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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
24. september 2017

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge

Srdečne pozývame všetkých veriacich
na Celodiecéznu odpustovú slávnosť
na pútnickom mieste v Obišovciach.
Uskutoční sa v dňoch 30. septembra a 1.
októbra 2017.
Vyvrcholí slávnostnou sv. omšou
v nedeľu o 10:30, ktorú bude celebrovať
arcibiskup-metropolita Mons. Bernard
Bober.
Program:
SOBOTA 30. september 2017
15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:30 Celodiecézne večeradlo – Jediná
zbraň, ktorá zostáva je ruženec – Modlitba
Radostného ruženca
16:30 Otváracia svätá omša – Mons. Alojz
Tkáč, emeritný arcibiskup
17:10 Modlitba Bolestného ruženca spojená
s modlitbou za oslobodenie

tlač, kopírovanie, väzba

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

Pokračovanie z minulého čísla
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.
Tak Titus zorganizoval tri prechody:
jeden medzi augustom a septembrom
1950; ďalší v októbri 1950; a posledný
v apríli 1951. Medzitým sa aktivita
záchrany
saleziánskych
povolaní
stala kanálom, cez ktorý sa pokúsil
zachrániť
aj
prenasledovaných
diecéznych kňazov. Po tom, ako ho
k tomuto počinu povzbudil vtedajší
hlavný predstavený saleziánov don
Pietro Ricaldone,
ktorého stretol
v Turíne, a po tom, ako prekonal ťažkú
chvíľu osobnej skúšky „temnej noci“
v januári 1951 v Linzi, keď čakal na
vhodné okolnosti návratu do vlasti, bol
Titus Zeman spolu s mnohými ďalšími
v apríli 1951 zatknutý.
Vykonštruované obvinenia boli:
špionáž a velezrada. Prokurátor pre neho
žiadal trest smrti. Ale Titusova povesť,
a vôľa režimu „nevytvárať mučeníkov“,
priniesli zmenu trestu na 25 rokov
tvrdého väzenia bezpodmienečne,
so stratou občianskych práv. Trinásť
rokov Titus znáša väzenie, ťažko
mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný.
Bratislava, Leopoldov, Ilava, Mírov,
Valdice a Jáchymov so svojom strašnou
„Vežou smrti“, kde bol určený na
manuálne drvenie rádioaktívneho
uránu, to boli miesta kalvárie Titusa
Zemana.

Infolist

Jeho osud sa prelína so svedectvami
viery mnohých iných: blahoslavená
sestra Zdenka Schelingová, Boží
služobník
Michal
Buzalka,
Ján
Chryzostom Korec – neskôr kardinál,
don Alfonz Paulen, don Ernest Macák
(zomrel v r. 2016 sprevádzaný chýrom
svätosti).
Titus nebojoval
viac
ako oni: ale s nimi a spolu s nimi,
špecifickým spôsobom, ktorý sa od
neho žiadal.
V
roku
1964
režim
Titusa
podmienečne prepustil na slobodu,
stále je však trápený, sledovaný
a nakoniec sa s ním jednalo ako s
pokusným králikom. Zomrel 8. januára
1969. Niekoľko mesiacov potom, v
revízii rozsudku padli ako nepravdivé
potupné obvinenia, ktoré režimu slúžili
ako nástroj na prenasledovanie. V r.
1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil
definitívne za nevinného, zatiaľ čo aj
niektorí z jeho prenasledovateľov sa na
konci svojho života obrátili a priblížili
k Cirkvi, ba žiadali (niekedy aj verejne)
odpustenie zla, ktoré mu urobili.
Dnes samotná Cirkev číta život
Titusa Zemana v pojmoch mučeníctva:
to najvyššie svedectvo dané z lásky na
obranu viery. Jeho smrť bola zapríčinená
násilnými skutkami prenasledovateľa,
z nenávisti k samotnej viere, ktoré
jasným spôsobom viedli k skráteniu
jeho života.
V r. 2010 sa začal proces blahorečenia
a svätorečenia Titusa Zemana.
V pondelok 27. februára 2017
Svätý Otec František schválil dekrét o
mučeníctve dona Titusa a umožnil jeho
blahorečenie.

18:30 Svätá omša za všetkých chorých,
nielen telom, ale aj duchom, spojená s
modlitbami za oslobodenie.- PhDr. Imrich
Degro PhD.
20:00 Hudobná katechéza „Kde si?“ –
Kerygma
21:00 Svätá omša za mladých a pre mladých
– Mgr. Stefan Kaňuk. Hudobné zoskupenie
Kočiš- Band

ročník: XXVI.

25. nedeľa v Cezročnom období

22:10 Krížová cesta – Triumf srdca – mladí
Košickej arcidiecézy
23:30 Nočná eucharistická adorácia – v
kostole
15:00 – 21:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia
pre pútnikov
NEDEĽA – 1. október 2017
05:00 Slávnostné ranné chvály ku cti
Ružencovej Panny Márie + Ruženec svetla
06:30 Svätá omša za všetkých farníkov
08:00 Svätá omša za rodiny a za rozpadnuté
manželstvá. – ThDr. Štefan Novotný, PhD.
rektor kňazského seminára
09:15 Fatimská pobožnosť - Slávnostný
ruženec – Inštitút Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie v Košiciach – modlitbe
predsedá Mons. Bernard Bober, arcibiskupmetropolita
10:30 Slávnostná svätá omša- Zasvätenie
arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie Mons. Benard Bober, arcibiskupmetropolita
08:00-12:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia
pre pútnikov
(Po skončení slávnostnej svätej omše bude
požehnanie náboženských predmetov pri
vonkajšom oltári)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
25. 9.

