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domáca príprava, pretože celý pútnický
areál treba vykosiť a pripraviť. Podľa slov
farára Martina Huka, tohtoročnú prípravu
zvládli s prehľadom: „Lebo nie je to len o
jednom človeku, sú tu spolubratia, ktorí mi
pomáhajú, a aj celá farnosť.“

30

všetkým. My sa len musíme usilovať vidieť
vo viere tieto udalosti.“

2017

Eucharistickej slávnosti ku cti Panne
Márii Škapuliarskej v nedeľu predsedal
košický pomocný biskup Marek Forgáč,
ktorý o Márii povedal, že je prameňom
pravej a úprimnej radosti.

23. júl 2017

Mária je prameňom čistej a
úprimnej radosti

predaj a servis

„V tomto svete je toľko všelijakých
možností, ale mnohé z nich neuhasia smäd.
A Mária predstavuje prameň čistej vody.
Ona k nám prichádza s Ježišom a stretnutie
s Ježišom mení človeka. Preto vlastne aj
mnohí pútnici prichádzajú na pútne miesto k
Panne Márii, aby im Mária ukázala Ježiša,
aby sa znova stretli s Ježišom, ktorý dokáže
meniť ľudské životy.“

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery
tlač, kopírovanie,

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

Rastislav Dluhý, redemptorista z
Bratislavy, chodieva pomáhať s organizáciou
do Gaboltova   a pri tohoročnej púti
zdôraznil, že mu to veľmi pripomína Fatimu.
„Bolo tu veľa dažďa a veľa slnka. A dážď je
symbolom rôznych nepríjemností života. Je
tu však šanca odovzdať to Bohu ako obetu,
ktorá má veľký účinok pre obrodu našich
rodín a naše obrátenie. Aj keď v našich
životoch je niekedy búrka, nemusíme hneď
panikáriť, lebo Boh je ako slnko a je nad tým

Infolist

Arcidiecézna púť v Gaboltove k úcte
Panne Márii začala v sobotu 15. júla
na kalvárii Cestou svetla. Nasledovali
sv. omše, vysluhovanie sv. zmierenia,
modlitby a pobožnosti. V sobotu večer bol
hlavným celebrantom košický arcibiskup
a metropolita Mons. Bernard Bober.
Pripomenul, že Fatima sa stala hlasnou
výzvou k modlitbe, pokániu a obráteniu.
Preto sa ani my nemôžeme nečinne prizerať,
ako sa rodina veriacich zmenšuje, ako ubúda
skutočne praktizujúcich kresťanov.
„Nemôžeme byť ticho, keď naše deti, hoci
už majú svoje rodiny, ale pri všetkom zhone,
robote a živote vyššieho štandardu zabúdajú
na Boha – myslia si, že tu budú žiť navždy
a stále v dobrom zdraví, v dobrej kondícii,
kráse mladosti a bez trápenia či kríža.
Zobuďme naše deti a robme si zdravé výčitky
preto, že sme ich pred pár rokmi nechceli
rušiť a budiť každú nedeľu ráno do kostola.
Ak vás odmietajú a nechcú počúvať vaše
slová, modlite sa za nich a obetujte.“
    Košický     arcibiskup    vo     svojej  
homílii poukázal aj na to, že máme kríže,
ktoré si nesieme, a niekedy už nevládzeme.
„Nebojme sa, obetujme sa ďalej, dajme
nášmu obetovaniu zmysel – vždy za niekoho,
vždy pre dobro inej osoby – veď je toľko ľudí
vo svete, čo potrebujú obrátenie a Božiu
milosť. Možno sú to i vaše vlastné deti, čo

ročník: XXVI.

16. nedeĽa v roku A

potrebujú veľa obiet a modlitieb! Privádzajte
ich svojimi obetami naspäť k Ježišovi a
naliehajte na nich, aby sa modlili s Pannou
Máriou, aby sa k nej priznali a objavili silu,
vychádzajúcu z ruženca i škapuliara.“
Program   gaboltovskej púte   pokračoval  
celú noc. Umelecké duchovné   pásmo,  
venované Fatime,   pripravilo   ochotnícke  
divadlo z Gaboltova.   Nechýbala  
novokňazská svätá   omša,   mládežnícky  
program a adorácie. Ráno začalo
Augustiniánskym budíčkom. Pripravila ho
najpočetnejšia skupina mladých ľudí, ktorí
celý týždeň putovali pešo. Ich púť začala v
pondelok v Prešove, odkiaľ do Gaboltova
vyrazila vyše šesťdesiatka mladých spolu s
otcami augustiniánmi. Mala názov Pomazaný
za prorokov a každodenný program tvorili
úvahy, ako byť prorokmi v dnešnom svete
cez biblické postavy prorokov.
Gaboltovský   farár   Martin    Huk  
hodnotil púť  ako  velmi  požehnanú:  „Ako
keby sa Fatima priblížila ku Gaboltovu.
Predovšetkým zavládol ten Máriin pokoj,
ktorý vnímam aj z tvárí ľudí, ktorí tu tento
rok prišli.“
Každoročná   organizácia púte sa začína
prosbou o biskupskú službu, tvorbou
programu na obidva dni, prípravou
plagátov,  pozvaním jednotlivých kazateľov,
speváckych
zborov
a
rozposlaním
pozvánok do celej arcidiecézy. Nakoniec
ešte bezprostredne pred termínom je
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
24. 7.

