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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

9. SEPTEMBER 2018
KRÍŽ – LIEK NA NAŠE SRDCE
Pri pohľade na kríž si uvedomujeme jednu
pravdu, ktorú nemôžeme zatajiť a skryť.
Tou pravdou je to, že sme chorí na tele i na
duši. Sme zranení. Prevláda v nás nedostatok Božieho života. Božej lásky. Chýba
nám Boží pokoj. Preto hľadáme lekárov a
lieky. No títo nám nepomáhajú. Naše srdce
je duchovne zranené. Príčinou je napr. šok,
ktorý sme kedysi prežili. Napr. v detstve
- smrť milovaného otca, či mamy alebo
výsmech, či nútenie do niečoho, čo sme
nechceli alebo pošpinenie dobrého mena
alebo môže to byť samotný hriech, ktorý
zraňuje srdce človeka. Aj srdce rodiny je
zranené, napr. alkoholizmom, nenávisťou,
odchodom otca do práce do zahraničia, ...
Duchovné srdce farnosti, Cirkvi, dediny,
mesta, spoločnosti, národa je duchovne
zranené. Sú rôzne udalosti, ktoré negatívne
vplývajú na komunitu. Najväčšou príčinou
duchovného zranenia je hriech – nenávisť
a nedôvera voči Bohu a ľuďom. PRETO
POTREBUJEME
LIEK!!!
Duchovné
zranenie môžeme vyliečiť. Ale to môže
vykonať iba Ježiš Kristus. Ježiš visí na
kríži a volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste unavení, duchovne zranení,
... Ja vás občerstvím. Pri mne si oddýchnete. Vyliečite sa.“ KRISTOV KRÍŽ JE
ZDROJOM SILY, POVZBUDENIA, RADOSTI, ŠŤASTIA. Ježiš Kristus na kríži

ročník: XXVIII.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

je prameňom duchovného aj telesného uzdravenia. Niektoré lieky, ktoré nám ponúka
Kristus a jeho Cirkev: 1. úprimné vyznanie
hriechov a dokonalá ľútosť, sviatosť zmierenia, 2. odpustiť tým, ktorí mi ukrivdili, 3.
pohľad na Krista na kríži a v jeho ranách
vidieť svoje hriechy, 4. prosiť Krista, aby
uzdravil moju pamäť a pocity, 5. uveriť
Bohu, že ma miluje takého, aký som. Ježiš
chce, aby sme žili v jeho priateľstve a
aby sme boli slobodní vo vzťahu k nemu.
On nechce, aby sme mali k nemu zbožný
a chladný vzťah, ale vzťah, ktorý je plný
lásky a nášho srdca. (Jozef HESKE)
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 ubytovanie, cestu luxusným klimatizovaným autobusom, polpenziu a poistenie.
Prihlasujte sa osobne u p. kaplána Telváka do
30.9.2018, tel. 0905945339.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 za mladomanželov Lukáša a Ľubicu

Pondelok 23. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Františka - 1. výročie
12:00

+ z rod. Šandalovej, Hičákovej

18:00 + František
5:45 ZBP Mária - poďakovanie za 70 rokov
6:15 ZBP Mária

Ut
11.9.

Utorok 23. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Danka - 1. výročie smrti
12:00

+ Veronika, Martin

18:00 ZBP Jaroslav s rod., Marián s rod./
faustínum
5:45 + Milan

Str
12.9.

Najsvätejšieho mena Panny
Márie
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP a ochrana P. Márie pre sr. Maristelu
7:00 + Irena a Jozef
12:00 ZBP pre Magdalénu, Gabrielu, Máriu
18:00 + Jiří, Anna, Štefan, František
5:45 za uzdravenie Františka (m)

Št
13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Adorácia - cca 18.45

6:15 + Anna, Tomáš
7:00 + Júlia, MIchal
12:00 + František, Heinrich, Arpád, Štefan,
Karol, Franc

18:00 ZBP Jaroslav, Mária, Helena

Pi
14.9.

So
15.9.

Povýšenie svätého Kríža
(sviatok) Celoprešovská

mládežnícka sv. omša Kalvária - 20.00; Krížová
cesta mladých od 19.00 hod.

