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Alojza Gonzagu (1568 – 1591), patróna mládeže
a študentov – od 9.03.2018 do 9.03.2019 pre
všetky chrámy jemu zasvätené. V našej arcidiecéze máme sv. Alojzovi zasvätený farský kostol
v Podhoranoch. Podmienky pre získanie odpustkov: akéhokoľvek chrámu, ktorý je zasvätený
úcte sv. Alojza s nábožnou účasťou na posvätnom obrade alebo nábožnom skutku, zotrvanie

PLÁNOVANÉ DUCHOVNÉ
AKTIVITY

Mikuláša.
1.7. – 11.00 hod. Surdok, odpustová
slávnosť ku cti sv. Petra a Pavla.
22.7. – 10.30 hod. Dúbrava, odpustová slávnosť ku cti sv. Joachima a
Anny (110. výročie kaplnky).
22.7. - 29.7. - P 18, národné stretnutie
mládeže v Prešove (od 22.7. nastúpia
dobrovoľníci).

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

a trávnatá plocha ihriska bude
prispôsobená na státie a vstup bez
miestenky. Všetkých účastníkov z
našej farnosti zaregistrujeme my cez
farský úrad. Stačí, ak sa zapíšete v
sakristii.Zápisom dávate súhlas so
spracovaním vašich osobných údajov.
9. V nedeľu 17.6.2018 navštívia našu
farnosť kňazi z Domčeka z Vysokej,
z miesta, kde žila Anna Kolesárová,
budú sláviť tieto sv. omše. 10.00,
11.30, 15.00 a 18.00 a v kostole
Kráľovnej pokoja o 10.00 a 11.30 hod.
10. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční
v utorok 19.6.2018 o 17.00 hod.
u FRANTIŠKÁNOV v Prešove.
Stretnutie spojené so sv. omšou
povedie Páter Gracián OFM.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

príležitosti 80. výročia smrti sv.
Faustíny pozýva na Púť po stopách
sv. sestry Faustíny v čase 6.9. 8.9.2018 s miestami Lódz, Świnice,
Płock, Warszawa, Kraków. Cena je
100 €/os. Bližšie informácie a prihlasovanie je u p. Zlatice Benišovej,
č. t. 0911556209 alebo zlatica.benisova@zoznam.sk
8. Organizátori slávnosti blahorečenia
Anny Kolesárovej v Košiciach
zverejnili možnosť registrácie pre
pútnikov z farností, spoločenstiev
či reholí a koncelebrujúcich kňazov,
ktorí budú cestovať objednanými
autobusmi, autami, alebo verejnou
dopravou na slávnosť blahorečenia v
sobotu 1. septembra 2018. Kapacita
štadióna ponúka v hľadisku miestenky
na sedenie pre registrovaných
pútnikov. Všetci pútnici sú vítaní

25
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istého času v duchovnom rozjímaní pred obrazom sv. Alojza, ktoré sa má zakončiť Modlitbou
Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie,
sv. Ignáca a sv. Alojza, za obvyklých podmienok
(sviatostné vyznanie hriechov, sväté prijímanie a
modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustky sa
môžu získať raz za deň, aj pre duše v očistci.

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

17.6. – o 10.30 hod. Primície
novokňaza Kristiána, Žalobín.
23.6. – 10.30 hod. Primície novokňaza
Lukáša, Konkatedrála sv. Mikuláša.
24.6. – 7.45 hod. Postprimície
novokňaza Kristiána, Konkatedrála sv.

