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Arcibiskup Bober vyzdvihol
v Gaboltove príklady dvoch
blahoslavených Rómov

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

Gaboltov 8. augusta (TK KBS) Od
roku 1992 sa v Gaboltove každú prvú
augustovú nedeľu stretávajú Rómovia,
ale aj tí, ktorí pôsobia v pastorácii
Rómov. V nedeľu 6. augusta sa tak
uskutočnila už jubilejná 25. Rómska púť
v Gaboltove.
Program sa už tradične začal
modlitbou svätého ruženca, ktorú
viedli pútnici z farnosti Lomnička.
Nasledovalo
evanjelizačné
pásmo
Bararas, ktoré je projektom Formačného
centra pre Rómov v Čičave a gospelovej
kapely F6. Ústrednou myšlienkou
pásma bolo búranie bariér medzi
slovenským a rómskym národom.
Nasledovali litánie k prvému rómskemu
blahoslavenému Zefirínovi Mallovi, a

ročník: XXVI.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

vrcholom stretnutia bola svätá omša s
košickým arcibiskupom metropolitom a
predsedom Rady pre Rómov a menšiny
pri Konferencii biskupov Slovenska
Mons. Bernardom Boberom.
Arcibiskup Bober privítal pútnikov,
ako aj kňazov, ktorí sa venujú pastorácii
Rómov a vo svojej homílii vyzdvihol
príklady dvoch blahoslavených Rómov.
Okrem Zefirína Jimenéza Mallu aj prvú
blahoslavenú Rómku Emíliu Fernández
Rodríguez de Cortés. Túto mučeníčku
z dôb Španielskej občianskej vojny
blahorečil Svätý otec František 25. marca
2017. Arcibiskup Bober pripomenul ich
životné osudy, a vyzdvihol predovšetkým
ich jednoduchosť a vernosť. Obidvaja
mali možnosť zriecť sa Krista a
zachrániť svoj život. Neurobili tak,
a práve preto sú dnes blahoslavení a
hodní obdivu. Zefirín zomrel preto,
že sa zastal bitého katolíckeho kňaza.
Emília zase nebola ochotná prezradiť,
ktorá biela spoluväzenkyňa ju naučila
modliť sa. Verili v silu modlitby a ani
v bezprostrednom ohrození života
nezapreli Krista. A toto sú ideály, ktoré
by mali mať nielen Rómovia, ale aj
nerómovia v úcte, zdôraznil arcibiskup
Bober.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
14. 8.

Ut.
15. 8.

Str.
16. 8.

Št.
17. 8.

Pia.
18. 8.
So.
19. 8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Maximiliána Márie Kolbeho,
kňaza a mučeníka, (spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Adam, Anna, Margita

6:15

+ Anna - pohrebná

12:00

+ Mária

18:00

ZBP Peter a jeho obrátenie

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie,
(slávnosť)

5:45 (+ Anna), 6:15 (+ Juraj), 12:00 (+ Ján, Helena, Alžbeta), 16:00 (+ Ján, Anna, Ján)
18:00 (+ Mikuláš, Mária, Anton, Anna, Imrich, Anna)
Cemjata 17.00

Sv. Štefana Uhorského,
(ľubovoľná spomienka)

Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom
období
Poklona sv. krížu po večernej
sv. omši.
Svätej Heleny,
(ľubovoľná spomienka)
Panny Márie v sobotu,
(ľubovoľná spomienka)

5:45

+ z rod. Gornej

6:15

+ Katarína - 1. výročie

12:00

+ Mária

18:00

ZBP Anna s rod. - poďak. za 75 r. života
a Anna (65 r. života) s rod.

5:45

ZBP Pavlína - 80 r. života

6:15

+ Peter - pohrebná

12:00

+ Patrik, Rudko

18:00

+ František, Alžbeta, Alžbeta, Štefan,
Mária

5:45

+ z rod. Dračovej

6:15

+ Milan

12:00

+ Helena, Štefan, František

18:00

+ Rozália, Bartolomej

5:45

+ Mária, Ján, Juraj

6:15

+ Bartolomej

18:00

ZBP Marta, Karin, Jozef

20. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
Ne.
20. 8.
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5.45 (+ Štefan, Helena, Ján), 6.30 (ZBP rod. Koščová), 7.45,
10.00 (+ Katarína, Anna), 11.30 (+ Magdaléna - 1. výročie),
15.00 (ZBP Anton - poďak. za 50 r. života), 18.00 (+ Mária);
Kalvária 16.30 (+ Milan), 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: Zbierka na farské
potreby: konkatedrála 2424,63
€, Kalvária 79,97 €. Na rádio
Lumen: bohuznáma rod. 20 €.
Bratstvo sv. ruženca: na organ
200 €, Tv Lux 40 €, Rádio Lumen
40 €.
2. Srdečne Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí pripravovali odpustovú
slávnosť ku cti sv. Donáta na
Cemjate.
3. Zbierka na kostol na Cemjate
činila 303 €.
4. V utorok je prikázaný sviatok,
sv. omše budú 5:45, 6:15, 12:00,
16:00, 18:00 a Cemjata 17:00 hod..
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.
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8. 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.
9. 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.
10. Stretnutie všetkých pútnikov do
Medjugorja bude v pondelok
14.8. po večernej sv. omši v
konkatedrále (približne o 18:45).
11. Z dôvodu čerpania dovoleniek
odkladáme biblické stretká. Prvé
stretko po dovolenkovom období
začneme 20. 9. o 18:45 hod. na
fare.
12. 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.

