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b) „Tak čerstvá, ako aj konzervovaná
hroznová šťava, v ktorej bol zastavený proces
kvasenia, pričom sa jej podstata nezmenila
(napríklad zmrazením), je na Eucharistiu
platnou matériou.“ (A. 3).
c)   „Ordinári sú oprávnení
jednotlivým veriacim alebo kňazom dať
povolenie používať chlieb s malým obsahom
lepku alebo hroznovú šťavu ako matériu na
Eucharistiu. Povolenie môže byť udelené na
celú dobu, pokým pretrváva stav, ktorý bol
podkladom pre povolenie“ (C. 1).

kardinál Robert Sarah, prefekt;
+ Arthur Roche, arcibiskup sekretár
Zaujímavá prednáška

Členovia
a
FAUSTÍNUM. –

KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A
DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ
Matéria potrebná pri liturgii

dobrovoľníci
Združenia
Gabriela Reviľáková

Oprava nášho organa
Občianske združenie (o.z.) Prešovská gotika
(PG) bolo poverené p. dekanom Jozefom
Dronzekom riešiť otázku generálnej opravy
svätomikulášského organa. K dnešnému
dňu PG konzultovala opravu s Krajským
pamiatkovým úradom, s Arcibiskupským
úradom a zástupcovia PG sa stretli osobne s
o. arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý
im udelil na toto dielo svoje požehnanie.
PG je v stálom kontakte aj s potenciálnymi
opravármi a konzultuje celý proces s
významnými organológmi a profesormi zo
Slovenska a Česka. O.Z. pripravuje aj tzv.
adopciu píšťal. Dňa 4.9. organizuje benefičný
koncert v Historickej budove divadla Jonáša
Záborského na podporu opravy organa. PG
taktiež organizovala a zároveň chystá organové
koncerty v našej arcidiecéze na podporu opravy
nášho organa. Ekonomiku opravy organa a o.z.
PG má na starosti naše ekonomické oddelenie
s p. ekonómkou.
dekan

tlač, kopírovanie, väzba

Dňa 18.07.2017 o 19,00 hod. sa u Nikodéma
uskutočnila obohacujúca prednáška o sv.
Faustíne. Ivanka Krajčíková nám predstavila
sv. Faustínu úplne z nového pohľadu.
Pripravila si podrobné informácie, aj vzácne
fotografické dokumenty   o živote jej rodičov,
krstných rodičov a súrodencov. S využitím
videotechniky nám priblížila ich vnímanie
Faustíninej osobnosti. Aj keď Faustína sa
zrazu pred nami objavila ako "normálne dieťa

6. august 2017

Prajeme jej v novom pôsobisku v Čechách,
aby aj tam rozdávala dobro, ktoré v sebe nosí
a aby ju jej sebadarovanie, ako ona hovorieva,
neopúšťalo.

lacné tonery a cartridge

Dané v sídle Kongregácie pre Boží kult             
a disciplínu sviatostí, 15. júna 2017, na
slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

Tí, ktorí zhotovujú chlieb a vyrábajú víno na
slávenie, si musia byť vedomí, že ich dielo je
určené na eucharistickú obetu, a to si vyžaduje,
aby boli čestní, zodpovední a skúsení.

2017

Spoločenstvo Faustínum Ivanke srdečne
ďakuje za jej aktívne a obetavé pôsobenie v
spoločenstve.

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

Spomenutá kongregácia okrem toho
rozhodla, že eucharistická matéria zhotovená
z geneticky modifikovaných látok, môže
byť považovaná za platnú matériu (porov.
List prefektovi Kongregácie pre Boží kult a
disciplínu sviatostí, 9. decembra 2013, Prot. N.
89/78 – 44897).
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a dievča", v skutočnosti všetkých vrstovníkov
prevyšovala
poslušnosťou,
zbožnosťou,
pracovitosťou a láskavosťou.

