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Sv. prijímanie detí
Gréckokatolíckej cirkvi.

Gréckokatolícka
cirkev
od
1. septembra 2017 začala prax
podávania Eucharistie nemluvňatám
a deťom v celej Gréckokatolíckej
cirkvi sui iuris na Slovensku.

Infolist

Ide
o
terapeuticko-duchovný
víkendový program pre zranených
potratom
(rodičia
potrateného
dieťaťa, starí rodičia, súrodenci, lekári
a ostatní asistujúci pri potratoch...)
sa bude konať v Prešovskom kraji.
Registrácia: rachel@rodinabb.sk, 0911
911 794.

tlač, kopírovanie, väzba

O 9:30 sa začne modlitbový
program a po sv. omši od 12:30 do
14:00 bude možnosť pomodliť sa pri
relikvii nového blahoslaveného.

1. OKTÓBER 2017

lacné tonery a cartridge

Slávnosť
blahorečenia
kňaza
– mučeníka Titusa Zemana SDB
(4.01.1915 – 8.01.1969) bude v sobotu
30. septembra 2017 o 10:30 v Bratislave
– Petržalke (priestranstvo pri Kostole
Svätej rodiny). Hlavným celebrantom
bude kardinál Angelo Amato, prefekt
Kongregácie pre kauzy svätých.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove ročník: XXVI.
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

predaj a servis tlačiarní

V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi
prichádzajú do gréckokatolíckeho
chrámu, deti náležiace k Latinskej
cirkvi nesmú
prijať Eucharistiu
a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace
k Latinskej cirkvi, mu Eucharistiu
nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz
vedomý si odlišnosti od východnej
praxe, má vysvetliť, že musia čakať
do veku stanoveného Latinskou
cirkvou.

Blahorečenie Titusa Zemana

2017

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

Prešovský arcibiskup metropolita
žiada, aby všetci kňazi a veriaci
Latinskej cirkvi boli informovaní Víkendová oáza pre bezdetných
manželov 27. – 29.10.2017
o tejto východnej praxi, aby sa
nepohoršovali, a aby ani nežiadli pre
Toto stretnutie sa uskutoční
nemluvňatá a deti Latinskej cirkvi
v
penzióne
Augustineum
v
prijímanie u gréckokatolíkov.
Bardejovských Kúpeľoch. Program:
V prípade, ak rodičia náležiaci Fázy smútenia, zvládanie stresu,
do Gréckokatolíckej cirkvi nemajú možnosti liečby, biblické posolstvo
možnosť ísť do vlastného chrámu pre
bezdetných,...
Registrácia:
a idú do chrámu Latinskej cirkvi, vikend.manzelia@gmail.com. Viac na
latinský kňaz by nemal odmietnuť www.zazivot.sk
Eucharistiu
gréckokatolíckemu
Ruženec a deti
dieťaťu.
V stredu 18. októbra 2017
Táto norma platí iba v prípade,
o
9:00
odporúčame zapojiť deti do
ak existuje fyzická nemožnosť ísť
celosvetovej
iniciatívy Milión detí sa
do
gréckokatolíckeho
chrámu.
modlí
ruženec
za pokoj vo svete. Na
V takomto prípade je potrebné ísť
webovej
stránke
www.acn-slovensko.
ešte pred svätou omšou do sakristie
org
je
k
tomu
vytvorená
podstránka
a poprosiť kňaza, aby ho veriaci
neprosili až pri sv. prijímaní.

40

Ráchelina vinica 20. - 22.10.2017

13. mája 2017 uplynulo sto
rokov od fatimských zjavení
Panny Márie. Celá Cirkev si tak
pripomína sté výročie zjavení
Panny Márie v portugalskej
Fatime a v duchu posolstva
týchto zjavení chce tento rok
prežívať v duchu obnovy a
pokánia.
Preto vás čo najsrdečnejšie
pozývame na Fatimský večer
do našej konkatedrály, ktorý sa

uskutoční v piatok 13. októbra.
Začíname sv. omšou o 18.00 a
následne bohatým duchovným
programom - modlitby, sviečkový
sprievod so sochou, adorácia.
V rámci večera odznie
aj umelecké dielo - lauda - pod
názvom Mária s učeníkom pod
krížom.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
2. 10.

Ut.
3. 10.

Str.
4. 10.

Št.
5. 10.

Pia.
6. 10.

So.
7. 10.

Ne.
8. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätých anjelov strážcov
(spomienka)

Utorok 26. týždňa v Cezročnom
období

Svätého Františka Assiského
(spomienka)

Svätej Faustíny Kowalskej, panny
(ľubovoľná spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši Hnutie Svetlo - Život

1. piatok v mesiaci
Piatok 26. týždňa
v Cezročnom obdob
Ružencovej Panny Márie
(spomienka)
Cemjata: 17.15 nedeľná sv.o.