Infolist

17. JÚN 2018
Dp. Mgr. Kristian Karch, diakon a rodák zo
Žalobína, prijal z rúk Mons. Bernarda Bobera
v sobotu 16.6.2018 sviatosť kňazstva. Pri
tejto príležitosti sme ho oslovili z redakcie
s niekoľkými otázkami. Svoju diakonskú
prax vykonával vo Farnosti Sv. Mikuláša v
Prešove. 1. S akými pocitmi odchádzate
z našej farnosti (ako diakon, čoskoro
novokňaz) do vášho budúceho pôsobiska?
Ťažko sa mi vyjadruje o pocitoch, pretože
si myslím, že pocit je akási chvíľková
záležitosť. Dnes sa cítim tak, zajtra inak.
Skôr by som sa vyjadril, s akým postojom,
s akými myšlienkami, odchádzam do inej
farnosti. Jednu vec som si uvedomil- to,
ako Boh koná v životoch ľudí a často krát
konal aj cezo mňa, nehodného človeka.
Či už pri rozhovoroch v kancelárii, pri
vysluhovaní sviatosti krstu, manželstva, či
pri pohrebných obradoch. Byť pri ľuďoch,
načúvať ich potrebám a modliť sa za nich.
Toto je pre mňa najdôležitejšie v kňazskej
službe. 2. Ako vás obohatila služba v
našej farnosti po stránke osobnostnej a
duchovnej? Získal som rôzne skúsenosti, po
osobnostnej stránke by som vybral jednu a
to je tá, že sa mi podarilo odbúrať trému, či
akúsi vnútornú neistotu zvlášť pri prednášaní
homílie. A po duchovnej som si uvedomil,
aká je veľmi dôležitá modlitba aj napriek
mnohým povinnostiam, čas na modlitbu je
ten najdôležitejší v živote kňaza. 3. Čo vám
bude chýbať po odchode z našej farnosti?
V prvom rade spoločenstvo kňazov na fare,
otcovská starostlivosť nášho pána dekana,

ročník: XXVIII.

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

bratské spoločenstvo kňazov, spoločná
modlitba s nimi a takisto veľa humorných
rozhovorov pri spoločnom stolovaní. Zvlášť
budem spomínať na humor pána kaplána
Martina a jeho špecifický smiech...:D Takisto
aj naši kostolníci, zvlášť Peter s Jurajom, s
ktorými som strávil veľa času. Nemôžem
zabudnúť na birmovancov, zvlášť na moju
skupinku, s ktorými som sa stretával každý
týždeň pri katechéze. Ale i detské sv. omše,
na ktoré som sa každý týždeň tešil. 4. S
akými duchovnými radosťami a bolesťami
odchádzate? Moja radosť pramení hlavne
z toho, že sa stanem kňazom a že budem
môcť byť ešte bližšie pri ľuďoch, budem
môcť načúvať zvlášť pri sv. zmierenia, v
ktorej budem môcť sprostredkovať Božie
odpustenie – milosrdenstvo. Prežívam aj
bolesť, možno aj z toho, že odchádzam z
tejto farnosti, pretože som sa tu veľmi dobre
cítil a tento rok ozaj zbehol ako jeden deň...
5. Čo by ste odkázali svojmu nástupcovi
v diakonskej službe? Byť pokorný a snažiť
čo najviac pomáhať kňazom pri pastorácii v
rámci možností služby a kompetencií diakona
a takisto sa modliť za kňazov vo farnosti i
za vás všetkých farníkov. (za rozhovor ďakuje
redakcia Infolistu. Vdp. Kristianovi vyprosujeme
na novom pôsobisku hojnosť Božích milostí,
spokojnosť a zdravie.)
Apoštolská
penitenciária
na
základe
špeciálneho mandátu Svätého Otca Františka
udelila možnosť získania plnomocných odpustkov pre jubilejný rok 450. výročia narodenia sv.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † bohuznáma (ž)
6:15 † Marta, Michal

Po
18.6.

Pondelok 11. týždňa v
Cezročnom období

7:00 † Vladimír - pohrebná
12:00 † Jozef, Jozef
18:00 Judita a Michal - poďakovanie za 50
r. spoločného života
5:45 za vnútorné obrátenie a dary Ducha
Sv. pre Simona

Ut
19.6.

Sv. Romualda, opáta
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP Mária
7:00 † Peter - pohrebná
12:00 † Anna, Imrich
18:00 † Mária - 10. výr.
5:45 † Mária, Adolf

Str
20.6.