Zatiaľ čo doteraz sa vo všeobecnosti starali
o zhotovovanie  chleba  a  vína na  Eucharistiu
niektoré   rehoľné s   poločenstvá,   dnes                  
sa predávajú aj v supermarketoch, či v iných
obchodoch, a tiež cez internet. Aby nevznikli
pochybnosti ohľadom platnosti eucharistickej
matérie, naše dikastérium navrhuje ordinárom
vydať v tejto veci usmernenia, ktoré by napr.
prostredníctvom špeciálnych certifikátov
poskytovali garanciu, že ide o vhodnú
eucharistickú matériu. Ordinár má pripomínať
kňazom, zvlášť farárom a rektorom chrámov,
že sú zodpovední za overovanie výrobcov
chleba a vína na slávenie, a tiež či ide o vhodnú
eucharistickú matériu.
Normy ohľadom eucharistickej matérie:
a) „Chlieb, ktorý sa používa
pri
slávení
najsvätejšej
eucharistickej
obety, musí byť nekvasený, iba pšeničný
a čerstvo pripravený, aby nehrozilo nijaké
nebezpečenstvo pokazenia. Z toho vyplýva,
že chlieb zhotovený z inej matérie, hoc z
obilnej, alebo taký, do ktorého boli primiešané
iné látky než pšenica v takom množstve, že
sa podľa spoločného hodnotenia nemôže
nazvať pšeničným, nie je platnou matériou
na slávenie obety a eucharistickej sviatosti. Je
vážnou svojvoľnosťou pri príprave chleba na
slávenie Eucharistie pridávať iné substancie,
ako sú ovocie, cukor alebo med. Je zjavné, že

ročník: XXVI.

Premenenie Pána v roku A

hostie majú vyrábať tí, ktorí vynikajú nielen
čestnosťou, ale sú aj skúsení v ich výrobe a
majú i vhodné nástroje.“ (48).
b) „Víno, ktoré sa používa pri
slávení eucharistickej obety, má byť prírodné,
z hrozna, čisté a nepokazené, bez primiešania
cudzích látok. [...] Starostlivo sa má dbať, aby
víno určené na Eucharistiu bolo zachovávané
v perfektnom stave a nezoctovatelo. Je
absolútne zakázané používať víno, o ktorého
pravosti a pôvode sa pochybuje, lebo Cirkev
vyžaduje istotu o podmienkach nevyhnutných
pre platnosť sviatostí. Nepripúšťa sa
žiadna zámienka v prospech iných nápojov
akéhokoľvek druhu, ktoré nie sú platnou
matériou.“ (50).
Kongregácia pre náuku viery v Obežníku
predsedom
biskupských
konferencií                          
o používaní chleba s malým obsahom lepku
a hroznovej šťavy ako matérie na Eucharistiu
(24. júla 2003, Prot. N. 89/78 – 17498) vydala
normy týkajúce sa osôb, ktoré z rôznych a
vážnych dôvodov nemôžu prijímať normálne
upečený chlieb alebo normálne vyrobené víno.
a) „Hostie, ktoré neobsahujú vôbec
žiadny lepok, sú na Eucharistiu neplatnou
matériou. Hostie, ktoré obsahujú málo lepku,
predsa však dosť na to, aby sa príprava
chleba zaobišla bez cudzorodých prísad a
nebol narušený proces prípravy, pri ktorom
sa zachováva prirodzený charakter chleba, sú
platnou matériou.“ (A. 1-2).

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
7. 8.

Ut.
8. 8.

Str.
9. 8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Sixta II., pápeža a jeho
spoločníkov, (ľubovoľná
spomienka)

Sv. Dominika, kňaza,
(spomienka)
Sv. Terézie Benedikty z Kríža,
panny a mučenice, spolupatrónky
Európy, (sviatok)
Výročie vyhlásenia Konkatedrály
(9 rokov)

Št.
10. 8.

Pia.
11. 8.

So.
12. 8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka,
(sviatok)
Adorácia po večernej sv. omši.

Sv. Kláry, panny, (spomienka)

Sv. Jany Františky de Chantal,
rehoľníčky,
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

Za celé ľudstvo

6:15

+ Dezider - 1. výročie

12:00

+ Agáta, Mária, Jozef, Andrej

18:00

Uzdravenie rodových koreňov bohuznáma rod.

