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EÚ

Čl. I
Základné ustanovenia

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
15. JÚL 2018

lacné tonery

V dňoch 26. - 29. júla 2018 bude v
Prešove Národné stretnutie mládeže
P18. Pár dní predtým sa uskutoční
prípravný týždeň pre dobrovoľníkov. V
dňoch 23. - 25. júla budú sväté omše v
Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove
o 18.00 hod. mládežnícke s účasťou
dobrovoľníkov P18. Celebrovať ich budú
postupne pán dekan Jozef Dronzek, otec
biskup Marek Forgáč a v stredu 25. júla ju
bude celebrovať predseda KBS Stanislav
Zvolenský.
Od nedele 22. júla budú do mesta
prichádzať
stovky
mladých
dobrovoľníkov z celého Slovenska,
ktorý budú na Gymnáziu sv. Moniky a
vo viacerých interiéroch a exteriéroch
pripravovať stretnutie P18. Ak by ste
nás chceli podporiť v akejkoľvek forme,
budeme radi. Zvlášť by nás potešilo, keby
boli dobrí ľudia z farnosti ochotní napiecť
a priniesť koláče alebo iné občerstvenie
pre dobrovoľníkov. Centrálny tím P18
DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT
V TALIANSKU

tlač, kopírovanie,

1) Účelom tohto dokumentu je preukázať,
že spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov.
2) Vzťahy medzi Katolíckou cirkvou v
Slovenskej republike a Slovenskou republikou upravuje Základná zmluva
medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Katolícku cirkev v Slovenskej
republike reprezentujú Rímskokatolícka
cirkev a Gréckokatolícka cirkev, tak ako
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predaj a servis

Zabezpečenie ochrany osobných údajov
Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej
republike

sú zaregistrované na Ministerstve kultúry
Slovenskej republiky.
3) Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike a všetky právnické osoby,
ktoré si odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví v zmysle § 19 Zákona
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností spracovávajú osobné údaje v
súlade s platnou právnou úpravou, najmä
Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.
4) Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej
republike spracúva v informačných systémoch osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov výlučne dotknutých
osôb vymedzených týmto dokumentom a
výlučne na základe zákonných dôvodov
a pre účely vymedzené týmto dokumentom. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike nespracúva žiadne ďalšie
osobné údaje ani osobitné kategórie osobných údajov v informačných systémoch
bez súhlasu dotknutých osôb.
5) Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov a toku
osobných údajov v Katolíckej cirkvi pre
účely právnych noriem upravujúcich
ochranu osobných údajov. Zavedením
štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je
minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov. (postupne budeme
uverejňovať pokračovanie, zdroj: www.
kbs.sk)

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

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

Infolist

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

ročník: XXVIII.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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. 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
PLÁNOVANÉ DUCHOVNÉ AKTIVITY
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).
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
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
16.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej
ľubovoľná spomienka

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Mikuláš, Anna, Irena
6:15 + Štefan - pohrebná
12:00 ZBP Terézia, Danka s rod., Janka s rod.
18:00 + Vasiľ, Michal, Anna

Ut
17.7.

5:45 + Andrej, Anna, Jozef, Mária

Sv. Andreja Svorada a
Benedikta, pustovníkov
spomienka

6:15 + Alžbeta - pohrebná
12:00

+ Margita

18:00 + Mária
5:45 ZBP Imrich

Str
18.7.

Streda 15. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Ondrej, Filoména
12:00 + Pavol, Helena, Ján
18:00 + z rod. Novických, Sirotňákových,
Krajňakových, Baníkových
5:45 + Margita

Št
19. 7.

Štvrtok
15.
týždňa
Cezročnom období

v

6:15 + František - pohrebná
12:00 ZBP Mária - 80 rokov života
18:00 + Irena, Michal

Pi
20.7.

So
21.7.

Sv. Apolinára, biskupa a
mučeníka
ľubovoľná spomienka
Sv. Vavrinca z Brindisi,
kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP František
6:15 + Slavomír - pohrebná
12:00 + Ján, Anna, Mária, Ľudovít, Arpád
18:00 + Margita, Vojtech
5:45 ZBP Andrea (ž)
6.15 + Ľudmila, Stanislav (pohrebná +
výročná)
18:00 ZBP Gabriela - 75 rokov života

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
22.7.

Infolist

Infolist

5.45 (+ bohuznáma), 6.30 (poďakovanie Štefana a Evy za 40 rokov manželstva),
7.45, 10.00 (+ Šimon, Milan), 11.30 (+ Rudolf - 1. výročie smrti),
15.00 (+ Milan - 10. výr.), 18.00 (ZBP pre Andreu a Annu s rod.)
Kalvária: 16.30 (ZBP Anna, Zuzana, Ľudmila), 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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Oznamy

1.

Milodary:
Na
konkatedrálu:
zo
svadby Lukáša a Natálie 50 €. Zbierka
Dobročinné diela Sv. Otca: FNsP 64
€. Na organ: rod. Olejárová 100 €. Na
opravu kaplnky na Dúbrave: bohuznáma
Magda 20 €, bohuznáma rodina 50 €, rod.
Havrilová 50 €.

2.

Odpustová slávnosť ku cti sv. Donáta
na Cemjate bude 5.8. 2018 o 10.30 hod.
Odpustová slávnosť k cti sv. Anny na
Dúbrave bude dňa 22.7.2018 o 10.30
hod. (celebruje Mgr. Lukáš Mohler,
novokňaz)
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania sms na
telefónne číslo (tvar sms správy je: DMS
ORGAN na číslo 877). Oslovte všetkých
priateľov a známych, aj osobne, aj cez
sociálne siete, aby cez sms zahlasovali.
Hlasovanie a možnosť poslať sms v
uvedenom tvare bude trvať rok.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00 hod.
V mesiacoch júl a august nebudú sv.
omše ráno o 7.00 v konkatedrále, funkcia
týchto sv. omší (pohrebná a výročná) sa
presúva na omše o 6.15 hod.
DVD a fotografie zo slávností prvého
sv. prijímania i birmovky si môžete
vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu,
Hlavná 81.
Aktivita u "Nikodéma" V pondelok
16.7.2018 bude o 19.00 hod. oboznámenie
a diskusia s o. dekanom Jozefom
Dronzekom
ohľadne
rekonštrukcie
svätomikulášskeho organa. Ste srdečne
vítaní. Očakávame vašu účasť a otázky.
V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Zapisujeme termíny do konca roka 2018.
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9.

Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sv. manželstva v roku 2019, aby si prišli
rezervovať termín. Niektoré soboty sú už
obsadené.
10. 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.
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.
13. V nedeľu 22.7.2018 bude pri sv. omšiach
zbierka na farské potreby. Pán Boh zaplať
za Vaše milodary.

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: Samuel Valiček.
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

