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Deň

Po.
13. 8.
2018
Ut.
14. 8.

Infolist
Liturgický kalendár

Čas

32 - 33

Úmysly sv. omší

Sv. Ponciána, pápeža a Hipolyta, kňaza, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)

2018

5.45 (+ z rod. Kočišovej a Ivanišinovej), 6.15 (+ Mária - pohrebná), 12.00 (+
Vincent, Ján, Margita, Andrej, Dorota, Anton, Jozef, Stanislav), 18.00 (+
Ľubomír)
5:45 + Terézia, Karol

Sv. Maximilána Máriu
Kolbeho, kňaza a mučeníka
(spomienka)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

6:15 + Božena - pohrebná

5./12. AUGUST 2018

12:00 + Milan, Ján, Anna, Barbora, Štefan
5:45 ZBP rod. Sepešiovej, Slávikovej,
Stajančovej
7:00 -12:00 + Zuzana
16:00 + Martin, Agnesa, Martin
18:00 Mária - za dar obrátenia a pokánia
srdca v pravde
5:45 + Michal, Žofia, Paťo, Daniela, Jessika

Št.
16. 8.

Sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná
spomienka)

6:15 + Jozef, Mária
12:00 + Milan, Ján, Anna, Barbora, Štefan
18:00 +Ján, Viktória

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období 5.45 (+ bohuznámy), 6.15 (ZBP Marcel,
Michal, Jana, Ivana), 12.00 (+ Margita), 18.00 (+ František, Alžbeta, Anna,
Vladimír, Ladislav)

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období
5.45 (+ bohuznáma), 6.15 (+ Veronika - 1. výr.), 18.00 (ZBP Ružena poďakovanie za 77 rokov života)

Ne.
19. 8.

5.45 (+ Mária), 6.30 (ZBP pre rodiny Miroslavy a Františka), 7.45, 10.00 (+ Mária,
Mária), 11.30 (+ Magdaléna), 15.00 (+ Anton, Helena), 18.00 (za šťastný pôrod
Anna a ZBP Mária, Anna); Cemjata 10.15; Kalvária 16.30 (ZBP Martin a Katka)

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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: Dominik Sabol.
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

tlač, kopírovanie, väzba

So.
18. 8.

lacné tonery a cartridge

Pia.
17. 8.

predaj a servis tlačiarní

Nanebovzatie Panny Márie
(prikázaná slávnosť)
Cemjata 17:00

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

Str.
15. 8.

6:15 + Mikuláš

18./19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatok Premenenia Pána - Zážitok s
Bohom.

18:00 + Mikuláš, Štefan, Mária

ročník: XXVIII.

My ľudia sme veľmi rozbehaní. Pracujeme
od rána do večera. Bez pauzy. Ani na dovolenku nejdeme, iba ak na „slovenskú“. Ľudia idú ako mašiny.
Ozaj je potrebné sa zastaviť a vyjsť na horu
Tábor. Pre apoštolov to bolo úžasný okamih. „Pane dobre je nám tu!“ Peter priam
vykríkol. Skutočne mu bolo dobre, aj s
ostatnými dvomi apoštolmi. Mal skúsenosť
so živým Bohom. Mal duchovný zážitok.
Aj my máme túžiť po zážitku s Bohom. Nebuďme spokojní s tým, ako to je v našom
osobnom živote. Prečo ten náš osobný duchovný život je suchý, suchopárny, stereotypný, ...? Prečo? Prečo sa viera v Boha nijako neprejavuje v praktickom živote?
Odpoveď je duchovný zážitok s Bohom. To
je východisko. Potrebujeme novú skúsenosť zo stretnutia sa s Bohom. Potrebujeme
Boží dotyk. Ten potrebujeme ako soľ. Pre
posilnenie viery. Pre oživenie viery. Pre duchovný reštart.
Skúsenosť stretnutia sa s Bohom. Môže to
byť cez nejaké stretnutie pri duchovnej obnove. Duchovnú obnovu. Aj rozhovor, sv
spoveď, či púť, aj peknú knihu,... , tieto spomenuté skúsenosti môžu byť pre nás horou
Tábor.
Ale tu je potrebné počítať s horou, s ktorou je spojený aj výstup a aj zostup. A ten
je spojený s námahou, obetou a ťažkosťami.

