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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
1. JÚL 2018

PLÁNOVANÉ DUCHOVNÉ AKTIVITY
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;
sv. omše pre dobrovoľníkov v našej konkatedrále vždy o 18.00 hod: 23.7. - celebruje p.
dekan Jozef Dronzek; 24.7. - celebruje Mons.
Marek Forgáč, pomocný košický biskup;
25.7. - celebruje Mons. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup - metropolita).

tlač, kopírovanie,

Kána pre manželov Príďte na svoju svadbu
(do svojho manželstva) pozvať Ježiša! Stretnutie Kána pre manželov sa bude konať v
dňoch 22. – 28. júl 2018 v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Je to týždeň pre
manželské páry, organizované komunitou
Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Je týždňom, počas
ktorého je možné prerušiť čoraz rýchlejší
rytmus moderného života a znova sa stretnúť
ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania
a modlitby. Tiež je to pre tých, ktorí túžia po
vzájomnej blízkosti, hľadajúci jednotu v páre.
Pre tých, ktorí sú sklamaní a unavení, zasekli
sa na jednom mieste a nevedia sa odraziť
ďalej. Príďte si tento čas vziať a darovať si
ho pre seba! Bližšie informácie: www.kanapremanzelov.sk

lacné tonery

Pozývame chlapcov od 18. rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote,
na polročný duchovný a formačný pobyt do
komunity otcov rogacionistov v Taliansku,
aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je
pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje
mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný
hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie.
Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti.
Za pomoci kňazov sa budeš môcť rozhodnúť
o svojom ďalšom duchovnom smerovaní.

2018

predaj a servis

DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V
TALIANSKU

27

Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na
stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie,
RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo
konkatedralapo@gmail.com,
tel.
0911/487341. JOZEF MIHAĽ

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

hod. sa na Hlavnej ulici v Prešove začne
tzv. EXPO povolaní. Podujatie predstaví 74
rozličných reholí, hnutí a organizácii, ktoré
mladým ukážu a sprostredkujú živý kontakt
s rôznymi charizmami Cirkvi a povzbudí ich
v hľadaní Božej vôle. Jeho špeciálnou časťou
bude open koncert spievajúcich zasvätených
osôb. Medzi koncertmi spievajúcich
zasvätených osôb vystúpia na rovnakom
javisku mladí zo Združenia mariánskej
mládeže. V predstavení priblížia život
Božieho služobníka Jána Havlíka, ktorý je
v procese blahorečenia. V rovnakom čase v
sobotu popoludní bude možnosť zúčastniť
sa na štyroch divadelných predstaveniach
pripravených pre mladých. Tanečné divadlo
ATak vystúpi s inscenáciou D4V1D (o 15.00
hod. v Divadle Alexandra Duchnoviča),
Divadlo Ad1 s hrou Legenda o zakliatom
meste (o 16.00 hod. v Kine Scala) a skupina
mladých animátorov a rodičov pod vedením
saleziánov z Banskej Bystrice uvedie
muzikál na motívy biblickej knihy Ester (o
16.30 hod. v Historickej budove Divadla
Jonáša Záborského). Ďakujeme za každú
formu podpory a teším sa na stretnutie s vami
na P18.

Infolist

V dňoch 26. - 29. júla 2018 bude v Prešove
Národné stretnutie mládeže P18. Prosíme
veriacich z Prešova a okolia o modlitby za
toto stretnutie, ale aj o trpezlivosť pri vyššom
počte mladých ľudí v meste a v sakrálnych
priestoroch.
Zároveň
povzbudzujeme
mladých (i starších) z Prešova a okolia,
aby sa na stretnutie prihlásili vopred.
Oficiálne prihlasovanie sa skončí v
nedeľu 1. júla. K dispozícii je online na
stránke
www.narodnestretnutiemladeze.
sk
(v
časti
"Prihlasovanie).
Po 1.7.2018 sa nebude možné prihlásiť
online. Možná bude už len registrácia na
mieste počas samotného podujatia alebo
možnosť využiť jednorázové vstupy na
jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste však
nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu..
Otvorené budú všetky štyri liturgické
slávenia. Tri budú v Tatran Handball Aréne,
jedno na Hlavnej ulici. Tri budú sväté omše,
jedna gréckokatolícka liturgia. Otváraciu
svätú omšu, ktorá je naplánovaná na štvrtok
26. júla o 18.00 hod., bude sláviť košický
arcibiskup metropolita Bernard Bober.
V piatok 27. júla o 12.30 hod. jej bude
predsedať spišský biskup Štefan Sečka.
Kázať bude nitriansky biskup Viliam Judák.
V sobotu 28. júla o 12.30 hod. bude sláviť
gréckokatolícku svätú liturgiu prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak. Prihovorí
sa aj v homílii. Nedeľnú svätú omšu (29.
júla o 12.00 hod.) celebruje bratislavský
arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský,

ročník: XXVIII.

