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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

aktivity. Tieto programy majú nielen
formačný charakter, ale aj túžbu, aby
mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu tiež
silné svedectvá, kvalitné umelecká
čísla a liturgiu. Najbližšie Svetové dni
mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku
2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na
toto podujatie začnú oficiálne chystať
v Prešove. Ideu programu dnes tím
predstavil zástupcom mesta, prešovskému
arcibiskupovi
metropolitovi
Jánovi
Babjakovi, dekanovi farnosti sv. Mikuláša
Jozefovi Dronzekovi a novozvolenému
predsedovi Prešovského samosprávneho
kraja Milanovi Majerskému. V Prešove
tím zároveň symbolicky odovzdal šek
autorovi víťazného loga Národného
stretnutia mládeže P18 v Prešove. Vytvoril
ho Peter Sedlák z Prešova. Odhalili ho
na ceremoniáli po blahorečení Titusa
Zemana v Bratislave. Zámer pripraviť
celoslovenské
podujatie
mladých
odsúhlasili vlani v októbri biskupi
Slovenska. O mesiac neskôr oznámili,
že jeho skratkou bude P18 a dejiskom
Prešov. Biskupi vtedy poverili Radu, aby
sa venovala príprave podujatia. Vytvorila
tím, ktorý na začiatku roka po prvýkrát
oficiálne zoznámil s myšlienkou akcie
vedenie mesta Prešov. Po tom, ako v apríli
partneri podpísali spoločné memorandum
o spolupráci, bola vyhlásená súťaž o logo
P18. Zverejnené bolo v septembri, kedy
zároveň odštartovala duchovná príprava
s názvom Odvážny rok. Od októbra je
možné podporiť akciu priamo darom.
Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove
bude, podobne ako dve predošlé podujatia,
späté so Svetovými dňami mládeže. Za ich
myšlienkou stojí svätý Ján Pavol II., ktorý
zavítal do mesta 2. júla 1995. Jeho návštevu
pripomína Ulica Jána Pavla II. pri Mestskej
hale, ale aj socha v nadživotnej veľkosti
pri Konkatedrále sv. Mikuláša či pamätné
tabule v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a pri
pomníku obetí prešovských jatiek.
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roka prišli do mesta na P18. Mesto nám
viackrát vyjadrilo otvorenú náruč a
tešíme sa, že sa tam môžeme vidieť,“
hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady
pre mládež a univerzity KBS, s ktorým
do mesta pricestovala aj administrátorka
Rady Monika Koláriková, „pravá ruka“
Ondreja Kristína Šešerová a zodpovedný
za program Pavol Danko, za fundraising
Ján Michalský, za vzťahy s mestom Marek
Roják a komunikačný tím Michal Lipiak.
„Hoci nás čaká akcia až budúce leto, už
teraz sa môžeme na ňu chystať. Ponúkame
im nielen skvelú akciu, na ktorú nikdy
nezabudnú, ale najmä osobné stretnutie
s Kristom a zážitok živej Cirkvi,“ dodáva
Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za
prípravu P18.
Nevyhnutnou podmienkou k účasti
bude prihlásenie, ktoré bude – pre
účastníkov i dobrovoľníkov – spustené v
januári 2018 na internetovej stránke www.
narodnestretnutiemladeze.sk. Prihlásiť sa
bude dať do 1. júla 2018. Po tomto dátume
sa bude dať prihlásiť iba na mieste, ale
bez možnosti získať ubytovanie a stravu.
Uvádzacia cenu bude 18 eur. V ďalšom
časovom období bude cena rásť (25/30/35
eur). Bližšie informácie o prihlasovaní
budú zverejnené na začiatku Týždňa
Cirkvi pre mládež (13. novembra 2017). Na
príprave dvoch akcií predtým (Národné
stretnutie mládeže R13 v Ružomberku
– 2013/Národné stretnutie mládeže P15
v Poprade – 2015) sa podieľal centrálny
tím (šesť až sedem ľudí), okolo štyridsať
vedúcich pracovných tímov a okolo
osemsto dobrovoľníkov z viacerých krajín.
Na Liptov prišlo celkovo vyše tri a pol tisíc
a pod Tatry viac ako štyritisíc mladých
ľudí z celého Slovenska i zahraničia.
Program bude zverejnený v prvej polovici
budúceho roka. Pripravený bude tak, aby
pripomínal SDM – špeciálne katechézy
s biskupmi pre mladých, krížová cesta,
duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské
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ročník: XXVII.

