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tlač, kopírovanie, väzba

Pokračovanie v nasledujúcom čísle

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Bolo nemožné vyhovoriť mu to. Rodine
Titus povedal: „Ak by som zomrel, peniaze
by ste použili na môj pohreb. Prosím vás,
aby ste ich použili pre moje štúdiá.“ Rodina
teda predala malé pole, pomohli jej niektorí
dobrodinci a podporovali Titusa počas
dlhých rokov štúdií smerom ku kňazstvu.
Novicom bol v r. 1931, prvé sľuby skladal
6. augusta 1932 a večné sľuby 7. marca
1938. Teológiu študoval v Taliansku, v
Ríme a v Chieri pri Turíne. Za kňaza bol
vysvätený 23. júna 1940 v Turíne a keď
sa potom vrátil do vlasti, predstavení ho

Rovnakou pripravenosťou sa vyznačil
niekoľko rokov po tom. Na Slovensku,
ktoré stále viac kontroloval komunistický
režim a Cirkev tvrdo prenasledoval: nútené
väznenie rehoľníkov v koncentračných
kláštoroch,
vykonštruované
súdne
procesy predovšetkým s biskupmi,
oddelenie mladých rehoľníkov od ich
predstavených… Titus Zeman sa stane,
spolu s ďalšími, medzi ktorých patrí don
Ernest Macák, zodpovedným za odvážny
skutok záchrany duchovných povolaní.
Don Ernest zostal na Slovensku, aby
pomáhal tým, ktorí tu zostanú, prijímal
obnovovanie rehoľných sľubov, animoval
mladých a nedovolil, aby im bola
ukradnutá nádej. Don Titus, koľkých sa len
dalo, tajne sprevádzal cez rieku Moravu a
Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť
štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov.
Mali byť pripravení vrátiť sa do vlasti
hneď, ako by boli minimálne signály pádu
komunistického režimu.

2017

predaj a servis tlačiarní

Do národnej svätyne, ktorá
jej
je zasvätená, len krátko predtým (v roku
1924) prišli synovia dona Bosca. Titus
sa vtedy rozhodol stať sa saleziánom,
kňazom. Dva roky vzdoroval opozícii
rodiny (príliš chudobnej na to, aby mu
mohla platiť štúdiá), tiež miestneho farára,
ba aj samotného direktora saleziánskeho
diela v Šaštíne, dona Jozefa Bokora, ktorý
mal obavu vzhľadom na jeho mladý vek:
„Tu nemáme takých malých ako si ty. Čo
urobíme, keď budeš plakať a budeš sa
chcieť vrátiť k mamičke?“, pýta sa Titusa
don Bokor. Ale Titusa to nepopletie.
Odpovie, že mamou mu bude Panna Mária
Sedembolestná a presvedčí dona Bokora
týmito slovami: „Robte čo chcete, ale
prijmite ma sem.“
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Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915
vo Vajnoroch pri Bratislave, bol prvým z 10
detí. Keď mal 10 rokov, po detstve, ktoré
bolo poznačené častými zdravotnými
problémami, sa na príhovor Panny Márie
Sedembolestnej náhle uzdravil. V ten deň
jej Titus v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že
„bude navždy jej synom“, dajúc do tohto
vyjadrenia pevné predsavzatie zasvätiť sa.

Infolist
požiadali, aby študoval chémiu a prírodné
vedy. Vyučoval potom v
rozličných
saleziánskych inštitútoch, zatiaľ
čo
v pastorácii podporoval aj diecézny klérus
a stal sa tiež kaplánom jednej ženskej
rehoľnej kongregácie. Človek silnej vôle,
pevného zdravia, pokorného a diskrétneho
charakteru, radostný, schopný vytvárať
pevné vzťahy spolupráce a priateľstva.
Don Titus Zeman je však predovšetkým
salezián kňaz. A tak, keď v r. 1946 – po
dráme druhej svetovej vojny a ťažkých
rokoch prechodu, ktoré nasledovali –
komunistická moc, ktorá sa vo vlasti už
zakoreňovala, žiada odstránenie krížov
zo školských tried, Titus, ako profesor v
Trnave, sa s niektorými inými postavia
proti: doplatí na to prepustením, no
z celého Slovenska mu prichádzajú
blahoprajné listy a pohľadnice za to, že sa
postavil na obranu Kristovho kríža.

