme veriacich, aby
sa v tento deň spojili v modlitbách za jedinú
katolícku univerzitu na Slovensku.
V rámci súkromných alebo spoločných
modlitieb môžete predniesť prosbu napr.
Všemohúci Bože, sprevádzaj svojím
požehnaním a pomocou úsilie Katolíckej
univerzity, aby jej študenti rástli v múdrosti
i ľudskej zrelosti.
Alebo: Prosíme Ťa, Pane, za študentov
a pedagógov Katolíckej univerzity, daj aby
sa stávali svetlom Kristovej prítomnosti v
našej spoločnosti.
List rektora KU k nedeli KU
Excelencie, drahí otcovia arcibiskupi a
biskupi, milovaní spolubratia v kňazskej
a diakonskej službe, ctihodné osoby zasväteného života, milí seminaristi, bratia
a sestry, ctení naši dobrodinci a priatelia
Katolíckej univerzity, posledná januárová
nedeľa s výročnou liturgickou spomienkou
na sv. Tomáša Akvinského, vynikajúceho
vedca – teológa stredoveku, je z ustanovenia KBS venovaná Katolíckej univerzite

ročník: XXVI.

4. nedeľa v Cezročnom období

v Ružomberku ako jej nedeľa.
Toto je príležitosťou ponajprv poďakovať
sa Pánu Bohu za jej vznik. Rovnako sa
poďakovať za všetkých jej doterajších absolventov. Naša vďaka patrí Pánu Bohu
za jej prítomnosť: študentov, pedagógov a
zamestnancov, ale rovnako aj za všetkých
našich dobrodincov duchovných i materiálnych darov. Ďakujeme hlavne chorým a
trpiacim za prinášané obety a všetkým za
dar modlitby!
Naša prosba „objíma“ dni budúce s
veľkou nádejou, že Pán nás bude všetkých
požehnávať, pomáhať i ochraňovať v silnom presvedčení starobylej modlitby Cirkvi, že Pán predchádza naše konanie svojím
vnuknutím a sprevádza ho svojou pomocou,
aby sa všetky podujatia s ním začínali a s
jeho pomocou aj dokončili. Nech sa tak
stane!
Hlavným poslaním Katolíckej univerzity
v Ružomberku je pestovať vedu a vieru v
našej spoločnosti; stáť v službách inkulturácie evanjelia do života obyvateľstva Slovenska; pomáhať pri budovaní civilizácie lásky
v slovenskej spoločnosti poskytovaním
všestranného vzdelávania, rozvíjaním vedy,
techniky a kresťanskej kultúry.
Chceme žiť toto svoje kresťanské povolanie aj na pôde Katolíckej univerzity v silnom presvedčení slov sv. Vincenta
de Paul: „Je totiž vlastnosťou Boha, že
zvykne používať nepatrné nástroje (známe
evanjeliovo „skryl pred múdrymi, ale
maličkým to zjavil...“), aby s nimi vykonal
veľké veci“. Ten istý svätec nám pripomína,
Pokračovanie na strane 4
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

6:15 ZBP Albert s rod.

Féria

7:00

+ Irena - 1. výročie

12:00 + Pavol
18:00 + Jozef
5:45 ZBP Emil a Alžbeta s rod.

Ut.
31. 1.

6:15 + Gizela

Sv. Jána Boska, kňaza

7:00

(spomienka)

+ Jaroslav - pohrebná

12:00 ZBP rod. Čižová
18:00 ZBP rod. Kovaľová
5:45 ZBP Oľga (uzdrav. rodových
koreňov)

Str.
1. 2.

6:15 + Jozef

Féria

7:00

+ Mikuláš - pohrebná

12:00 + Vladimír, Gerhart
18:00 + Marcel, Anna
5:45 ZBP Oľga (uzdrav. rodových
koreňov)

Obetovanie Pána
Št.
2. 2.

6:15 ZBP Erika (ž.) s rod.