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Vojtech

6:15

+ Milan

7:00

+ Anna - pohrebná

12:00

+ Helena, Jozef, Mária, Ferdinand

18:00

+ Ján, Anna, Katarína, Imrich, Štefan

5:45

+ Rudolf

6:15

+ Alžbeta, Andrej, Alžbeta, Barbora

7:00

+ Anna - pohrebná

12:00

+ Michal, Alžbeta, Michal, Mária

18:00

ZBP František s rod.

5:45

+ Anna, Anton

6:15

ZBP Beáta

7:00

+ Anna - pohrebná

12:00

ZBP Veronika

18:00

+ František

5:45

+ Anna, Juraj

6:15

ZBP Mária, Oľga, Mária

7:00

+ Magdaléna - pohrebná

12:00

ZBP a dary DS - Anna s rod.

18:00

ZBP Jaroslav a Marián s rodinami

5:45

+ Anna, Andrej

6:15

ZBP František - 80 r. života

7:00

+ Jonatán - pohrebná

12:00

+ Helena, Ondrej

18:00

ZBP a zosnulí z bohuznámej rod. uzdrav. rodových koreňov

5:45

ZBP a zosnulí z bohuznámej rod. uzdrav. rodových koreňov

6:15

ZBP Bratstvo sv. ruženca

18:00

Infolist

Infolist

+ Natália

27. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
5.45 (+ Paulína, Jozef, Paulína), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45, 10.00 (+ Eduard),
11.30 (+ Milan, Anna, Jozef, Adam), 15.00 (+ Danka - ž.), 18.00 (+ Mária);
Vydumanec 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

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.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma z Blatného 100 €,
bohuznámi 5 €, 40 €, zo svadby
Novotný 70 €; na organ: manželia
Eva a Milan 120 €, bohuznáma 6
€, 10 €, p. Šragová 100 €; zbierka
na Rádio Lumen: FNsP 55 €,
františkáni 1180 €.

2.

Na kostol na Cemjate obetovali:
bohuznámi 50 €, 500 €, p.
Gumanová 100 €.

3.

V piatok 6.10. spovedáme na
Cemjate od 16:00 a sv. omša bude
o 17:00.

4.

V nedeľu 8.10. bude o 10.15 hod.
odpustová slávnosť ku cti sv.
Ondreja na Vydumanci - kaplnka.

5.

UPC Prešov vás srdečne pozýva na
slávnostné otvorenie akademického
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.
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so začiatkom o 8.30 hod. v Aule č. 1.
9.

V mesiaci október sa modlíme
ružencové pobožnosti pred večernou
sv. omšou so začiatkom o 17.15 hod.
Všimnite si rozpis na výveskách.
Tento týždeň sa predmodlieva o.
diakon s modliacimi sa.

10. Dňa 7.10. sa uskutoční púť dekanátu
a teda aj našej farnosti do Obišoviec
na Fatimskú sobotu. V ten deň
v konkatedrále fatimská sobota
nebude. Bude pristavený autobus
na Baštovej ulici, odchod o 8.00
hod. Záujemcovia nahláste sa v
sakristii konkatedrály.
11. Stále sú voľné termíny v reťazci
pôstu a modlitieb v mesiaci
október. Tiež sa zapíšte v sakristii
konkatedrály.
12. V mesiaci október sa uskutočnia
Organové dni. Budú tri organové
koncerty:
evanjelický
kostol,
františkánsky a naša konkatedrála.
Viac info na plagáte.

6.

V nedeľu 8.10. bude zbierka na
farské a kostolné potreby. Pán Boh
zaplať.

13. 13. októbra srdečne pozývame na
Fatimský večer v konkatedrále so
začiatkom o 18.00 hod.

7.

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.
Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove
a Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom Vás srdečne pozývajú
na
vedeckú
konferenciu
s
medzinárodnou účasťou Pastorácia
a
sprevádzanie
rozvedených
katolíkov po apoštolskej exhortácii
Amoris laetitia v utorok 10.10.2017

14. Začali sa prípravy na prijatie Sv.
oltárnej a birmovania. Prosíme, aby
ste k tejto príprave pristupovali
zodpovedne. Delegovaní
od
dekana sú kapláni: V. Baltes a F.
Telvák. Majú plné kompetencie na
túto prípravu, prosíme, aby ste to
rešpektovali.

8.

15. Pred slávnosťou sv. Františka
ponúkajú bratia františkáni sériu
omší od 1.10. do 4.10.2017 s
tematickými kázňami v ich kostole.