Ut.
26. 9.

Str.
27. 9.

Št.
28. 9.

Pia.
29. 9.

So.
30. 9.

Ne.
1. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Adriána (ž.), Maroš, Dávid,
Dorotka

Pondelok 25. týždňa

6:15

+ Anna a František

v Cezročnom období

7:00

+ Alžbeta - 1. výročie

Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov, (ľubovoľná
spomienka)

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
(spomienka)

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom
období
Po večernej sv. omši poklona
sv. krížu.

Piatok 25. týždňa
v Cezročnom obdob

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa
Cirkvi, (spomienka)

12:00

+ Štefánia, Katarína, Mária

18:00

+ Gabriela

5:45

+ Anna

6:15

ZBP Mária - poďak. za 70 r. života

7:00

+ Elena - pohrebná

12:00

+ Bohuznáma osoba

18:00

+ Mária, Andrej, Jozef

5:45

ZBP Helena

6:15

ZBP Bartolomej s rod.

7:00

+ Margita - pohrebná

12:00

ZBP Dávid a Mária

18:00

ZBP absolventi SZŠ v Prešove - 20 r.

5:45

ZBP Martin, Oľga, Martina (ž.), Adrián

6:15

ZBP František

7:00

+ Katarína - 1. výročie

12:00

ZBP Dávid a Mária

18:00

ZBP Ján a Marta s rod. - 45 r. manželstva

5:45

+ Andrea

6:15

ZBP Marta - poďak. za 50 r. života

7:00

+ Ján - pohrebná

12:00

+ Vojtech

18:00

+ Michal

5:45

+ Pavol, Zuzana

6:15

+ Pavel

18:00

+ Albert

Infolist

Infolist

26. nedeľa v období "cez rok" A
5.45 (ZBP Veronika), 6.30 (+ Marián), 7.45, 10.00 (+ Alžbeta), 11.30 (+ Ján),
15.00 (+ Katarína), 18.00 (ZBP Ľubica a Mária s rodinami);
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

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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Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu: p.
Kandalová 40 €, p. Ondrej 10 €,
bohuznámi 10 €, 35 €. Na organ:
Rímskokatolícka charita 30 € , p.
Mária Slováková 50 €, p. Blažena s
rod. 50 €. Zbierka na Rádio Lumen:
saleziáni 375 €, jezuiti 460,73 €,
Cemjata 62 €, konkatedrála 1035 €.

2.

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

3.

Od 4.9. sa začala akcia Adoptuj si
píšťalu. Bližšie informácie, proces
adopcie a zoznam donorov sledujte
cez www.presovskagotika.sk, cez p.
dekana, ekonómku alebo p. kaplánov.

4.

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

5.

Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom dáva do pozornosti a
srdečne pozýva na MIMORIADNE
STRETNUTIE, ktoré sa uskutoční
27.9. o 17:30 hod. v Katolíckom kruhu,
Jarkova 77. Téma: "Ako rozpoznávať
taktiku zlého ducha." Stretnutie
povedie kňaz - exorcista Imrich Degro.

6.

7.

8.

Prvé
stretnutie
zdravotníkov
Prešova po dovolenkovom čase
bude vo štvrtok 28.9. Hosťom
bude Mgr. Marek Kolesár, farár
vo farnosti Ľubovec. Po sv. omši o
15.15 bude v nemocničnej kaplnke
FNsP hovoriť na tému: Služba ako
povolanie
Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva
svojich
členov
a sympatizantov na púť do Turzovky
v sobotu 30.9. Prihlásiť sa môžete na
výbore KKP, kontakt: 0915 930572.
UPC Prešov vás srdečne pozýva na
slávnostné otvorenie akademického
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roka 2017/2018 Veni Sanctae do
Konkatedrály sv. Mikuláša v pondelok
2.10.2017 o 18.00 hod. Celebruje Mons.
Marek Forgáč, pomocný košický biskup.
9.

Srdečne Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste sa aktívne zapojili do
prípravy a organizovania odpustovej
slávnosti na kalvárii, zboru dospelých
aj mladých, kantorke, kostolníkom,
Domčeku Oáza, vám, ktorí ste na
agape doniesli koláče. Všetkým za
všetko . OAMDG

10. Dve percenta z daní dosiahli pre
našu farnosť 8600 €. Srdečná vďaka
komunite Jána Krstiteľa, vám, ktorí
ste prispeli a všetkým, ktorí ste tomu
urobili reklamu. Komunita Jána
Krstiteľa si adoptovala organovú
píšťalu, zvyšné peniaze sú na farskom
účte. Sledujte proces aj aktivity
našej Prešovskej gotiky na www.
presovskagotika.sk
11. V stredu zasadala farská rada s
programom:
duchovné
aktivity,
finančná správa, projekty, pastoračné
otázky: rozdávatelia sv.prijímania,
P18, havarijný stav kanalizácie na fare,
zatekanie strechy na prístavbe na fare
a iné.
12. V mesiaci október sa uskutočnia
Organové dni. Budú tri organové
koncerty:
evanjelický
kostol,
františkánsky a naša konkatedrála.
Viac info na plagáte.
13. 13. októbra srdečne pozývame na
Fatimský večer v konkatedrále so
začiatkom o 18.00
14. V mesiaci október pozývame veriacich
k intenzivnejšej modlitbe sv. ruženca

