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Poďme sa modliť

Cirkev na Slovensku

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

Naši biskupi, teda celá KBS, pozýva
veriacich zapojiť sa do modlitby a pôstu za
kňazov a Cirkev našich diecéz, a to v čase
od 15.9. – 24.10.2017. Ide teda o vytvorenie
duchovnej reťaze, ktorá má kontinuitne
trvať 40 dní a 40 nocí. Prečo to naši biskupi
urobili? Túto otázku si kladiem vždy, keď
príde z ich strany podobná výzva. Skúšam
to pochopiť zo svojho pohľadu dekana
– farára nie malej, ale zato rozmanitej
farnosti, kde na území cca 1000 x 1000
m
nachádzame rozmanité spektrum
duchovných ponúk od bratov saleziánov,
jezuitov, františkánov, školských či
univerzitných
alebo
nemocničných
kaplánov, či nás diecéznych kňazov. Ku
mne, ako ku „hlave“, sa automaticky
zlievajú informácie o dobrom i zlom, o
problémoch i pozitívach každej jednej
komunity. Chce to veľkú odolnosť
filtrovať toto všetko a snažiť sa riadiť veci
tak, aby na prvom mieste vždy rástlo
Božie kráľovstvo a nie naše ego, či naše
osobné záujmy.
A teraz si predstavte biskupa,
ku ktorému sa zlieva tisíckrát viac
informácií ako k bežnému farárovi.
Preto ja osobne chápem a vítam takúto
výzvu, lebo si uvedomujem, že pôst
, modlitba
a pokánie sú
úžasným
prostriedkom k tomu, aby sa niektoré
veci
premodlili, a tak došlo k ich
náprave alebo potvrdeniu a ukotveniu
dobrých vecí, ktoré sa v živote objavujú.
My kňazi, potrebujeme, aby ste sa za nás
modlili, lebo vaše modlitby sú pre nás

ročník: XXVI.

23. nedeľa v Cezročnom období
fundamentom, prameňom, z ktorého
vychádza sila pre našu pastoračnú službu,
ako aj sila pre konanie nášho pokánia,
nápravy či rastu v duchovnom živote. Bez
tohto, aj vami vytvoreného základu, to
máme veľmi ťažké.

Niekedy mám pocit, že my, veriaci
kresťania, a zvlášť katolíci, zabúdame , že
sme jedna veľká duchovná rodina, ktorá
má byť prepojená putom modlitby a obety
jedného za druhého. Je to najsilnejšia
zbraň, ktorú možno až tak nevyužívame,
skôr sme individualisti a modlíme sa
sami za seba a málo za niekoho iného. To
je veľká škoda. To, čo môžeme obdivovať
u kresťanov prvotnej cirkvi, kde mali
veriaci „jedno srdce a jednu myseľ“,
môžeme nanovo vybudovať aj cez takúto
výzvu, ktorú nám adresujú naši biskupi.
Chcem vás, milí moji, ako váš farár
vyzvať: Pridajte sa k tomuto pôstu. Aj my
vytvorme takúto reťaz, ktorá bude trvať
40 dní. My kňazi chceme ísť príkladom,
preto sme sa rozhodli , že sa pridáme do
tejto reťaze a tiež si vyberieme dátumy v
tomto ponúknutom čase. Chceme urobiť
aj rozpis dní. Preto vás prosím, príďte
a zapíšte sa do zoznamu, bude v sakristii,
aby sme nepretrhli reťaz pôstu a modlitby.
Pravdaže, to neznamená, že si nemôžete
vybrať aj svoj iný pôstny deň bez toho,
aby ste sa zapísali. Rozpis bude slúžiť pre
informáciu a kontrolu.
Chceme teda zotrvávať na modlitbách
tak ako učeníci s Máriou vo večeradle
aj v tomto roku Fatimského posolstva.
Alebo máte pocit, že nepotrebujeme veci
premodliť a podporiť aj pôstom?
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
11. 9.

Ut.
12. 9.

Str.
13. 9.

Št.
14. 9.

Pia.
15. 9.

So.
16. 9.

Ne.
17. 9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 23. týždňa v
Cezročnom období

Najsvätejšieho mena Panny
Márie,
(ľubovoľná spomienka)

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Povýšenie Sv. Kríža
(sviatok); Kalvária 19:00

Sedembolestnej Panny Márie
(slávnosť); Cemjata 10.15;
Kalvária 19.00 - celoprešovská
mládežnícka

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána,
biskupa, mučeníkov, (spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Zlatica

6:15

+ Milan, Jaroslav

7:00

+ Anna - pohrebná

12:00

poďakovanie za priateľstvo Ivety a Martiny

18:00

ZBP Marta s rod.