Hlavne výstup. Preto máme „dolinu“ nášho
života zanechať. A to je niekedy ťažké. Tou
dolinou je naša duchovná „vychodenosť“,
naše zvyky, hriešnosť, zlozvyky, ...
Pozrite sa na horolezcov. Prinesú obetu. Idú
na vrchol, aby mali radostný zážitok. Vôbec
neľutujú. Prinesú obetu námahy a na hore
majú radosť. A tak aj my.
Ale stretnutie sa s Bohom je omnoho viac.
Osobné stretnutie sa s Ním. Naviazanie
osobného vzťahu s Ním. To je štít, na ktorý treba vystúpiť. Nebojme sa zanechať dolinu. Na hore nájdeme čosi viac. Použime aj
oporné palice. Len vykročme.
A vôbec, túžime po duchovnom zážitku s
Bohom? ThDr. Jozef Heske
Komentár k nedávnej kauze: https://presov.korzar.sme.sk/c/20877467/tocenie-porna-v-presovskych-kostoloch-preslo-parubeztrestne.html#storm_gallery_78335
Božia spravodlivosť nepozná premlčanie.
Ona vo večnosti posúdi. Aj keby malo prejsť ešte X desaťročí (teda predpokladám nekajúcnosť aktérov videa do konca svojich
životov). Všetko naše počínanie nás raz aj
tak dobehne, všetko vedie k dôsledkom, zanecháva stopu v človeku a v jeho živote.
Dobro dobrú a zlo? Zlú stopu. Tá nás potom
dobehne. Denne to vnímam v našej občianskej poradni, keď "podávame vreckovky".
Dôsledky nesprávnych životných rozhodnutí sú neraz veľmi kruté. Ivana Krajčíková
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
6. 8.
Ut.
7. 8.
Str.
8. 8.

Št.
9. 8.

Pia.
10. 8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

PREMENENIE PÁNA - SVIATOK
5.45 (+ bohuznámy), 6.15 (ZBP Marián, Danka), 12.00 (+ Agáta, Andrej,
Jozef, Mária), 18.00 (+ Viliam); Cemjata 17.00

Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov (ľubovoľná spomienka)
5.45 (+ bohuznámy), 6.15 (ZBP Jozef, Matilda), 12.00 (+ bohuznámy), 18.00
(faustímum - združený úmysel); Cemjata 17.00 (sv. Donáta)

Sv. Dominika, kňaza
(spomienka)
Sv. Terézie Benedikty od Kríža
(Edity Steinovej), panny a
mučenice, patrónky Európy
(sviatok) výročie vyhlásenia titulu
konkatedrály
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
(sviatok)

5:45 + z rod. Dráčovej
6:15 za novokňaza Petra
12:00 + Štefan
18:00 ZBP bohuznáma s rodinou
5:45 + Olina, Franta
6:15 + Mária - 1. výročie
12:00 ZBP pre Dávid, Mária, Martin
18:00 + Ján
5:45 + Zuzana, Johana, Andrej, Jozef
6:15 + Marta - pohrebná
12:00 ZBP a poďakovanie za 50 r. života
Konštantín a Magdaléna
18:00 + Ján, Aurélia, Terézia

So.
11. 8.

Ne.
12. 8.

Sv. Kláry, panny
(spomienka)

Infolist

Infolist

5:45 + Jaroslav
6:15 + František - 5. výročie smrti
18:00 na úmysel

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45 (+ Michal a Anna), 6.30 (+ Milan), 7.45 (+ Viktória a Milan), 10.00 (+ Jolana
- svokra), 11.30 (ZBP Paulína - 60 r. života), 15.00 (na úmysel), 18.00 (+ Pavol,
Stanislav); Cemjata 10.15

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.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1.

Milodary: na organ: bohuznáma
Helena 30 €; na podporu blahorečenia
Anky
Kolesárovej:
konkatedrála
1109,04 €, jezuiti 541,95 €, františkáni
1233,40 €, Kalvária 25 €.

2.

Program odpustovej slávnosti ku
cti sv. Donáta na Cemjate: 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. Utorok, 7.8.2018:
sviatok sv. Donáta, patróna kostola.
16.30 - modlitba sv. ruženca; 17.00 - sv.
omša - Mgr. František Telvák. Na túto
slávnosť Vás pozývame a tešíme sa na
stretnutie s Vami. Sv. Donát, oroduj za
nás!

3.

V utorok 7.8.2018 pri večernej sv. omši
bude slávený združený úmysel. Intencie
za zdravie a iné dobré úmysly (nie za
zosnulých!!!) vhadzujte do schránky
pod obrazom Božieho milosrdenstva v
konkatedrále do poludnia utorka 7.8.

4.

V stredu 15.8. máme prikázanú slávnosť
Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omša v
konkatedrále bude aj o 7.00 hod. a 16.00
hod. a na Cemjate o 17.00 hod.
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.

5.

6.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým,
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ktorí akokoľvek prispeli k dôstojnému
priebehu národného stretnutia mládeže
v Prešove P18, aj za vaše modlitby,
obety a koláče pre dobrovoľníkov
(dekan).
7.
8.

9.

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 slávnosti prvého
sv. prijímania i birmovky si môžete
vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu,
Hlavná 81.

10. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Zapisujeme termíny do konca roka
2018.
11. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sv. manželstva v roku 2019, aby si prišli
rezervovať termín. Niektoré soboty sú
už obsadené.
12. 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.
13. 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.
14. Oznam pre budúcich birmovancov:
Prihlášky na prípravu sa budú rozdávať
v nedele 2.9. a 9.9.2018 po sv. omši
7.45 hod a po sv. omši 18.00 hod. v
sakristii konkatedrály.

