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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
16. júl 2017
O RODINNOM ZÁZEMÍ A O
ŽIJÚCICH PRÍBUZNÝCH SV.
FAUSTÍNY

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

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

Na maličkú chudobnú dedinku v strede Poľska
by si dnes nikto nespomenul, keby sa v nej 25.
augusta 1905 nenarodila sv. Faustína Kowalská.
Głogowiec Poliaci prirovnávajú k Betlehemu.
V tom čase to bola neznáma chudobná dedinka
iba s 11 domami. Do Głogowca viedla pieščitá
cesta, vyasfaltovaná bola až v r. 1993, keď sv.
otec Ján Pavol II. v Ríme blahorečil najslávnejšiu
obyvateľku Głogowca, sv. Faustínu.
Ani Stanislav, ani Marianna Kowalskí
(rodičia sv. Faustíny) nepochádzali z Głogowca.
Marianna sa narodila v mestečku Mniewo,
Stanislav v Kraskach. Ich životná cesta sa preťala
v Dąbie nad Nerom v mestečku nachádzajúcom
sa na polceste medzi ich rodnými obcami. Tam
aj, v miestnom kostole sv. Mikuláša, roku 1892
uzavreli sviatostné manželstvo. Stanislav mal
25 rokov, Marianna 18. Mladý manželský pár
v prvých rokoch života musel prejsť cez veľkú
skúšku viery - nemohli mať deti. Až po 10
rokoch spoločného života prišlo na svet prvé
dieťa - Kazimíra, potom na svet prišli postupne:
Bronislava, Jozefa, Eva, Helena (sv. Faustína),
Natália, Stanislav, Mieczislav, Mária Lucina a
Vanda.				
Po svadbe si Stanislav a Marianna kúpili
v Głogowci niekoľko hektárov pôdy a v r. 1900
si tam postavili malý dom a založili skromné
hospodárstvo. Dom sa zachoval dodnes. Skladal
z predsiene, malej kuchyne, ku ktorej otec v zime
pristavil neveľkú stolársku dielňu a izbu, ktorá
slúžila rodine ako spálňa. Dnes je v dome zriadené
múzeum, ktoré je možné denne navštíviť.
Sv. Faustína bola pokrstená v Świnicach
Warckich 27. augusta 1905, v kostole sv.
Kazimíra. Tu v roku 1914 pristúpila aj k 1. sv.

ročník: XXVI.

15. nedeĽa v roku A
prijímaniu. Sviatosť birmovania prijala potom
v Alexandrowe v kostole Sv. archanjelov Rafaela
a Michala, ako 16 ročná v r. 1922, kam odišla
pracovať ako slúžka, aby si zarobila na lepšie
šaty.
Súrodenci o svojej sestre o.i. povedali: „Bola
dobrá, vždy príjemná a milá, veselá a preto
príťažlivá, nikdy sa nehnevala.“ Jej mamka si
zaspomínala takto: „Helenka bola úplne iná ako
ostatné deti, predovšetkým pokorná, tichá. Staršie
deti ju neprávom obvinili, ale ona sa nebránila a
ticho prijala trest. Všetko prežívala vo svojom
srdci. Bola ochotná vykonať každú prácu, nikdy
nič nikomu neodmietla. Nikdy sa nechválila.“
Marianna a Stanislav sú pochovaní na cintoríne
v Świnicach Warckich. Tam sú pochovaní aj
bratia Stanislav a Mieczislav, sestry Eva, Natália,
Maria Lucina i Jozefa. Hrob sv. Faustíny, ako
vieme, sa nachádza v Krakove - Lagiewnikách.
Hrob sestry Wandy, ktorá odišla do Anglicka po
II. sv. vojne, je zrejme v tejto krajine.
Ponúkli sme vám ukážku z prednášky,
ktorá sa v našej farnosti uskutoční 18. júla
(utorok) po sv. omši u Nikodéma o 18.50 hod.
Súčasťou prednášky bude prezentácia dobových
fotografií rodičov, súrodencov a dnes žijúcich
príbuzných sv. Faustíny. Pozrieme sa na osud
rodičov a súrodencov po smrti sv. Faustíny,
prečítame si niečo z ich spomienok na sväticu.
Prednáška je zostavená z poľského materiálu,
ktorý zatiaľ nie je u nás dostupný (pripravuje sa
kniha „Spomienky na sv. Faustínu“). Srdečne
pozývame.
Ivana Krajčíková a „hosť večera“ sr. Blanka
KMBM, ktorá bude odpovedať na položené
otázky k téme prednášky

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
17. 7.

Ut.
18. 7.

Str.
19. 7.

Št.
20. 7.

Pia.
21. 7.

So.
22. 7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta,
pustovníkov, (spomienka)

Utorok 15. týždňa v Cezročnom
období

Streda 15. týždňa v Cezročnom
období

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Magdaléna - 50 r. života

6:15

+ Andrej, Mária

12:00

ZBP Marta a Jozef - poďak. za 40 r.
spoloč. života

18:00

+ Michal, Miroslav, Jozef, Ľubomír

5:45

Za životného partnera

6:15

+ Gabriela - pohrebná

12:00

+ Apolónia

18:00

+ Andrej, Mária, Mária, Miroslav

5:45

Za obrátenie rod. Vladimíra

6:15

+ Anna - pohrebná

12:00

+ Alžbeta, Jozef, Margita, Anton

18:00

+ Štefánia, Margita, Jozef, Alfonz

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom
období

5:45

+ Margita

6:15

+ Jozef, Mária

Po večernej sv. omši poklona
sv. krížu.