19. NOVEMBER 2017
33. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
Uctievanie
sv.
Kataríny pekárov,
hrnčiarov,
garbiarov,
Alexanrijskej je veľmi rozšírené. pradiarov,
súkenníkov,
lanárov,
Vzývala sa ako jedna zo štrnástich námorníkov, tlačiarov, sekretárov,
pomocníkov v núdzi. Napriek tomu zbrojárov, obuvníkov, kaderníkov,
nevieme s určitosťou potvrdiť jej krajčírov, brusičov; všetkých profesií,
historickú existenciu. Jej úcta sa ktoré majú do činenia s kolesami; ďalej
objavila podľa dostupných zdrojov po nemocníc, univerzít, knižníc, plodín;
prvýkrát až v 8. storočí.
proti bolestiam hlavy, horúčke. (zdroj:
Zdá sa, že sa narodila v Alexandrii http://www.zivotopisysvatych.sk/
v šľachtickej rodine. Obrátila sa na katarina-alexandrijska/)
kresťanstvo a kritizovala miestodržiteľa
Maxencia za to, že prenasledoval Príprava stretnutia P18
kresťanov. Upálil päťdesiatich z tých,
Do metropoly Šariša vo štvrtok 9.
ktorí sa obrátili vďaka sv. Kataríne. novembra 2017, pricestoval celý centrálny
Potom sa obrátil aj proti nej. Ponúkol tím P18, ktorý má na starosti prípravu
jej kráľovský sobáš, ak sa vzdá viery. budúcoročného Národného stretnutia
Ona to však odmietla, preto ju uväznil. mládeže v Prešove. Na pracovných
raňajkách s novinármi predstavil hlavnú
Kým bola vo väzení, podarilo sa jej
myšlienku celonárodného podujatia, ktoré
obrátiť Maxenciovu ženu a dvesto sa uskutoční už o 260 dní (od 26. do 29.
vojakov. Všetkých dal Maxencius júla 2018). Do Prešova pozýva mladých
popraviť. Katarínu priviazal na koleso Rada pre mládež a univerzity Konferencie
vybité klincami a v tom ju vláčil. Keď biskupov Slovenska (KBS) a Kanet, n. o.
sa koleso rozpadlo, odťal jej hlavu.
Slovenskí organizátori očakávajú, že do
Po Druhom vatikánskom koncile bol mesta príde tri až päťtisíc mladých. Tradícia
kult sv. Kataríny obmedzený, ostal iba Národného stretnutia mládeže začala v
na tých miestach, kde bol rozšírený. roku 2013, keď sa konalo v Ružomberku.
Aj na Slovensku sa slávi len ako O dva roku neskôr ho privítalo mesto
Poprad. „Národné stretnutie mládeže
ľubovoľná spomienka. Je patrónkou
vznikli z tradície Svetových dní mládeže
dievčat, mníšok, žien, tých, čo chcú (SDM), ktoré presahujú hranice. Veríme,
uzavrieť manželstvo, zdravotných že aj v meste Prešov presiahneme hranice.
sestier, slúžok, filozofov, teológov, Sme radi, že sme miesto konania oznámili
vedcov, učiteľov, študentov, právnikov, v čase, keď si mesto pripomína 770. výročie
notárov,
advokátov,
rečníkov, prvej písomnej zmienky. Pozývame
knihovníkov, kolárov, mlynárov, všetkých mladých, aby v lete budúceho
pokračovanie na strane 4

Deň

Po.
20. 11.

Ut.
21. 11.

Str.
22. 11.

Št.
23. 11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom
období

Obetovanie Panny Márie
(spomienka)

So.
25. 11.

Ne.
26. 11.

Úmysly sv. omší

5:45

+ Peter, Miroslav

6:15

ZBP rod. Paliková a rod. Uchalová

7:00

+ Božena - 1. výr.

12:00

+ Alžbeta

18:00

+ Martin, Anna, Juraj, František

5:45

+ Arnošt, Hanka, Rudolf

6:15

+ Peter, Miroslav

7:00

+ Cyril

12:00

na úmysel Agáty

18:00

+ Mária, Jozef, Dušan

5:45

+ Eduard, Anna

Sv. Cecílie, panny a mučenice

6:15

+ Mária, Ferdinand, Katarína, Juraj

(spomienka)

7:00

+ Jolana - 1. výročie

Sv. Klementa I., pápeža a
mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Po večernej sv. omši adorácia

Pia.
24. 11.

Čas

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a
spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

12:00

na úmysel Agáty

18:00

+ Jozef, Ján, Štefan, Jarmila

5:45

ZBP Mariana, Tereza

6:15

+ Martin

7:00

+ Františka (ž) - pohrebná

12:00

+ Anton

18:00

ZBP Helena, Milka, Katka, Deniska

5:45

+ Ondrej, František

6:15

ZBP rod. Kalakajová

7:00

+ Anna - 1. výr.