40-dňová reťaz pôstu a modlitieb
za kňazov
Od 15. septembra do 24. októbra
2017 potrvá 40 – dňová eťaz pôstu
a modlitieb za kňazov na Slovensku.
14.10.2017 bude púť za kňazov
v Bazilike
Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne. Prosíme, aby sa kňazi
pripojili najmä tým, že odslúžia sväté
omše za seba a ostatných spolubratov.
Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň.
Odporúčame v daný deň zúčastniť sa
na svätej omši a obetovať ju za kňazov,
tiež modlitbu sv. ruženca, litánie,
adoráciu. Okrem individuálneho
zapojenia sa je vhodné spolu s kňazmi
zorganizovať vo farnostiach rôzne
spoločné modlitby alebo adorácie.
Viac info na www.postaputzaknazov.
sk
Za čo sa postiť a modliť?

ročník: XXVI.

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

srdcom, spútaní rôznymi závislosťami,
alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst
môžeš obetovať za pastiera vo svojej
farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či
vyslúžil, a aj dnes vysluhuje, sviatosti.
Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac
pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho
tiež obetovať za nové povolania do
kňazstva, či za odvahu pre chlapcov
urobiť konkrétne rozhodnutie ako
reakciu na Božie povolanie.
Ako sa postiť?
Odporúčame
pôst,
ako ho
v Katolíckej cirkvi prežívame
na
Popolcovú stredu a Veľký piatok. To
znamená, že iba raz za deň sa dosýta
najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak
máš zdravotné obmedzenia a nemôžeš
sa týmto spôsobom postiť, môžeš si
vybrať inú, tebe primeranú, formu
pôstu..

Pôstne úmysly môžu byť rôzne.
Naše obety a modlitby potrebujú aj
kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
18. 9.

Ut.
19. 9.

Str.
20. 9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 24. týždňa v
Cezročnom období

Sv. Januára, biskupa a mučeníka,
(ľubovoľná spomienka)

Sv. Ondreja Kima Taegona,
kňaza a Pavla Chonga Hasanga a
spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Št.
21. 9.

Pia.
22. 9.

(sviatok)
Po včernej sv. omši poklona
sv. krížu.

Piatok 24. týždňa v
Cezročnom obdob

Čas
5:45

+ z rod. Joščákovej a Kollárovej

6:15

+ Jozef

7:00

+ Ján - pohrebná

12:00

+ Anna a Jozef

18:00

+ Ján

5:45

+ Anna a Ján

6:15

ZBP Marianna (ž) - 45 r. života

7:00

+ Mária - 1. výročie

12:00

+ Pavol, Ján, Milan

18:00

+ Imrich

5:45

ZBP Žofia, Valent, Mária

6:15

ZBP Helenka - poďakovanie za 80 r.
života

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00

+ Kornélia, Eduard

18:00

+ Filoména, Juraj

5:45

+ Mária, Miroslav

6:15

+ Peter, Alžbeta, Štefan, Mária

7:00

+ Viliam - pohrebná

12:00

+ Štefan

18:00

+ Ján

5:45

+ Ignác

6:15

+ Ján

7:00

+ Marta - pohrebná

12:00
18:00

So.
23. 9.

Ne.
24. 9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza,
(spomienka)

Úmysly sv. omší

ZBP Richard a Norbert s rodinami
+ František

5:45

+ Ladislav, Anna, Terézia

6:15

ZBP Danka (ž) s rodinou

18:00

+ Július

25. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
5.45 (+ Eduard), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45, 10.00 (+ Stanislav), 11.30 (+ Mária, Ondrej),
15.00 (+ Andrej), 18.00 (ZBP Samuel, Mikuláš, Ema a rodičia);
Cemjata 10.15; Kalvária 16:30

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

Oznamy

Infolist

Infolist

1.

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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Milodary: Na konkatedrálu: Hermanoví 15€,

2.10.2017 o 18.00 hod. Celebruje Mons. Marek

rím. kat. charita 30 €. Na organ: Bratstvo sv.

Forgáč, pomocný košický biskup.

ruženca 200 €, na Rádio Lumen 40 €, na Tv Lux
40 €.
2.

3.

9.

