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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

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

2. SEPTEMBER 2018
Svätý Gregor Veľký sa narodil v Ríme
roku 540 ako syn Jordána, bohatého senátora, ktorý sa neskôr vzdal svojej funkcie a stal sa jedným z deviatich rímskych
diakonov. Otca a matku Silviu si tiež
uctievame ako svätých. Gregor dostal
dôkladné vzdelanie a cisár Justín Mladší
ho vymenoval za prefekta, hoci Gregor
mal vtedy len 34 rokov. Rok na to - po
smrti svojho otca - však kariéru prefekta zanechal a vo vlastnom dome založil
kláštor benediktínov. Aj sám prijal ich
rehoľné rúcho. Okrem toho založil aj
ďalších šesť kláštorov na Sicílii. Počas
pontifikátu pápeža Pelágia II. sa stal diakonom a pápežským vyslancom v Carihrade.
Po smrti Pelágia bol jednohlasne zvolený
za pápeža. Jeho pontifikát bol poznačený
mnohými nepokojnými udalosťami. Práve
vtedy prebiehalo sťahovanie národov. Zásluhou Gregora sa podarilo pokresťančiť
Vizigótov v Španielsku. K pravej náuke
sa vrátili aj ariánski Longobardi, Galovia
a Anglosasi. Počas moru v Ríme konal
odprosujúcu pobožnosť, po ktorej bola
skaza odvrátená. Zreformoval liturgiu,
zvlášť liturgický spev. Doteraz sa používa
pri bohoslužbách tzv. gregoriánsky nápev,
ktorý je pomenovaný práve po ňom a
pochádza z jeho čias. Taktiež zvyk slúžiť
gregoriánske omše za zosnulých pochádza
z tohto obdobia. Napísal mnoho spisov.

ročník: XXVIII.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Patrí k štyrom západným cirkevným otcom. Dejiny mu dali prívlastok Veľký, on
však používal titul "servus servorum Dei"
(sluha Božích služobníkov). Spracoval:
František KUNC
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.
Pozývame vás na farský zájazd Padova Assisi - Rím v termíne 11.11 - 17.11.2018.
Program si všimnite na nástenkách. V
Ríme je plánovaný koncert o. z. Prešovská
gotika v Slovenskom ústave sv. Cyrila a
Metoda. Cena 345 €/os. obsahuje ubytovane, cestu luxusným klimatizovaným
autobusom, polpenziu a poistenie. Prihlasujte sa osobne u p. kaplána Telváka do
30.9.2018, tel. 0905945339.
Oznam pre prihlásených účastníkov
púte "Po stopách sv. Sestry Faustiny".
Odchod autobusu je 6.9.2018 o 5.00
hod. z prešovskej autobusovej stanice výstupišťa. Nezabudnite na občiansky
preukaz a cestovné poistenie.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Grregora Veľkého, pápeža
a učiteľa Cirkvi
(spomienka); Veni Sanctae
pre cirk. školy o 9.00 hod.

6:15 + Ján, Milan, Janka (ž)
7:00 + Alžbeta - pohrebná
12:00

+ Eduard, Mária, Gabriela, Peter, Mária

18:00 + Magdaléna, Rudolf, Marián
5:45 ZBP Patrika a celej rodiny Talianovej

Ut
4.9.

Utorok 22. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Anton
7:00 ZBP Ján - 80 r. života
12:00

+ Jonáš, Margita, Jozef

18:00 + František, Anna, Ján, Mária
5:45 ZBP Jozef - poďakovanie za 50 rokov
6:15 + Ernest, Mária

Str
5.9.

Streda 22. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Antónia - pohrebná
12:00 ZBP pre Máriu, Dávida, Martina (m)
18:00 + Mikuláš, Mária, Anton, Anna,
Imrich, Anna

Št
6. 9.

Pi
7.9.

So
8.9.

Výročie posviacky
katedrálneho chrámu sv.
Alžbety v Košiciach (sviatok)

5:45 ZBP Kamil, Patrícia s rodinami

Adorácia - cca 18.45 - Svetlo
- Život

12:00 + Ján, Magdaléna, Valent, Cecília

Sv. Marka Križina,
Melichara Grodzieckeho a
Štefana Pongrácza, kňazov,
mučeníkov
(spomienka)
Narodenie Panny Márie
(sviatok)

6:15 + Veronika, Ján
7:00 + rodičia Alžbeta a Matej
18:00 + Juraj, Anna, Andrej, Anna, Andrej, Anna
5:45 + Terézia - 10. výročie
6:15 + Veronika, Viera
7:00 + Monika - pohrebná
12:00 + Jozef, Mária
18:00 ZBP Ľubica s rod., Mária s rod.
5:45 + Hanka, Arnošt, Ružena
6:15 + Aurélia - 1. výročie
18:00 ZBP Vladimír a Marta s rodinou

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
9.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Alžbeta

Po
3.9.

Infolist

Infolist

5.45 (za uzdravenie Viktora), 6.30 (ZBP pre rodiny Františka a Miroslavy),
7.45, 10.00 (+ Jolana - 1. výročie), 11.30 (+ Ján, Mária, Anton, Marta), 15.00
(ZBP rod. Marcinovej a za súdržnosť), 18.00 (+ Peter);
Kalvária: 16.30 (Mária - poďakovanie za 90 r. života a ZBP do ďalších dní),
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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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu: z
pohrebu Jána Motýľa 200 € Na organ:
bohuznáma Gabriela 10 €, bohuznáma
Marta 20 €.
V pondelok 3.9.2018 máme Veni
Sanctae pre cirkevné školy. Sv. omša
o 9.00 hod., celebruje Jozef Dronzek,
dekan - farár.
V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka
2018.
V nedeľu 16.9.2018 nebudú sv. omše
v konkatedrále o 10.00 a 11.30 hod.
z dôvodu odpustovej slávnosti na
Kalvárii, týmto vás všetkých srdečne
pozývame na odpustovú sv. omšu na
Kalváriu o 10.00 hod.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sviatosť 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
ešte v nedeľu 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.
10. Farská knižnica bude najbližšie
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 piatok 7.9.2018 máme prvý piatok
mesiaca. Spovedáme ako obvykle.
Pôjdeme aj ku chorým. Sv. omša bude
aj na Cemjate o 17.00 hod. Spovedanie
na Cemjate bude vo štvrtok 6.9.2018
od 16.00 hod.

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