12:00

+ Mária, Ján

18:00

ZBP Diana, Viera, František

Piatok 15. týždňa v Cezročnom
období
BIBLICKÁ NOC
Sv. Márie Magdalény
(sviatok)

5:45

+ Anton

6:15

+ Bartolomej - pohrebná

12:00

+ Ladislav

18:00

+ Oľga

5:45

+ Tomáš, Mária

6:15

+ Marta, Anton

18:00

ZBP Irena, Vincent s rod. - poďak. za
milosti

16. nedeľa v Cezročnom období
5.45 (ZBP Danka - ž.), 6.30 (+ p. Gracián, p. Bruno), 7.45,

Ne.
23. 7.
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10.00 (+ Alžbeta), 11.30 (+ Zuzana),
15.00 (ZBP Alžbeta, Miroslav, Alžbeta ),
18.00 (+ Ján, Anna, Miroslav );
Kalvária 16.30 (+ Pavol, Peter), Cemjata 10.15, Dúbrava 10.30

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

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.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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4.

5.

6.
7.

Oznamy

Milodary: na organ: bohuznáma
rodina 50 €, bohuznámy 50 €. Zo
sobáša manželov Zakarovských 110
€.
Z koncertu na podporu organu OZ
Prešovská gotika 500 € na organ.
Odpustová slávnosť ku cti sv.
Joachima a Anny bude v nedeľu 23.
júla o 10.30 na Dúbrave.
V utorok 18. júla po sv. omši u
Nikodéma, o 18.50 hod. sa v našej
farnosti uskutoční prednáška Ivany
Krajčíkovej na tému O RODINNOM
ZÁZEMÍ
A
O
ŽIJÚCICH
PRÍBUZNÝCH
SV.
FAUSTÍNY,
SPOMIENKY NA SV. FAUSTÍNU.
FAUSTÍNA TROCHU INAK. Hosťom
večera bude sr. Blanka KMBM.
Srdečne pozývame.
Pozývame vás na Biblickú
noc - 21. júl v čase od 18.00 do
01.00 - VIAC POZNAŤ OTCA. Boh
je Otec. Príď viac spoznať Otca
počas Biblickej noci v Konkatedrále
sv. Mikuláša v Prešove. Je pripravený
bohatý program inšpirovaný Božím
Slovom. Čaká na vás: vystúpenie
detského a mládežníckeho zboru,
premietanie filmu s výkladom, debata
s o. Leščinským o téme Boh a Otec,
myšlienky a úvahy nad textami z
Písma, adorácia s modlitbami. Počas
večera možnosť vyspovedať sa,
pozhovárať sa s kňazom.
V kancelárii môžete nahlasovať
úmysly sv. omší na mesiace september
až december 2017.
V mesiacoch júl a august nebude
sv. omša o 7.00 hod., funkciu tejto
sv. omše (rezervácia pre pohrebné a
výročné sv. omše) preberá sv. omša
o 6.15. Kancelária ostáva tak, ako
bola. V mesiacoch júl a august nie je
spovedná služba od 10.00 do 12.00
hod.

8.
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Z dôvodu PN-ky a dovolenky bude
knižnica počas mesiacov júl a august
zatvorená. Opäť otvorená bude 13.9.
(streda). V prípade záujmu vrátiť
knihy alebo si vypožičať nové počas
týchto mesiacov je možná dohoda s
p.Krivdovou na t.č. 0907 305 709.
9. Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku.
Mladí a dospelí, ktorí sa chcú
v nasledujúcom školskom roku
pripravovať a prijať sviatosť
birmovania alebo sviatosť krstu
(u dospelých sa udeľujú všetky
tri sviatosti naraz - pokiaľ nie sú
pokrstení), nech si v kancelárii
farského
úradu
vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu na sviatosť
birmovania môžu začať študenti
stredných škôl, ktorí v tomto šk.
roku končia 1. ročník strednej školy
a starší. Vyplnenú prihlášku
odovzdajte na farskom úrade do 27.
augusta 2017.
10. Prvý augustový týždeň sa v Prešove
uskutoční seminár - Katechéza
Dobrého pastiera pod záštitou
Katechetického úradu Košického
arcibiskupstva. Cieľom seminára je
pomôcť deťom nadviazať vzťah so
živým Bohom už vo veku 3-6 rokov.
Hlavným motívom je podobenstvo o
Dobrom pastierovi - Ježišovi a jeho
ochraňujúcej a starostlivej láske.
Program využijú kňazi, katechéti,
učitelia a rodičia. Viac informácii
a prihlasovanie na stránke www.
montepastier.sk
11. Birmovanci si môžu v kancelárii
vyzdvihnúť DVD a foto z birmovky.

