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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
12. február 2017

ročník: XXVI.

6. nedeľa v Cezročnom období

Z programu vyberáme:
19:00 – 20:00 adorácia so spevmi Taizé.
hudba a spev: mládežnícky zbor Laudemus.

tlač, kopírovanie, väzba

Združenie Prešovská gotika upozorňuje sympatizantov a veriacich farnosti
sv. Mikuláša v Prešove, že 15. 2. 2017 je posledný termín pre zamestnancov,
aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb z dôvodu, že chcú darovať 2%
zo svojej dane (v žiadosti o zúčtovanie je potrebné zaškrtnúť okienko v časti VII.).
Tento oznam je dôležitý najmä pre tých, ktorí hodlajú podporiť naše združenie
Prešovská gotika 2% zo svojich daní. Ak chcete podporiť opravu konkatedrály
a organa je potrebné adresovať svoje 2% z dane na združenie Priateľ rodiny do
15. 2. 2017, takto sa finančné prostriedky dostanú k nám už tento rok. Jedná
sa o spoluprácu zo združením Priateľ rodiny, keďže naše združenie ešte tento
rok nemôže čerpať peniaze poukázané na účet OZ Prešovská gotika. Takýmto
spôsobom môžete výrazne pomôcť pri rekonštrukcii konkatedrály a organa, ktorý
je v havarijnom stave. Za priazeň vopred ďakujeme.

lacné tonery a cartridge

Naše združenie Prešovská gotika

predaj a servis tlačiarní

16. február 2017 – štvrtok, 20:00 – 21:30
Pod povrchom: Rozprávanie s trochou hudby, v hĺbke zeme o hĺbke vecí.
Miesto: Farská pivnica „U Nikodéma“,
RKFÚ Prešov, Hlavná 81.
Moderovanú diskusiu vedie: Martina
Poláková.
Popis: Príjemné posedenie pri pohári vína
(alebo čaju) a dobrej hudbe s moderátorkou
Martinou Polákovou, s jej hosťami manželmi
Kormaníkovcami a ukrajinsko-slovenským
vokálnym súborom LIBERI BAND.

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

12. február 2017 – nedeľa, 17:00 – 19:00
Večer modlitieb a chvál za manželstvá
a rodiny v Prešove a okolí.
Miesto: zbor Cirkvi bratskej v Prešove,
Slovenská 34.
Organizuje: platforma Kresťania v Prešove.
Popis: Chceme spolu vyprosiť Božiu ochranu
pre manželské páry v Prešove.
16. február 2017 – štvrtok, 18:00 – 20:00 sv.
omša za manželov s obnovou manželských
sľubov a adorácia so spevmi Taizé.
Miesto: Konkatedrála svätého Mikuláša.
Popis: 18:00 Svätá omša za manželov s obnovou manželských sľubov.
Hudba a spev: „manželský“ solivarský zbor
SoliPEV.

Manželstvo – spolu na ceste
Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá
prebieha v týždni osláv sv. Valentína. Už
siedmykrát prebieha aj na Slovensku. Tentokrát sa koná od 13. do 19. februára
2017.
Cieľom Národného týždňa manželstva
je propagovať a podporiť manželstvo ako
vzácnu hodnotu pre moderného človeka.
Národný týždeň manželstva vytvára
priestor, kde si môžeme pripomenúť, že
spokojné manželstvo nie je samozrejmosť,
ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.
Zakladateľ Národného týždňa manželstva
Richard Kane hovorí: „je to dobrá príležitosť
pre dobrých ľudí, aby robili dobré veci“.
Chceme dať manželom príležitosť oceniť,
posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k
tomu, aby na svojom manželstve pracovali.
Národný týždeň manželstva nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva,
pričom je však otvorená spolupráci aj s

politickými a náboženskými zoskupeniami
zameranými na podporu manželstva.
Program
Aj tento rok sa nám pre Vás podarilo
vďaka ochote mnohých dobrovoľníkov
pripraviť bohatý a rôznorodý program. Nájdete v ňom rôzne kultúrno-spoločenské,
športové, prednáškové a i duchovné aktivity. Veríme, že každý z Vás si nájde práve
to, čo pomôže posilniť jeho manželstvo.
Na stránke www.ntmpo.sk nájdete stručný
zoznam programu počas celého týždňa.
Pokiaľ chcete vidieť podrobnejšiu anotáciu
k jednotlivým programom, tak kliknite na
konkrétny deň a otvorí sa Vám stránka s
podrobnejším popisom aktivít. Pokiaľ pri
jednotlivých programoch nie je uvedené
inak, tak vstupné na ne je zdarma.
Zdroj: www.ntmpo.sk
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Imrich

Po.
13. 2.

