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PROGRAM P18

Piatok, 3.8.2018: prvý piatok. 16.00
- modlitba sv. ruženca a vysluhovanie
sv. zmierenia; 17.00 - sv. omša - P. Pavol Knut RCJ
Nedeľa, 5.8.2018: 8.00 - 8.30 - modlitba sv. ruženca s medzispevmi a vyslohovanie sv. zmierenia - dp. František
Petruška, diakon; 10.30 - slávnostná
odpustová sv. omša spojená s uctením
ostatkov sv. Donáta. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr.
Daniel Boleš, PhD., O. Praem.
Pondelok, 6.8.2018: Premenenie
Pána. 16.30 - modlitba sv. ruženca;
17.00 - sv. omša - P. Pavol Knut RCJ

Na túto slávnosť Vás pozývame a
tešíme sa na stretnutie s Vami, najmä
v nedeľu 5.8.2018. Sv. Donát, oroduj
za nás!

Čo s kresťanstvom dneška?

tlač, kopírovanie,

Utorok, 7.8.2018: sviatok sv. Donáta, patróna kostola. 16.30 - modlitba
sv. ruženca; 17.00 - sv. omša - Mgr.
František Telvák.

29. JÚL 2018

lacné tonery

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

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

PROGRAM odpustovej
slávnosti sv. Donáta na Cemjate 5.8.2018

predaj a servis

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

31
2018
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.

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)

vás, aby ste na námestí rešpektovali
pokyny organizátorov.

Na každom kroku počúvame o zlyhaní
kresťanstva - hlavne katolíka. Pojem
katolík sa stáva novým pojmom,
ktorý sa dá priradiť k nadávkam. Na
jednom parkovisku v našom meste
jeden pán veľmi hrešil, používal samé
vulgarizmy. Na moje upozornenie,
že je to neslušné, reagoval: „Budem
si hrešiť ako chcem a kde chcem."
V krátkom dialógu som povedal:
„Potom nás majú nás východniarov
za nekultúrnych ľudí a obmedzencov.
Vynadal mi do katolíkov. Určite bol aj
on pokrstený a minimálne kresťan."
Vy, ktorí cestujete po svete, stačí
po Slovensku, máte určite podobnú
skúsenosť. Prečo sme my z Východu
takí grobiani, prečo tak s ľahkosťou
používame vulgarizmy a hrešíme?
Dnes zájsť na nejaký športový zápas
stojí neskutočne veľa nadhľadu, aby
sa človek nemusel hanbiť. Nikde toľko
ľudí nechodí do kostola, ako v našom
tertóriu, ale zároveň nikde inde sa tak
nepreklína, nehreší, nevulgarizuje ako
tu. Aký by ste z toho urobili záver?
Možno aj taký, ako mi raz povedal
jeden inoverec: „Vy, kresťania, ste
veriaci iba v kostole, nie na ulici."
Kedy my všetci kresťania katolíci
pochopíme, že viera sa hlavne žije
vonku, že to, čo za múrmi kostolov
načerpáme, musíme žiť na ulici,
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doma, v robote, všade. Kedy konečne
pochopíme, že sme všetci, opakujem
všetci, nielen pápež, biskup a kňaz
zodpovední za situáciu a stav
spoločnosti, v ktorej žijeme? Kedy
pochopíme, že v opačnom prípade to
nie niekto iný (ak nežijem vonku to,
čo propagujem v kostole), ale ja som
farizej, pokrytec? Nie ten druhý, ja
som pokrytec, ja som farizej. Čosi je v
nás všetkých zlé, nedobré.
Máme hlavy na ulici spustené,
radšej ich nedvihneme, len aby sme
nemuseli nikoho pozdraviť, alebo sa
usmiať. Ako je možné, že po východe
z kostola ideme podpisovať petíciu,
ktorú nám podsúvajú dve zaplatené
nezrelé mladé dievčatká, v ktorej je
klamstvo, lož, bez toho, aby sme sa
vôbec pokúsili si overiť, či je to pravda?
Podpíšeme, naletíme na klamstvo a to
hneď po tom, čo sme prijali v kostole
Eucharistiu. Je to kresťanské? Nie,
ono je to aj proti zdravému rozumu.
Čosi zlé sa deje s človekom, dobrého a
statočného človeka, ktorý na ulici žije
svoju vieru, treba hľadať so sviečkou.
Nemôžeme rezignovať pred zlom,
kresťanstvo je spojené s nádejou. Náš
prejav viery je zdrojom nádeje. Stačí žiť
a mám nádej, že na ulici už nebudem
počúvať: „Ach vy, katolíci!"(dekan)

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
30.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Petra Chryzológa,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

Čas

5:45 + Marta
6:15 + Milan, Ľudovít, Ružena
12:00 + Jolana, Milan, Helena
5:45 + Dezider

Ut
31.7.

