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V nedeľu 9.9.2018 vás pozývame na
Kajúcu pobožnosť ako odprosenie za
krivdy spôsobené holokaustom a pogromom pred Ortodoxnú synagógu o 14.30
hod. Akcia sa koná z iniciatívy Ekumenického spoločenstva mesta Prešov.
Pred slávnosťou blahorečenia Anny
Kolesárovej budeme mať eucharistickú
adoráciu po večernej sv. omši vo štvrtok
30.8.2018. Srdečne pozývame.

26. AUGUST 2018

Organizačné pokyny pre účastníkov
slávnosti
blahorečenia
Anny
Kolesárovej v Košiciach 1.9.2018.

tlač, kopírovanie,

R13 v Ružomberku a P15 v Poprade, lebo
je to kompetencia KBS a nie farského
úradu.
P.S. Všetkých vás prosíme, milí naši veriaci, o to, čo nedávno odkázal celému svetu pápež František: "Moderný hriech tohto sveta spočíva v tom, že vynášame súdy
a nepoznáme okolnosti". Vám, milá pani
Hanka, ako aj ostatným, odporúčame, aby
ste sa z tohto hriechu vyspovedali. Bolo
by dobré sa aj listom ospravedlniť nášmu
farskému úradu za ničím nepodložené
osočovanie, lebo zvončekové peniaze zo
spomínanej omše boli do centa odovzdané tajomníkovi Rady pre mládež pri
KBS, o. Ondrejovi Chrvalovi. Náš farský
úrad nemá predstavu, aké sponzorské
dary prišli na túto akciu. (kancelária farského úradu)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery

Milá pani Hanka!
Odpovedáme Vám verejnou formou na
Váš poloanonym, v ktorom ste obvinili
náš farský úrad sv. Mikuláša, že počas
záverečnej sv. omše Národného stretnutia mládeže 29.7.2018 dehonestoval celú
akciu P18 tým, že sa zbieral zvonček.
Obdivujeme Vašu trúfalosť vzniesť takéto obvinenie na našu adresu, ak nepoznáte
pozadie.
1. To, že sa pri tejto sv. omši zvonček zbieral, nariadila Rada pre mládež pri KBS.
Dekan bol osobne proti zbieraniu peňazí
do zvončeka.
2. Zvonček sa zbieral aj na stretnutiach

Oznam pre našich veriacich: autobus na
slávnosť blahorečenia pôjde z Baštovej
ulice 1.9.2018 o 7.15 hod. Po skončení
slávnosti (cca za hodinu a štvrť) autobus
odíde. Buďte, prosíme, dochvíľni.

predaj a servis

Stanovisko Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Mikuláša v Prešove
na poloanonym

35
2018

potreby volajte Infolinku: +421 948 277
219.

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

obné škody, stratu a zranenia vzniknuté na
podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou
návštevníka alebo nepredvídateľným
správaním iných návštevníkov a tretích
osôb. Zákaz vnášať akékoľvek nebezpečné
predmety, ktoré by mohli byť považované
za zbrane. Zákaz vstupu so psom. Zákaz
vnášať akékoľvek vlajky, transparenty,
reklamné predmety a letáky propagujúce akúkoľvek politickú stranu, hnutie,
značku, projekt alebo podujatie. Zákaz
bez predchádzajúceho súhlasu organizátora vykonávať akúkoľvek propagačnú
alebo petičnú činnosť, predaj alebo rozdávanie predmetov. Na tribúnach a na
ploche určenej na státie platí prísny zákaz
fajčenia. Celý program a organizačné
pokyny sú aj na webstránke www.annakolesarova.sk alebo na FB profile Anna
Kolesárová, mučeníčka čistoty. V prípade

Infolist

Parkovanie
Ak prídete objednaným autobusom a boli
ste riadne zaregistrovaní, poslali sme vám
parkovaciu kartu pre vstup na záchytné
parkovisko (OPTIMA, HYPERTESCO).
Ak ste v registrácii uviedli, že prídete autom, toto parkovisko je určené aj pre vás
a to do naplnenia kapacity podľa pokynov
usporiadateľov Informácie o parkovaní
bude možné počúvať aj cez Rádio Lumen
na frekvencii 94,4 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní záchytných
parkovísk a o dopravnej situácii, keďže
niektoré ulice budú uzavreté, prípadne s
obmedzenou premávkou.
Kyvadlová doprava bude premávať
nepretržite v čase od 6.00 hod. počas
celého dňa zo záchytných parkovísk
ako aj zo železničnej stanice priamo ku
štadiónu TJ Lokomotíva Košice od Hypermarket Tesco – autobusy, od OC Optima a Staničného námestia - električky,
ktoré budú riadne označené a bezplatné.
Kyvadlová doprava bude premávať aj zo
štadióna naspäť na záchytné parkoviská a
na železničnú stanicu (podľa potreby cca
do 17.00 hod).
Otvorenie brán štadióna. Štadión TJ Lo-