Panny Márie z kláštora Sancta Maria sestier CJ.
Sv. omša tam bude o 18.00 hod. Potom sa socha so

nedeľu 17.9.2017 po sv. omšiach. Pán Boh zaplať

sprievodom zastaví pri konkatedrále, kde sa môžete

za vaše milodary.

pripojiť a ďalej budeme pokračovať do kaplnky

V

nedeľu

17.9.2017

konkatedrále

o

nebudú

sv.

omše

10.00

a

11.30

z dôvodu odpustovej slávnosti na Kalvárii. Úmysly

sestier CJ na ulici T. Ševčenka v sviečkovom
sprievode. Pozývame vás ku hojnej účasti.
10.

v kláštore Sancta Mária.

odpustovej sv. omši na Kalvárii (10.00). Ďakujeme
za pochopenie. Týmto vás všetkých srdečne
pozývame na odpustovú sv. omšu na Kalváriu o

11.

a 24.9.2017 vo františkánskom kostole v Prešove. V

sv. omše o 10.00 hod. si môžete pozrieť cez web:
Z

dôvodu

biblické

čerpania
stretká.

dovoleniek
Prvé

odkladáme

stretko

piatok a v sobotu o 17.30 hod., v nedeľu o 14.30 hod.
12.

po

13.

sa vzhľadom na odpustovú slávnosť Povýšenia sv.
Kríža na Kalvárii prekladá na nedeľu 24.9.2017
o 15.00 hod.
14.

p. kaplána Františka Telváka
15.

donorov sledujte cez www.presovskagotika.sk, cez

o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by
oznámi na farskom úrade do 24.9.2017.
7.

Od pondelka 18.9.2017 budú v konkatedrále sv.
omše pre vysokoškolákov o 18.00 hod. Celebrujú
kňazi UPC Prešov.

8.

UPC Prešov vás srdečne pozýva na slávnostné
otvorenie akademického roka 2017/2018 Veni
Sanctae do Konkatedrály sv. Mikuláša v pondelok

Od 4.9.2017 sa začala akcia Adoptuj si píšťalu.
Bližšie informácie, proces adopcie a zoznam

menovaného pred udelením kňazstva. Kto by vedel
menovaný sviatosť kňazstva prijať nemohol, nech to

Pozývame vás na farskú púť Rím - Assisi - Padova v
dňoch 19.11.-24.11. Prípadní záujemcovia kontaktujte

prijatie do posvätného rádu presbyterátu. Preto na
s kán. 1051, § 2 CIC dávame na známosť ohlášky

Združenie kresťanských seniorov, klub Staré
schôdzu do Katolíckeho kruhu, Jarkova ulica,ktorý

Štefan Žarnay, člen rehoľného inštitútu Učeníkov

požiadanie hlavného sekretára tejto rehole a v súlade

kresťanom

mesto Prešov, pozýva svojich členov na septembrovú

rodičmi je povinná.

vysvätený za diakona, prejavil svoj úmysel o

rozvedeným

františkáni.

Sv. omše za účasti detí sa začnú v nedeľu 24.9.2017

sŕdc Ježiša a Márie, ktorý bol 10.6.2017 v Madride

pomoc

hod. Stretnutie spojené so sv. omšou povedú bratia

o 11.30 hod. Účasť pre prvoprijímajúce deti s
6.

na

uskutoční dňa 19.9.2017 u františkánov o 17.00

o 18.45 hod. na fare bude odložené kvôli prenášaniu
včas oznámený.

Hnutie

oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa

dovolenkovom období plánované na 20.9.2017
sochy fatimskej Panny Márie. Náhradný termín bude

Komunita Útecha vás pozýva na Modlitby matiek
počas modlitbového trojdnia v dňoch 22.9, 23.9.

10.00 hod. Priamy prenos zo slávnostnej odpustovej
https://livestream.com/filmasro/kalvaria2017.

Dňa 18.9.2017 o 15.00 hod. bude stretnutie členov
Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

týchto sv. omší budú odslúžené pri slávnostnej

5.

V stredu 20.9.2017 budeme prenášať sochu fatimskej

Predpísaná zbierka na Rádio Lumen bude v

v

4.
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p. dekana, ekonómku alebo p. kaplánov.
16.

V dňoch 30.9.-1.10. sa uskutoční arcidiecézna púť
do Obišoviec. Všimnite si program na nástenke.

17.

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.

