strana 4

Infolist

Pondelok, 23.7.2018: 14.00 - práca v tímoch + príprava stretnutia; 18.00 - sv. omša
v konkatedrále (celebruje PhDr. Mgr. Jozef
Dronzek, PhD., dekan - farár)

Streda, 25.7.2018: 18.00 - sv. omša v
konkatedrále (celebruje Mons. Stanislav
Zvolenský, bratiskavský arcibiskup - metropolita)
Štvrtok, 26.7.2018: 17.00 - Otvárací ceremoniál O2H v Mestskej hale; 18.00 -

Nedeľa, 29.7.2018: 10.30 - P19ANAMA
- predstavenie SDM Panama v roku 2018
pred Mestskou halou; 12.00 - Záverečná
sv. omša v priestore pred Konkatedrálou sv.
Mikuláša (celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, káže Mons.
Tomáš Galis, žilinský sídelný biskup).
Bude vyhradený sektor pre mladých, ktorí
prídu na námestie zo Športovej haly tesne
pred sv. omšou. Prosíme vás, aby ste na
námestí rešpektovali pokyny organizátorov.

Čo s P18?

tlač, kopírovanie, väzba

Utorok, 24.7.2018: 18.00 - sv. omša v
konkatedrále (celebruje Mons. Marek
Forgáč, košický pomocný biskup)

Sobota, 28.7.2018: 8.00 - Ranné modlitby (po diecézach na viacerých miestach,
vrátane konkatedrály); 12.30 - Svätá liturgia
v Mestskej hale (prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak); 13.00 - poklona ku Sviatosti oltárnej v konkatedrále;
14.30 - EXPO povolaní, športové aktivity,
divadelné predstavenia a koncerty

22. JÚL 2018

lacné tonery a cartridge

Nedeľa, 22.7.2018: 15.00 - príchod a ubytovanie dobrovoľníkov; 18.00 - sv. omša v
konkatedrále (celebruje Mgr. Ondrej Chrvala)

Piatok, 27.7.2018: 12.30 - sv. omša
v Mestskej hale (Mons. Štefan Sečka,
spišský sídelný biskup, káže Mons. Viliam
Judák, nitriansky sídelný biskup); 14.30
- Popoludnie angažovanosti (ponuka k
dobrovoľníctvu v charitatívnych a sociálnych iniciatívach); 15.00 - poklona ku Sviatosti oltárnej v Konkatedrále sv. Mikuláša;
20.30 - Krížová cesta v priestoroch amfiteátra (sfilmované zamyslenia biskupa Mons.
Marka Forgáča)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

PROGRAM P18

30
2018

Úvodná sv. omša (Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup - metropolita); od 21.30
- N(M)oc modlitby - špeciálna večerná
modlitba vo viacerých označených chrámoch - vrátane konkatedrály (napr.
Večiereň, modlitba Taizé, tichá adorácia, hudobno-slovné pásmo s Tvorivou skupinou Poetica Musica, Lectio
Divina s Mons. Stanislavom Zvolenským...)

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

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

Na ulici mi jeden človek
povedal: „Taká reklama, ako sa robí
teraz na P18, tu už dávno nebola.
Určite na záverečnú sv. omšu príde
na námestie 20 000 ľudí.“ Zhlboka
som sa nadýchol a v duchu som si
povedal: „Kiežby ste mali pravdu.“
Tak čo, chystáte sa aspoň na
záverečnú sv. omšu o 12.00 hod.?
Či ste si v duchu povedali, veď
pôjdem na niektorú rannú sv. omšu
a nebudem predsa na námestí tak
dlho. Veď omša bude dlho, budem
musieť stáť, možno príde dážď.
Koľko ľudí si povie: „S biskupmi
to bude dlhá sv. omša. Ostanem
doma a radšej si pozriem prenos
v televízii.“ Dôvodov si nájdeme
viacero, len aby sme sa sami pred
sebou ospravedlnili.
Ja osobne by som to zadefinoval
inak. Stratili sme záujem, stali
sme sa apatickými a nezaujímame
sa už o nič. Pondelkové stretko U
Nikodéma na tému: Financie a organ
dopadlo katastrofálne. Bolo nás
tam poltucta. Jeden z prítomných
povedal: „Čo ešte ľudia chcú? Veď
tu majú možnosť prísť a pýtať sa.
Pýtať sa, povedať svoj názor a dostať

ročník: XXVIII.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

aj odpovede. Kde sú? Ale potom
budú hovoriť, domýšľať si, šíriť
klamstvá, ohovárať, posudzovať...“
Vtedy som si povedal: „Máte
pravdu, ale to neznamená, že
nebudeme
takéto
informačné
podujatia robiť, musíme mať veľkú
trpezlivosť a ísť ďalej. Nepozerať
na zlo, nezáujem, ale ísť za dobrým
cieľom a konať dobro. Verím a mám
nádej, že všetko má svoj zmysel. Aj
terajší nezáujem, apatia má svoj
zmysel. Ale nádej sa oplatí vždy
mať. Vždy!“
Pozývam vás odísť od nezáujmu,
pozývam vás do spoločenstva
4000 mladých kresťanov z celého
Slovenska,
aj
zo
zahraničia.
Pozývam vás zanechať apatiu a prísť.
Spoločenstvo formuje a pomáha. To
spoločenstvo bude spoločenstvom,
v ktorom budú skoro všetci biskupi
Slovenska. Veď sú to naši pastieri.
Tam, kde je biskup, tam je Cirkev.
Nezabúdajme na to.
Osobne sa teším, že je tu P18. Máme
s tým veľa roboty, ale pre mňa sú
tieto povinnosti zdrojom radosti.
Som vďačný Bohu, že ich mám. Čo
teda s P18? Je tu a je pre celé naše
mesto darom. Neodmietajme ho!
(dekan)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
23.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
sviatok

Čas

5:45 + P. Gracián OFM, P. Bruno OFM
6:15 + Marta - pohrebná
12:00 ZBP Beáty a jej rod.
5:45 + Ján, Mariana (ž)

Sv. Šarbela Makhlufa,
kňaza
ľubovoľná spomienka

6:15 + Ladislav - pohrebná
12:00

za uzdravenie Ľudovíta, Miroslava,
Jozefy (ž)

18:00 + Gizela, Helena, Mária, Anna, Amália,
Margita
5:45 + Karol, Anna, Rudolf

Str
25.7.