6:15 + Anton
12:00

+ Jozef

18:00 + Július, Mária, Peter

Str
1.8.

Sv. Alfonza Máriu de´
Liguori, biskupa a učiteľa
Cirkvi
spomienka

5:45 + Mária
6:15 + Margita
12:00 + Imrich, Františka (ž), Margita, Jonáš,
Jozef
18:00 + Danka, Štefánia, Vincent, Margita,
Matej
5:45 + z rod. Gornej

Št
2.8.

Sv. Euzébia Vercellského,
6:15 + Marta
biskupa
12:00 ZBP pre Dávida, Máriu, Martina (m)
ľubovoľná spomienka
18:00 ZBP Juliana - 80 r. života

Pi
3.8.

Piatok 17. týždňa v
Cezročnom období
Cemjata 17.00

So
4.8.

Sv. Jána Máriu Vianneya,
kňaza
spomienka

5:45 ZBP Veronika - 80 rokov života
6:15 + Jozef, Magdaléna
12:00 ZBP Mária
18:00 + Zdeněk, Vlasta
5:45 + Jozef, Alžbeta
6.15 ZBP Verona
18:00 + Jozef, Magda, Marián
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Ne
5.8.

1.

Úmysly sv. omší

18:00 ZBP Róbert

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka

Infolist

Infolist

5.45 (+ z rod. Ondovej, Čelovskej), 6.30 (ZBP Emil, Helena s rod.), 7.45
(ZBP Dezider - 90 rokov života), 10.00 (+ František Smelý), 11.30 (na česť
nebeskému Otcovi, Stvoriteľovi celého ľudstva),
15.00 (+ Ján, Marta), 18.00 (na úmysel)
Kalvária: 16.30 (+ Anna), Cemjata 10.30 (odpustová)

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

Milodary: Na konkatedrálu: zo svadby
Bošela - Adamišinová 120 €. Na organ:
bohuznáma 140 €. Zbierka na farské 9.
potreby: konkatedrála 2182,26 €,
Kalvária 129,80 €. Na rádio Lumen:
bohuznáma Alžbeta 50 €, bohuznáma
Katarína 50 €. Na P18: bohuznáma
50 €. Na slávnosť blahorečenia Anny
Kolesárovej: bohuznáma 50 €.
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita vyzýva farnosti košickej
10.
arcidiecézy ku finančnej podpore na
zabezpečenie podujatia blahorečenia
Božej služobnice Anny Kolesárovej a to
pri sv. omšiach v nedeľu 29.7.2018. Pán
Boh zaplať za vašu štedrosť!
Tento týždeň je prvopiatkový.
Spovedáme ako obvykle. Ku chorým 11.
pôjdeme až v septembri. Sv. omša na
Cemjate bude v piatok o 17.00 hod.
Sobotu slávime ako fatimskú. Vyloženie
Sviatosti oltárnej bude v konkatedrále
vo štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
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rezervovať termín. Niektoré soboty sú už
obsadené.
Na nástenkách sú vyvesené nové termíny
kurzov
predmanželskej
prípravy
september - december 2018. Snúbenci,
ktorí majú záujem absolvovať ich v
našej farnosti, nech sa osobne prihlásia
vo farskej kancelárii. Počet párov na
kurz je maximálne 10. Ďakujeme za
porozumenie.
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.

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,
Odpustová slávnosť ku cti sv. Donáta
autami, alebo verejnou dopravou na
na Cemjate bude 5.8.2018 o 10.30
slávnosť blahorečenia v sobotu 1.
hod.
septembra 2018. Kapacita štadióna
ponúka v hľadisku miestenky na sedenie
V mesiacoch júl a august nebude
pre registrovaných pútnikov. Všetci
spovedná služba od 10.00 do 12.00
pútnici sú vítaní a trávnatá plocha ihriska
hod.
bude prispôsobená na státie a vstup bez
DVD a fotografie zo slávnosti prvého
miestenky. Všetkých účastníkov z našej
sv. prijímania i birmovky si môžete
farnosti zaregistrujeme my cez farský
vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu,
úrad. Stačí, ak sa zapíšete v sakristii.
Hlavná 81.
Zápisom dávate súhlas so spracovaním
V kancelárii farského úradu môžete
vašich osobných údajov.
priebežne hlásiť úmysly sv. omší. 12. Oznam pre budúcich birmovancov:
Zapisujeme termíny do konca roka
Prihlášky na prípravu sa budú rozdávať v
2018.
nedele 2.9. a 9.9.2018 po sv. omši 7.45
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
hod a po sv. omši 18.00 hod. v sakristii
sv. manželstva v roku 2019, aby si prišli
konkatedrály.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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