5:45 + Jozef
6:15 + Anton
7:00 + Hyacinta - pohrebná
12:00 ZBP Dezider (Smelý)
18:00 + z rod. Baršayovej, Halčinovej

SEDEMBOLESTNEJPANNYMÁRIE,PATRÓNKYSLOVENSKA(SLÁVNOSŤ)
5.45 (+ Ján, Mária), 6.30 (ZBP Angela s rod.), 7.45 (+ Alžbeta), 10.00 (+
Marián, Anton), 11.30 (ZBP rod. Jašovej), 18.00 (+ Alexander, Júlia, Marta);
Kalvária: 20.00 (predtým Krížová cesta od 19.00 hod.), Cemjata 10.15
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Ne
16.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Stanislav - pohrebná

Po
10.9.
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5.45 (+ Filip, Rozália, Ladislav, Leonardo), 6.30 (+ Margita, Ondrej), 7.45,
10.00 nebude!!!, 11.30 nebude!!!, 15.00 (+ Vojtech a za členov rodiny), 18.00
(ZBP Samuel, Žaneta s rod. a za dar živej viery);
Kalvária: 8.00, 9.00 (Večeradlo) 10.00 (+ Ružena), 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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Milodary: Na konkatedrálu: zo svadby
Lenky Rakošovej 250 €. Na organ:
ružencové bratstvo 200 € Na TV Lux:
ružencové bratstvo 55 €. Na rádio
Lumen: ružencové bratstvo 55 €.
Dnes, v nedeľu 9.9.2018, pri sv. omšiach 9.
budeme mať zbierku na naše farské
potreby. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

žiadostiach o rôzne administratívne úkony
z našej kancelárie, nakoľko od 25.5.2018
platí ochrana údajov EÚ GDPR.
Žiadosti posielajte poštou. Ďakujeme za
porozumenie.
Oznam pre budúcich birmovancov:
Prihlášky na prípravu sa budú rozdávať v
nedeľu 9.9.2018 po sv. omši 7.45 hod. a
po sv. omši 18.00 hod. v sakristii konkatV nedeľu 16.9.2018 nebudú sv. omše
edrály.
v konkatedrále o 10.00 a 11.30 hod. z
10.
Prihlášky na prvé sväté prijímanie pre
dôvodu odpustovej slávnosti na Kalvárii,
deti si môžete vyzdvihnúť vo farskej
týmto vás všetkých srdečne pozývame na
kancelárii a v sakrestii konkatedrály.
odpustovú sv. omšu na Kalváriu o 10.00
hod.
11. Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na slávnosť Sedembolestnej Panny
V kancelárii farského úradu môžete
Márie v sobotu 15.9.2018 o 14.30 hod. so
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
sv. omšou do kláštora Sancta Maria.
Zapisujeme termíny do konca roka 2018.
12.
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
V utorok 11.9.2018 pri sv. omši o 18.00
organa jestvuje aj formou poslania sms na
hod. budeme mať faustínum - združený
telefónne číslo (tvar sms správy je: DMS
úmysel. Intencie za zdravie a iné dobré
ORGAN na číslo 877). Oslovte všetkých
úmysly za živých (nie za zosnulých!!!)
priateľov a známych, aj osobne, aj cez
vhadzujte do schránky pod obrazom
sociálne siete, aby cez sms zahlasovali.
Božieho milosrdenstva do poludnia utorka
Hlasovanie a možnosť poslať sms v
11.9.2018.
uvedenom tvare bude trvať rok.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sv. manželstva v roku 2019, aby si prišli 13. OZ Prešovská gotika pripravuje benefičný
rezervovať termín. Niektoré soboty sú už
koncert Prešovský odpust dňa 13.9.2018 o
18.00 hod. v kostole sv. Jozefa - františkáni.
obsadené.
Vstupné 5 €. Výťažok bude venovaný na
Na nástenkách sú vyvesené nové termíny
rekonštrukciu svätomikulášskeho organa
kurzov
predmanželskej
prípravy
v Konkatedrále sv. Mikuláša.
september - december 2018. Snúbenci,
ktorí majú záujem absolvovať ich v 14. Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na
našej farnosti, nech sa osobne prihlásia
stretnutie do Katolíckeho kruhu na
vo farskej kancelárii. Počet párov na
Jarkovej ulici vo štvrtok 13.9.2018 o
kurz je maximálne 10. Ďakujeme za
16.00 hod.
porozumenie.
Prosíme vás, aby ste nám cez e-mail
neposielali vaše osobné údaje pri
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