Sv. Jakuba, apoštola
sviatok

6:15 + Peter - pohrebná
12:00 + Alojz, Imrich, Mária, Jakub, Anna
18:00 + Štefan, syn Štefan
5:45 ZBP Anna a uzdravenie z choroby

Št
26. 7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov 6:15 + Tomáš, Mária
12:00 + Martin, Anna, Juraj, Štefánia,
Panny Márie
Andrej
spomienka
18:00 + Jozef, Jozef, Anna, Valenta,
Konštantín
5:45 + Rudolf

Pi
27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov,
spomienka

6:15 + Peter - 1. výr.
12:00 ZBP rod. Hudákovej, Drozdovej
18:00 + Sabina

So
28.7.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Cemjata 17.00

5:45 + z rod. Huňadyovej a Muchovej
6.15 + Andrej, Anna
18:00 + Karol, Terézia, Angela, Jozef, Ivan

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
29.7.

1.

Úmysly sv. omší

18:00 + Zuzana

Ut
24.7.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Jozef, Terézia ), 6.30 (+ Margita, Ondrej), 7.45
sv .omše o 10.00 a 11.30 nebudú,

15.00 (+ Bartolomej, Rozália, Irena, Jozef), 18.00 (+ Marta)
Kalvária: 16.30, Cemjata nebude!

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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Milodary: Na konkatedrálu: z pohrebu
sv. manželstva v roku 2019, aby si prišli
Kamily Balkovej 60 €, zo svadby Lukáša
rezervovať termín. Niektoré soboty sú už
a Natálie 50 €, bohuznámy 5 €. Zbierka
obsadené.
na farské potreby: 228 €. Na organ: rod. 10. Prosíme vás, aby ste nám cez e-mail
Olejárová 100 €, bohuznáma Patrícia
neposielali vaše osobné údaje pri
500 €. Na opravu kaplnky na Dúbrave:
žiadostiach o rôzne administratívne
bohuznáma 100 €, rod. Jančiová 25 €,
úkony z našej kancelárie, nakoľko od
25.5.2018 platí ochrana údajov EÚ
bohuznáma 50 €, rod. Surgentová 30 €,
GDPR. Žiadosti posielajte poštou.
p. Kovaľaková 100 €.
Ďakujeme za porozumenie.
V nedeľu 22.7.2018 bude pri sv. omšiach
zbierka na farské potreby. Pán Boh zaplať 11. Organizátori slávnosti blahorečenia
za Vaše milodary.
Anny Kolesárovej v Košiciach
Sv.omša na Cemjate nebude v nedeľu
zverejnili možnosť registrácie pre
29.7.2018, ale v sobotu večer o 17. 00
pútnikov z farností, spoločenstiev či
hod.
reholí a koncelebrujúcich kňazov, ktorí
budú cestovať objednanými autobusmi,
Odpustová slávnosť ku cti sv. Donáta
autami, alebo verejnou dopravou na
na Cemjate bude 5.8. 2018 o 10.30 hod.
slávnosť blahorečenia v sobotu 1.
Odpustová slávnosť k cti sv. Anny na
septembra 2018. Kapacita štadióna
Dúbrave bude dňa 22.7.2018 o 10.30
ponúka v hľadisku miestenky na sedenie
hod. (celebruje Mgr. Lukáš Mohler,
pre registrovaných pútnikov. Všetci
novokňaz).
pútnici sú vítaní a trávnatá plocha ihriska
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
bude prispôsobená na státie a vstup bez
organa jestvuje aj formou poslania sms na
miestenky. Všetkých účastníkov z našej
telefónne číslo (tvar sms správy je: DMS
farnosti zaregistrujeme my cez farský
ORGAN na číslo 877). Oslovte všetkých
úrad. Stačí, ak sa zapíšete v sakristii.
priateľov a známych, aj osobne, aj cez
Zápisom dávate súhlas so spracovaním
sociálne siete, aby cez sms zahlasovali.
vašich osobných údajov.
Hlasovanie a možnosť poslať sms v
12. Oznam pre budúcich birmovancov:
uvedenom tvare bude trvať rok.
Prihlášky na prípravu sa budú rozdávať
V mesiacoch júl a august nebude
v nedele 2.9. a 9.9.2018 po sv. omši 7.45
spovedná služba od 10.00 do 12.00 hod.
hod a po sv. omši 18.00 hod. v sakrestii
konkatedrály.
DVD a fotografie zo slávnosti prvého
sv. prijímania i birmovky si môžete 13. Mons. Bernard Bober, kooky arcibiskup - metropolita vyzýva všetky a farvyzdvihnúť v kancelárii farského úradu,
nosti košickej arcidiecézy ku finančnej
Hlavná 81.
podpore na zabezpečenie podujatia
V kancelárii farského úradu môžete
blahorečenia Božej služobnice Anny
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Kolesárovej a to pri sv. omšiach v
Zapisujeme termíny do konca roka 2018.
nedeľu 29.7.2018. Pán Boh zaplať za
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
vašu štedrosť!
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