Ut.
25. 7.

Str.
26. 7.

Št.
27. 7.

Pia.
28. 7.
So.
29. 7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom
období

Sv. Jakuba, apoštola,
(sviatok)

Sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie, (spomienka)

Sv. Gorazda a spoločníkov,
(spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši

Piatok 16. týždňa v Cezročnom
období

Sv. Marty, (spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Andrej, Anna

6:15

+ Anna - pohrebná

12:00

+ Alojz, Imrich, Mária, Jakub, Anna

18:00

+ Patrícius, Radoslav, Mária, Peter

5:45

+ Milan, Ľudovít, Ružena

6:15

+ Miroslav - 1. výročie

12:00

+ Ján

18:00

ZBP Anna, Eva, Emília

5:45

+ Jozef, Magdaléna

6:15

ZBP Jozef - 55 r. života

12:00

+ Magdaléna, Gabriela, Božena

18:00

ZBP Dávid a Mária

5:45

+ Jozef, Alžbeta

6:15

ZBP Anna s rod.

12:00

ZBP Jana - ž. - 50 r. života

18:00

+ Anna

5:45

+ Ján, Marianna

6:15

+ Gizela - pohrebná

12:00

+ Vojtech, Emília, Štefan

18:00

ZBP Dávid a Mária

5:45

ZBP Verona

6:15

---

18:00

+ Eduard, Anna

17. nedeľa v Cezročnom období
5.45 (ZBP Juraj), 6.30 (+ Jana - ž. - 1. výročie), 7.45,

Ne.
30. 7.

Infolist

Infolist

10.00 (+ František), 11.30 (+ Mária),
15.00 (+ z rod. Šandalovej, Baršayovej a Hičákovej), 18.00 (ZBP Ľubica - 70 r. života);
Kalvária 16.30 (Za odčinenie urážok Božskému Srdcu od celého sveta),
Cemjata 10.15

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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Oznamy

1.

Milodary: na organ: Marienka Fričová
50 €, Milka a Martin 400 € a na Tv Lux
100 €. Na kostol: bohuznáma 100 €, z
pohrebu G. Felingovej 80 €.

2.

Odpustová slávnosť ku cti sv. Joachima
a Anny bude v nedeľu 23. júla o 10.30 na
Dúbrave.

3.

Cemjata: zbierka na kostol 215 €. Srdečne
vás pozývame na odpustovú slávnosť ku
cti sv. Donáta v nedeľu 6.8. o 10.30 spojenú
s požehnaním obnoveného kostola.

4.

V kancelárii môžete nahlasovať úmysly
sv. omší na mesiace september až
december 2017.

5.

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.

6.

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.

7.

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.

8.

Prvý augustový týždeň sa v Prešove
uskutoční seminár -  Katechéza Dobrého
pastiera pod záštitou Katechetického
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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
9.

Birmovanci si môžu v kancelárii
vyzdvihnúť DVD a foto z birmovky.

10. Ráchelina vinica je duchovno terapeutický víkend pre osoby so
skúsenosťou potratu, napr. matka,
otec, súrodenec, starí rodičia potrateného
dieťaťa, zdravotnícky pracovník a pod.
Takéto osoby sú dlhodobo a   hlboko
zranené a potrebujú prejsť procesom
uzdravenia. Rachelina vinica prebieha
v prísnej diskrétnosti pod vedením
vyškoleného tímu. Najbližšie sa bude
konať 20. - 22. oktobra 2017 v
prešovskom kraji. Kontakt: Diecézne
pastoračné centrum pre rodinu Kapitulská
21, B.Bystrica, rachel@rodinabb.sk, tel
0911 911 794, www.rachel.rodinabb.sk
11. Začali sme biblické stretká. Budú vždy
v stredu o 18.45 vo farskej pivnici U
Nikodéma.
12. Projekt „Reštaurovanie interiéru Kaplnky
Kalvárskej 4. zastavenie (Sväté schody)
- II. etapa Reštaurovanie interiéru
oltárnej časti - dokončenie omietkových
a maľovaných vrstiev, Kalvária 12365,
Prešov v ÚZPF pod č. 3340/5“ (zmluva
č. MK-3210/2017/1.1) je realizovaný s
finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky z dotácie "Obnovme
si svoj dom" v sume 9 500,- €.