Streda 11. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † Anna, Ján, Vladimír, Štefan
7:00 † Peter - pohrebná
12:00 † František, Ružena
18:00 † Marián

Št
21. 6.

Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka
(spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši.

5:45 † bohuznáma
6:15 † Mária - pohrebná
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Alojz, Alžbeta
18:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Dušana
5:45 † Ondrej

Pi
22.6.

Sv. Pavlína z Noly, biskupa
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP Vladimír, Veronika
7:00 † Elena - pohrebná
12:00 † Ján, Jarmila
18:00 † Anna, Dušan

So
23.6.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 † František
6.15 † bohuznáma (ž)
18:00 ZBP Katarína

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA - SLÁVNOSŤ

Ne
24.6.

Infolist

Infolist

5.45 († Ján), 6.30 († Ján, Pavol, Darinka, Paľko), 7.45, 10.00 († Jozef a
Margaréta), 11.30 († Ján, Anna, Stanislav), 15.00 († Ján (25. výr.), Marián, Anna),
18.00 († Ján (25. výr.), Marián, Anna)
Kalvária: 16.30 († Jirko), Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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1. Milodary: Na konkatedrálu: z
túto milú slávnosť.
pohrebu Ladislava Sopka 100 4. Farská pivnica je sprístupnená
€, bohuznáma osoba 10 €, z
verejnosti, preto Vás srdečne
pohrebu Alžbety Olejníkovej
pozývame na príjemné posedenie
50 €, rod. Ujhazyová 20 €. Na
pri dobrej káve podávanej
opravu organa: bohuznáma
rôznymi spôsobmi, čaji alebo
osoba 20 €, bohuznáma 50 €. Na
dobrom vínku. Nachádzame sa na
rádio Lumen: bohuznáma osoba
Hlavnej 81 v chodbe, oproti farskej
10 €. Na opravu kaplnky na
kancelárii. Ďakujeme a zároveň sa
Dúbrave: rod. Hersteková 100 €,
tešíme na Vašu návštevu.
bohuznámy 100 €.
5. Kňazský seminár sv. Karola
2. Združenie
kresťanských
Boromejského
v
Košiciach
seniorov klub Staré mesto
srdečne
pozýva
na
letný
pozýva svojich členov na
miništrantský tábor. Vek: 2.
júnové stretnutie: 17.6.2018 o
stupeň ZŠ (10 - 14 rokov). Cena: 30
15.00 hod. v Katolíckom kruhu.
€. Termín: 16. - 20.7.2018. Viac info
Zároveň tento klub organizuje
a prihlasovací formulár nájdete
púť do Litmanovej - Ľutiny dňa
na www.kske.sk. Prihlasovanie
21.6.2018 - je ešte cca 18 miest
do 30. 6. 2018. Za prihláseného sa
voľných v autobuse. Záujemci
považuje iba ten miništrant, ktorý
nech sa hlásia na t. č. 0908045783.
je prihlásený cez online formulár.
Odchod autobusu bude o 7.30
Tiež dávame na vedomie, že
hod. z parkoviska na Okružnej
zodpovednosť za vaše dieťa
ulici.
preberáme až v pondelok od 12.30
hod., po registrácii v priestoroch
3. Pozývame vás na postprimičnú
kňazského seminára v Košiciach.
sv.
omšu,
ktorú
bude
celebrovať novokňaz Kristián 6. SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania
Karch, ktorý u nás slúžil ako
sms na telefónne číslo (tvar sms
diakon. Sv. omša bude
v
správy je: DMS ORGAN na číslo
našej konkatedrále v nedeľu
877). Oslovte všetkých priateľov a
24. 6. 2018 o 7.45 hod. V mene
známych, aj osobne, aj cez sociálne
primicianta vás všetkých pozývame
siete, aby cez sms zahlasovali.
na túto slávnosť. Po jej skončení
Hlasovanie a možnosť poslať sms v
budete
môcť
primiciantovi
uvedenom tvare bude trvať rok.
osobne
pogratulovať.
Ste
srdečne pozvaní. Tešíme sa na 7. Združenie Faustínum vás pri
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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