6:15 ZBP Anna - poďak. za 65 r. života

Féria

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00 + Ladislav
18:00 + Imrich, Anna, Andrej, Mária, Jozef
5:45 ZBP Miroslava (ž.) a Renáta
s rodinami

Ut.
14. 2.

6:15 ZBP Margita

Féria

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00 + Imrich, Františka (ž.), Margita
18:00 ZBP Vincent s rod.
5:45 + Jozef, Peter

Str.
15. 2.

6:15 + Žofia, Andrej, Mária

Féria

7:00

+ Marián - pohrebná

12:00 + Ján, Helena, Ján
18:00 + Juraj, Filoména
5:45 ZBP Ľudmila a jej deti

Št.
16. 2.

6:15 + Alojz

Féria
Adorácia po večernej sv. omši.

7:00 + Mária - 1. výročie
12:00 + Štefan
18:00 + Natália - 1. výročie
5:45 ZBP Mária - poďak. za 80 r. života

Pia.
17. 2.

6:15 + Alžbeta, Andrej, Michal, Jozef

Féria

7:00 + Darin (ž.) - 1. výročie
12:00 ZBP Naďa
18:00 + Kvetoslava
5:45 ZBP Anna

So.
18. 2.

Féria

6:15 + František - 1. výročie
18:00 ZBP Mária, Silvia, Stanislav, Marián,
Gabriel

7. nedeľa v Cezročnom období
Ne.
19. 2.

Infolist

Infolist

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Janka - ž.),
7.45 (Za farnosť), 10.00 (+Alžbeta), 11.30 (+ Bartolomej), 15.00 (+ Gabriela),
18.00 (ZBP manž. Pasierboví);
Cemjata 10.15

1.
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.

8.

Oznamy

Milodary: Bratstvo sv. ruženca na Tv Lux
45 €, na Lumen 45 € a na organ 200 €.
Bohuznámy darca: na potreby farnosti 700 €,
na charitu 100 €, na Tv Lux 100 €.
Na budúci týždeň (19.2.) sa uskutoční zbierka
na farské potreby. Za vaše milodary úprimné
Pán Boh zaplať.
Na generálnu opravu nášho organa môžete
prispieť aj vhodením milodaru do označených
pokladničiek v konkatedrále.
Srdečne vás pozývame na záverečnú
konferenciu projektu Priateľstvo a pomoc
bez hraníc v utorok 14. 2. o 10.00 do Divadla
Alexandra Duchnoviča - Malá sála, Jarková
77. Téma: Cez kultúrne a sociálne otázky ku
vzájomnému porozumeniu 2.
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.
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie
sa uskutoční dňa 21. 2. o 17.00 hod. v
pastoračných priestoroch Farského úradu
Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove.
Stretnutie povedú cirkevní sudcovia zo
Spišskej kapituly.
Staňte sa členmi nášho občianskeho združenia
(OZ) Prešovská gotika. Chystáme veľké
zhromaždenie (28. 2. - 18.30 hod. - farská
pivnica U Nikodéma, Hlavná 81), kde
sa budete môcť zaregistrovať a dozvedieť
viac. Založenie OZ inicioval náš pán dekan
Jozef Dronzek. Jeho úlohou má byť pomoc
pri rekonštrukcii konkatedrály a pomoc pri
oprave organa. Srdečne vás pozývame do
spolupráce i na túto prvú schôdzu.
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Ars. Termín: 7. - 14. máj 2017. Cena:
395 eur (ubytovanie, strava, doprava
autobusom, cestovné a úrazové
poistenie). Púťou vás bude sprevádzať
o. Viktor Baltes a o. Marek Varga.
Môžete sa nahlasovať cez formulár na
presov.rimkat.sk, v kancelárii alebo
v sakristii konkatedrály.
9.

OZ Magis súrne potrebuje do nemocníc
na východe Ukrajiny posteľné plachty
(čisté a vypraté) pre ranených. Posteľné
plachty môžete priniesť na adresu
OZ Magis (Kláštor Sancta Maria,
Konštantínova 2).

10. Pozývame Vás na výlet aj púť
z konkatedrály do konkatedrály.
- z Prešova do Popradu. V sobotu 25.
2. - odchod z Baštovej ulice o 8.30 hod.
Sv. omša v Konkatedrále v PP, kúpanie v
Aquacity Poprad. Cena je 9 eur. Vstup
do Aquacity si platí každý sám. Nahlásiť
sa môžete v sakristii alebo u kaplána
Františka Telváka najneskôr do 18.2.
Podmienka je vek od 35 do 99 rokov.
(Cena pre seniorov do aquacity na celý
deň je 6,5 eura).
11. Z dôvodu nízkeho záujmu sa letecká púť
do Fatimy ruší.

Pozývame vás na púť: Paray le
Monial - Cluny - Taize - Lurdy 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