(sviatok)
Adorácia po večernej sv. omši,
vedie Hnutie Svetlo - Život

7:00 + Renáta - pohrebná
12:00 + Milan
18:00 + Jozef, Anna
5:45 ZBP rod. Angelovičová

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Pia.
3. 2.

So.
4. 2.

(ľubovoľná spomienka)
Svätoblažejské požehnanie
hrdiel

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Ján, Otília, Mária, Andrej, Mária,
Ernest
7:00 + František - pohrebná
12:00 + Anna, Michal
18:00 ZBP a dar odpustenia - Jaroslav
a Svetlana
5:45 + Magdaléna
6:15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:00 + Magdaléna

5. nedeľa v Cezročnom období
Ne.
5. 2.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Mária, Vincent, Ľuboš

Po.
30. 1.

Infolist

Infolist

5.45 (Za úspešnú operáciu Zuzany), 6.30 (ZBP Danka - ž. s rod.),
7.45, 10.00 (+ Alžbeta), 11.30 (+ Matilda, Ján), 15.00 (ZBP Agáta),
18.00 (+ Cyril - 1. výročie);
Cemjata 10.15

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.

Oznamy

Milodary: rod. Monikova 25 € na
TV Lux a 25 € na Lumen, bohuznáma
20 € Lux, 20 € Lumen,p. Šandalová 10
€, p. Candová na kostol 100 €. Jasličky
30 €. Zbierka na pomoc kresťanom
po zemetrasení v Taliansku: saleziáni
860 €, františkáni 1440 €, konkatedrála
1211 €, FNsP 160 €, Cemjata 71 €.
Tento týždeň je prvopiatkový večer spovedáme od 17.00 hod. Ku
chorým domov pôjdeme v piatok
od 8.00 hod. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v Konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
Na sviatok Obetovania Pána (2.
2.), budeme pri každej sv. omši
požehnávať hromničné sviece.
Prosíme, aby ste si ich priniesli
opatrené chránitkom, aby sme
neznečistili podlahu konkatedrály.
Mariánska kongregácia pozýva
svoje členky na sv. omšu 2. 2. o 14.30
z príležitosti sviatku Obetovania Pána
v ústave Sancta Maria.
Svätoblažejské požehnávanie hrdiel
v piatok 3. 2. bude pri každej sv. omši.
buď individuálne alebo hromadné.
V nedeľu 5. 2. vás pozývame na spoločné
chvály a modlitby v Konkatedrále so
začiatkom o 19.07. Chvály vedie farské
spoločenstvo Shalom, Prešov.
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.
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8.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich
detí bude 8. 2. o 19.00 v Katolíckom
kruhu.
9. Oznamujeme tým, ktorí si nevyzdvihli
kalendáre a podielové knihy SSV v
určenom termíne, že si ich ešte môžu
vyzdvihnúť v predajni SSV na Hlavnej
ul. do 10. 2.
10. Kto by chcel čítať z Denníčka sv.
Faustíny v nedeľu o 14.50, nech si
vyberie termín a zapíše sa na zoznam
v sakristii.
11. V spolupráci s CK Trinity v roku
100. výročia fatimských zjavení
pripravujeme letecký pútnický zájazd
Fatima - Lisabon, Coimbra, Santiago
de Compostela v Portugalsku, v
dňoch 20.3. - 25.3.2017. Odlet je z
Budapešti. Predpokladaná cena bude
650 € (letenka Budapešť – Lisabon a
späť, letiskový poplatok, 3x ubytovanie
s polpenziou vo Fatime, 1x ubytovanie
s polpenziou v Santiagu de Compostela,
1x ubytovanie s raňajkami v Lisabone,
transfery autobusom v Portugalsku,
poistenie insolventnosti, komplexné
cestovné poistenie 12,00 Eur). + 50 €
doprava Prešov - Budapešť - Prešov.
Zájazd sa uskutoční, ak sa nazbiera
dostatočný počet záujemcov. Môžete
sa nahlasovať vo farskej kancelárii
alebo v sakristii konkatedrály.

12. V mene obdarovaných občianske
združenie MAGIS vyslovuje srdečné
Pán Boh zaplať všetkým ľuďom
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