5:45

ZBP rod. Dzurendovej a Eštočinovej

6:15

ZBP Karol - 70 r. života

7:00

+ Aurélia - pohrebná

12:00

za obrátenie Mariána (m)

18:00

+ Irena, Jozef

5:45

ZBP Ondrej - poďakovanie za 50 r. života

6:15

ZBP a ochrana P. Márie pre sr. Maristellu

7:00

+ Elena - pohrebná

12:00

+ Jozef

18:00

ZBP rod. Vilcegová

5:45

ZBP a dar viery: Mária, Zuzana, Peter

6:15

+ Mária

7:00

+ Šimon - pohrebná

12:00

za obrátenie Anastázie

18:00

+ Anton

5:45

+ Ján, Mária

6:30

+ Ján, Mária, Jozef, Anna, Belo, Irena

7:45

+ Gabriela - 5. výročie smrti

10:00

+ Jozef, Magdaléna

11:30

+ Zuzana, František

15:00

---

18:00

+ Ján, Ema, Jaroslav
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5:45

ZBP a dar viery: Jozef, Michal, Dominik

6:15

ZBP a poďakovanie Ľudmila (65r.) s Jankou (35r.)

18:00

+ z rod. Lučanskej, Tatranskej, Lisej, Ditrichovej

24. nedeľa v období "cez rok" A
5.45 (ZBP Mária s rod.), 6.30 (ZBP Alžbeta s rod.), 7.45 (ZBP Dezider),
10.00 (ZBP a dar viery: Ignác, Daniel - bude na Kalvárii), 11.30 (+ Ružena, Mariška,
Alžbeta, Karol - bude na Kalvárii), 15.00 (+ Mária, Mária), 18.00 (+ Ján); 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: Terézia
Ferenčáková 200€, bohuznáma
20€,
bohuznáma
100€;
na
konkatedrálu: p. Peregrin 50€.
2. Na budúcu nedeľu 17.9.2017 bude
pri sv. omšiach zbierka na Rádio
Lumen.
3. Knižnica bude otvorená od 13.9.2017
(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.
4. Všetkým, ktorí ste vyjadrili svoj
názor na zmenu časov sv. omší,
úprimne ďakujeme. Týmto celú
debatu o danej otázke ukončujeme.
5. Z dôvodu čerpania dovoleniek
odkladáme
biblické
stretká.
Prvé stretko po dovolenkovom
období
začneme
20.9.2017
o 18.45 hod. na fare.
6. V piatok 15.9. máme slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie. Sv.
omše budú ako v nedeľu, Cemjata
10.15 hod. Je to zároveň štátny
sviatok. Farská kancelária bude
zatvorená. Pohreby a iné vážne
udalosti hláste kňazom pri sv.
omšiach.
7. Mariánska
kongregácia
pozýva svoje členky na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie v piatok
15.9.2017 o 14.30 hod. na sv. omšu
v Ústave Sancta Maria.
8. Pozývame vás na farskú púť
Rím - Assisi - Padova v dňoch
19.11. - 24.11.2017. Prípadní
záujemcovia
kontaktujte
p. kaplána Františka Telváka
9. V nedeľu 17.9. nebudú sv. omše
v konkatedrále o 10.00 a 11.30

10.

11.

12.

13.
14.
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z dôvodu odpustovej slávnosti na
Kalvárii. Úmysly týchto sv. omší
budú odslúžené pri slávnostnej
odpustovej sv. omši na Kalvárii
(10.00). Ďakujeme za pochopenie.
Týmto vás všetkých srdečne
pozývame na odpustovú sv. omšu
na Kalváriu o 10.00 hod. Priamy
prenos zo slávnostnej odpustovej sv.
omše o 10.00 hod. si môžete pozrieť
cez web: https://livestream.com/
filmasro/kalvaria2017.
PROJEKT
"Reštaurátorský
výskum,
vypracovanie
správy
z reštaurátorského výskumu, návrh
na reštaurovanie dvoch barokových
výplní okenných otvorov v objekte
Kalvária Prešov, Kaplnka kalvárska,
4. zastavenie - Sväté schody" je
v roku 2017 spolufinancovaný
z dotácie z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja v sume 2.400,€.
OZ Prešovská gotika srdečne
ďakuje
všetkým
zúčastneným
na
Koncerte
pre
organ
v Konkatedrále sv. Mikuláša a aj za
príspevky na jeho záchranu.
Od 4.9.2017 sa začala akcia Adoptuj
si píšťalu. Bližšie informácie cez
www.presovskagotika.sk, cez p.
dekana, ekonómku alebo p. kaplánov.
V dňoch 30.9.-1.10.2017 sa uskutoční
celodiecézna púť do Obišoviec.
Všimnite si program na nástenke.
Klub kresťanských pedagógov
pozýva
svojich
členov
a sympatizantov na púť do Turzovky
v sobotu 30.9.2017. Prihlásiť sa
môžete na výbore KKP, kontakt:
0915 930572.