5:45

+ Anna

6:15

+ Jaroslav - 1. výročie

12:00

Za obrátenie rodiny Vladimíra

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ z rod. Holodňakovej

6:15

+ Eva - pohrebná

12:00

+ Viktória, Milan

18:00

+ Jozef, Anna, Albert

5:45

+ Jozef, Štefan, Valéria

6:15

+ František, Antonín, Zuzana, Jozef,
Tomáš

12:00

ZBP Mária - 90 r. života

18:00

ZBP Mária a dary DS na príhovor P.
Márie

5:45

ZBP Mária - 80 r. života

6:15

+ Pavol - 1. výročie

12:00

ZBP Mária - 90 r. života

18:00

ZBP Zuzana

5:45

+ Mária, Ján

6:15

+ Katarína

18:00

+ Jozef, Žofia

19. nedeľa v období "cez rok" A
Ne.
13. 8.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Michal, Dušan), 6.30 (ZBP Andrej, Lenka, Hanka), 7.45 (+ Jolana) ,
10.00 (ZBP Magdaléna a Štefan s rod.), 11.30 (ZBP Jozef, Michal),
15.00 (+ Anna, Helena), 18.00 (+ Zuzana, Ján, Mária, Jozef, Ján);
Kalvária 16.30 (ZBP rod. Novotná), 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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1.

Milodary: na organ: Na kostol: z krstu
Alexandry 20 €, bohuznámy 20 €, Oľga s
manželom 20 €, r. Pribulová 10 €, Peter s
rod. 500 €. Na organ: p. Anna 50 €

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,- €.

2.

V nedeľu 6.8.2017 sa pri sv. omšiach
uskutoční zbierka na farské potreby.

3.

Srdečne vás pozývame na odpustovú
slávnosť ku cti sv. Donáta v nedeľu
6.8. o 10.30 hod. spojenú s požehnaním
obnoveného kostola.

4.

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

10. V utorok 8.8.2017 pri večernej sv. omši
o 18:00 hod. bude slúžený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a Božie
požehnanie a iné dobré úmysly (nie za
zosnulých!!!) vhadzujte do schránky
pod obrazom Božieho milosrdenstva do
poludnia 8.8.2017.

5.

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.

6.

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.

7.

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

8.

Začali sme biblické stretká. Budú vždy v
stredu o 18.45 hod. vo farskej pivnici U
Nikodéma.

9.

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

11. V stredu 9.8.2017 máme výročie
vyhlásenia nášho farského kostola sv.
Mikuláša na hodnosť konkatedrály. Pri
sv. omšiach budú zapálené konsekračné
sviece.
12. Spoločenstvo Život ako dar organizuje
20. ročník akcie Na bicykli za život. V
tomto roku si pripomíname 60 rokov od
legalizácie umelých potratov v bývalom
Československu, preto ich trasa bude
viesť z Košíc do Prahy. Za 3 týždne
navštívia 31 miest. Pozývame vás na
stretnutie a program s cyklistami v našom
meste: v nedeľu 13. augusta pri sv. omši
v konkatedrále o 15:00 hod., nasledovať
bude krátka modlitba pri centre Gynstar.
Ak sa chcete pridať k skupine na bicykli,
všimnite si plagát na výveske.
13. Prosíme o vaše reakcie a spätnú väzbu:
prosíme, aby ste na náš farský mail
presov@rimkat.sk, do farskej poštovej
schránky - Hlavná 81   alebo osobne
reagovali na zmenu sv. omši v nedeľu.
Viacerí ste sa nám ozvali, či môžeme
posunúť čas sv. omší v nedeľu o 10.00
a 11.30 na 9.30 a 11.00. Je to pre vás
vyhovujúce? Ako ste na tom, čo sa týka
dochádzky MHD a pod? Prosíme o vaše
reakcie.
14. V nedeľu 17.9. nebudú sv. omše v
konkatedrále o 10.00 (9.30) a 11.30
(11.00) z dôvodu odpustovej slávnosti
na Kalvárii, týmto vás všetkých srdečne
pozývame na odpustovú sv. omšu na
Kalváriu o 10.30 hod.