13. NEDEĽA V ROKU B

káže žilinský biskup Tomáš Galis. Táto bude
slúžená na Hlavnej ulici pred Konkatedrálou
sv. Mikuláša a zvlášť na ňu vás všetkých
srdečne pozývame.
Ďalšou otvorenou časťou programu je N(M)
oc modlitby, ktorá sa uskutoční vo štvrtok
26. júla 2018 od 21.30 hod. V deviatich
chrámoch čaká návštevníkov originálny
modlitbový program. Chrámy budú označené
špeciálnym bannerom P18.
(Večiereň sa uskutoční v gréckokatolíckej
Katedrále
sv.
Jána
Krstiteľa
a
duchovný koncert skupiny Anastasis v
gréckokatolíckom chráme Povýšenia sv.
Kríža na Sekčove. Moderovaná adorácia
s názvom Večer milosrdenstva bude v
Konkatedrále sv. Mikuláša.
Vo františkánskom Kostole sv. Jozefa bude
hudobno-slovné pásmo s Poeticou Musicou
a v Evanjelickom chráme Svätej Trojice
Lectio divina. Modlitebňa Bratskej cirkvi
bude miestom, kde budú prebiehať Taizé
modlitby. Tichá adorácia bude v kostole u
saleziánov, mariánska modlitba v kostole
Kráľovnej pokoja na Sídlisku III a modlitba
chvál v kostole Krista Kráľa na Sekčove.)
Ďalším otvoreným bodom programu bude
špeciálna krížová cesta so sfilmovanými
zamysleniami pod vedením košického
pomocného biskupa Marka Forgáča, ktorá sa
uskutoční v piatok 27. júla o 20.30 hod. na
prešovskom amfiteátri.
V sobotu 28. júla od 14.30 hod. do 18.00
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
2. 7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Návšteva Panny Márie
(sviatok)

Čas

+ Anna, Oldřich, Anna

6:15

+ Vladimír - pohrebná

18:00

Ut.
3. 7.

Str.
4. 7.

Št.
5. 7.

Sv. Tomáša, apoštola
(sviatok)í
Sv. Alžbety Portugalskej
(ľubovoľná spomienka)

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov
(slávnosť)
Cemjata: 10.15
1. piatok v mesiaci

Pia.
6. 7.
So.
7. 7.

Úmysly sv. omší

5:45
12:00

ZBP Lucia, Miroslav s rodinami
+ Jozef

5:45

ZBP Mária s rodinou

6:15

ZBP Veronika

12:00

+ Štefan, Helena, Ján

18:00

za uzdravenie Marián (muž)

5:45

+ Barbora, Michal, Ján

6:15

+ Ľudmila

12:00

+ Patrícius, Radoslav, Mária, Peter

18:00

+ Ján - 5. výročie

5:45

+ Milan

6:30

+ Ján, Mária, Jozef, Anna, Belo, Irena

7:45

poďakovanie za 98 r. života - Ján

10:00

+ Ján, Anna, Michal, Mária, Ján, Alžbeta

11:30

ZBP Martin - 25 r.

15:00

+ Peter - 10. výr.

18:00

+ Danka, Štefánia, Vincent

5:45

+ Jozef, Mária

6:15

+ Anna - pohrebná

Piatok 13. týždňa v Cezročnom
období

12:00

+ Michal, Pavlína

Cemjata 17.00

18:00

+ Ján, Mária

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Infolist

5:45

ZBP Veronika

6:15

+ Ján - pohrebná

18:00

ZBP Peter, Jozef, Alena

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
8. 7.

5.45 (za uzdravenie Lukáš, Michal), 6.30 (ZBP Veronika), 7.45,
10.00 (+ Jozef Smelý), 11.30 (+ Jozef, Jozefína, Július), 15.00 (+ Konštantín),
18.00 (+ Pavol, Margita, Michal);
Kalvária 16.30 (ZBP Helena - 70 r. života), 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

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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2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Oznamy

Milodary: na kostol: z pohrebu
Tomáša Bodnára 50 €. Na organ:
Annamária 100 €. Na kaplnku na
Dúbrave: bohuznámy 300 €, rod.
Sakalová 100 €, Ing. Michal Borecký
100 €, Jozef Fech 100 €. Úprimné Pán
Boh zaplať a vynahraď.
Pozývame vás na odpustovú slávnosť v
nedeľu 1.7.2018 na Surdoku ku cti sv.
apoštolov Petra a Pavla o 11.00 hod.
Tento týždeň je prvopiatkový.
Ku chorým domov pôjdeme až
v septembri. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo štvrtok
a v piatok od 12.30 hod.
V nedeľu 1.7.2018 bude pri sv. omšiach
zbierka na dobročinné diela sv. otca
(tzv. Halier sv. Petra)
V mesiacoch júl a august nebude sv.
omša o 7.00, funkciu tejto sv. omše
(rezervácia pre pohrebné a výročné
sv. omše) preberá sv. omša o 6.15.
Kancelária ostáva tak, ako bola.
V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00 hod.
Prosíme vás, aby ste nám cez e-mail
neposielali vaše osobné údaje pri
žiadostiach o rôzne administratívne
úkony z našej kancelárie, nakoľko od
25.5.2018 platí ochrana údajov EÚ
GDPR. Žiadosti posielajte poštou.
Ďakujeme za porozumenie.
Dňa 4.7.2018 bude farská knižnica
zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.
Vyjdrujeme úprimné Pán Boh zaplať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli
ku
krásnemu
priebehu
primičnej slávnosti Mgr. Lukáša
Mohlera a postprimičnej slávnosti Mgr.
Kristiana Karcha v našej konkatedrále.
Oboch naďalej sprevádzajme svojimi
modlitbami. (dekan)

10. Z dôvodu čerpania dovoleniek budú
štvrtkové adorácie v letných mesiacoch
každý druhý týždeň, s rešpektovaním
programu P18 v Prešove (najbližšie
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12.7.2018).
11. 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 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.
12. Združenie Faustínum vás pri 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
13. V našej farnosti bude službu diakona
vykonávať dp. František Petruška,
rodák z farnosti Fričovce. Pripojte ho
do svojich modlitieb.