ročník: XXVIII.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

komotívy bude otvorený od 6.00 hod. Prosíme, aby ste zaujali miesta na štadióne v
dostatočnom predstihu, najneskôr do 9.00
hod. Vstup na štadión je BEZPLATNÝ a
VOĽNÝ!
Lístky na sedenie
Vzhľadom na jestvujúcu kapacitu tribún
štadióna, lístky na sedenie boli rozdelené podľa kľúča rovnomerným dielom a sú určené pre starých a chorých.
Ostatní nech zaujmú miesto na zelenej
ploche (odporúčame si doniesť skladacie stoličky, prípadne karimatky alebo
podsedák).
Program začína o 7.00 hod. Svätá omša
začína o 10.00 hod.
Zobrať so sebou
Osobné doklady (občiansky preukaz a
kartu poistenca), lieky, fľašu s vodou
(bude možnosť zakúpenia si nápojov a
občerstvenia aj priamo v areáli štadióna),
pokrývku hlavy (hlavne pre deti), v prípade nepriaznivého počasia pršiplášť.
Ďalšie upozornenie
Celé podujatie bude naživo vysielané do
viacerých televízií, budú zhotovované
audiovizuálne záznamy, ktoré sa budú
používať na mediálne a propagačne
účely. Celý areál bude monitorovaný
bezpečnostným kamerovým systémom
Organizátor nenesie zodpovednosť za osMilodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Ut
28.8.

Sv. Moniky
(spomienka)
Sv. Augustína, biskupa a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6:15 + Františka, Vratislav, Zdeněk
12:00

+ Mária, Andrej, Agnesa, Ján, Mária

18:00 + Františka (ž), Štefan, Eva
5:45 + Veronika, Štefan
6:15 ZBP Anna - 65 r. života
12:00

+ Tomáš, Anna, František, Štefánia

18:00 + Michal
5:45 Poďakovanie za 70 r. života - Zuzana
6:15 + Vasiľ - pohrebná

Str
29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa
(spomienka)

Št
30. 8.

Štvrtok 21. týždňa v
6:15 + Raisa - pohrebná
Cezročnom období
12:00 ZBP František, Monika, Rudolf,
Filoména
Adorácia pred slávnosťou
blahorečenia - cca 18.45
18:00 + Michal/+ Magdaléna, Rudolf,

12:00 Nie je! Štátny sviatok!
18:00 + Jozef, František, Ján/+ Mária
Imrich, Božena, Hedviga
5:45 + František

Marián

5:45 + Anton

Pi
31.8.

Piatok 21. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Šimon Goga
12:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Jozefa
18:00 ZBP Mária - poďakovanie za 70 r.
života
5:45 + Anna

So
1.9.

Sobota 21. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP - ružencové bratstvo
18:00 Za dar obrátenia a pokánia srdca v
pravde pre Kláru

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
2.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Katarína

Po
27.8.

Infolist

Infolist

5.45 (za uzdravenie Františka (m)), 6.30 (za uzdravenie Márie), 7.45,
10.00 (+ Milan, Marta, Stanko a rodičia), 11.30 (+ Andrej), 15.00 (+ Imrich,
Františka, Rudolf, Anna), 18.00 (+ Františka (ž), Štefan, Eva);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

Hľadáme spolupracovníkov pri tvorbe nášho farského listu, jedná sa o prípravu
článkov a grafickú úpravu. Ohľadne grafickej úpravy ide o prácu v programe Adobe
Indesign, v ktorom pripravujeme tento list. Prosíme, aby ste nás v danej veci oslovili,
či už mailom alebo osobne. Ďakujem. Martin Šimko

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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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma Mária 100 €. Na organ:
bohuznáma Mária 100 € Na TV Lux:
bohuznáma Mária 50 €. Na rádio
Lumen: bohuznáma Mária 50 €. Na
Kalváriu: zo svadby Sylvie a Martina
200 €.
V stredu 29.8.2018 máme štátny
sviatok. Sv. omša o 12.00 hod. nebude
a farská kancelária bude zatvorená.
V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Zapisujeme termíny do konca roka
2018.
DVD a fotografie zo slávnosti prvého
sv. prijímania i birmovky si môžete
vyzdvihnúť v kancelárii farského
úradu, Hlavná 81.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sv. manželstva v roku 2019, aby si prišli
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.
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8.

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.

9.

Arcidiecézne centrum pre rodinu
v Košiciach v jeseni opäť ponúka
pre snúbencov možnosť absolvovať
víkendové
kurzy
prípravy
na
manželstvo, ktoré sa v mesiaci september
budú realizovať: v Brehove v termíne
14. – 16. 9. 2018 a v Bardejovských
Kúpeľoch v dňoch 21. – 23. 9. 2018.
Bližšie informácie sú uvedené na
stránke www.rodina.rimkat.sk. Peter
Fogaš, Arcidiecézne centrum pre rodinu
v Košiciach

10. Farská knižnica bude zatvorená od
15.8. - 5.9.2018. Najbližšie bude
otvorená 12.9.2018. Telefonicky je
možné sa dohodnúť - v prípade vrátenia
alebo výpožičky - na t.č. 0908 305 709 s
p.Krivdovou.
11. 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.
12. V sobotu 1.9.2018 v konkatedrále
nebude fatimská sobota, nakoľko
putujeme na slávnosť blahorečenia.
13. V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do 12.00 hod.
Táto služba sa začne od 3.9.2018.

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