12:00

+ Juraj, Helena, Juraj, Mária

18:00

ZBP Mária

5:45

ZBP a poďakovanie za Petra (m)

6:15

+ Ján, Júlia, Milan

18:00

Infolist
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ZBP Katarína

34. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK"A - KRISTUS KRÁĽ
5.45 (za duše v očistci), 6.30 (ZBP Danka s rod.), 7.45 (+ Marián - 1. výr.), 10.00 (+
Emília), 11.30 (+ Peter, Miroslav), 15.00 (+ Katarína, Ondrej), 18.00 (+ Miroslav);
Cemjata 10.15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, 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.

Milodary: Na konkatedrálu: .60 €. Na
organ: bohuznámi manželia zo Šidlovca
50 €, bohuznámy 20 €, bohuznámy 100
€.

knihy a DVD sa budú vydávať až do
piatku 15.12.2017. Po tomto termíne sa
informujte v predajni SSV. Kto by chcel
urobiť nejaké zmeny, alebo sa stať členom
miestnej časti SSV môže sa prísť nahlásiť.

2.

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. Zborovského

3.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o dôstojný priebeh sv.
omše slávenej 12.11.2017 pri príležitosti
770. výročia mesta Prešov (dekan).

Spoločenstvo
Ladislava
Hanusa
všetkých pozýva na mestský akademický
festival Košické Hanusove dni, ktorý
sa uskutoční v dňoch 19. - 24.11.2017 v
priestoroch DKC Veritas a KCK Fuga.
Súčasťou programu budú diskusie o 500.
výročí reformácie, extrémizme, korupcii,
spiritualite muža a ženy, ale aj o tom, či
je možné žiť na východnom Slovensku a
ostať "in". Program je na výveskách a na
www.hanusovedni.sk

4.

Milí veriaci, chceme vás informovať, že do
konca roka sú všetky úmysly obsadené.
Ak by niekto potreboval súrne sv. omšu,
môžete kontaktovať osobne niektorého z
kňazov

10. O týždeň už máme nedeľu Krista Kráľa,
ktorá je spojená s pobožnosťou pri
vyloženej Oltárnej sviatosti. Pri recitovaní
predpísanej modlitby môžeme získať
plnomocné odpustky. Pobožnosť bude po
sv. omši o 6.30., 7.45 a 18.00 hod.

5.

MAGIS, o.z., sa obracia na vás s prosbou
o predvianočnú potravinovú zbierku pre
rodiny v núdzi v období 6.11. - 15.12.2017.
Zbierajú trvanlivé potraviny, napr.
múku, olej, cukor. Môžete ich priniesť do
kláštora Sancta Maria na Konštantínovu
2 alebo na farský úrad.

11. Združenie kresťanských seniorov, klub
Staré mesto Prešov, pozýva svojich členov
na novembrové stretnutie v Katolíckom
kruhu na Jarkovej ulici v nedeľu
19.11.2017 o 15.00 hod.

6.

O.z. Prešovská gotika vás pozýva na
benefičnú aukciu umeleckých diel,
ktorá sa uskutoční 23.11.2017 (štvrtok)
o 18.00 hod. v Hoteli Dukla, Námestie
legionárov, Prešov. Výťažok bude
venovaný na rekonštrukciu organa
Konkatedrály sv. Mikuláša.

7.

V sakristii konkatedrály vám ponúkame
na predaj knihu Petra Ščecinu Platidlá
spomínané v Biblii v cene 10 €/ks.

13. Bratia františkáni vás pozývajú 22.11.2017
na slávnostnú sv. omšu o 16.30 hod. do
kostola sv. Jozefa s bratmi minoritmi
pri
príležitosti
pripomienky
500.
výročia rozvetvenia sa ich rehole na
2 vetvy: františkánov (observantov) a
konventuálnych františkánov (minoritov)
s prednáškou o 17.30 hod. Prednášky
budú pokračovať aj 23.11.2017. V stredu
22.11.2017 o 19.00 hod. v ich kostole
bude koncert Opus Franciscanum. Bližší
program si pozrite na výveskách.

8.

Mestská časť Spolku Svätého Vojtecha
oznamuje svojim členom, že vydaj
kalendárov SSV, podielových kníh a
DVD sa začne od pondelka 13.11.2017.
Vydávať sa bude v miestnosti na farskej
chodbe (sleduj šípky): pondelok, stredu
a v piatok od 10.30 do 11.45 a od 12.30
do 14.00 hod. Kalendáre SSV, podielové

9.

12. V sakristii konkatedrály vám ponúkame
na predaj stolové kalendáre s tematikou
Božieho milosrdenstva v cene 2,50 €/ks.

14. Hnutie
na
pomoc
rozvedeným
kresťanom
oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční v utorok
21.11.2017 v Katolíckom kruhu o 17.00
hod. Téma: November – spomienka na
zosnulých. Stretnutie povedie kňaz Pavol
Fedorko – kaplán farnosti Prešov - Solivar

