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Dňa 2.10.2018 sa náš duchovný otec - PhDr.
Mgr. Jozef Dronzek, PhD., dekan - farár,
dožíva svojho životného jubilea - 50 rokov
života. Pri tej príležitosti vás pozývame na
sv. omšu o 6.15 hod. a následnú večernú
ďakovnú adoráciu cca 18.45 hod.,
ktorými chce jubilant poďakovať Bohu za
tento dar. Následne bude možné sa s ním
osobne stretnúť v pivnici U Nikodéma a
pri čaši vína mu zablahoželať o 19.30 hod.
(redakcia).

30. SEPTEMBER 2018

Púť po stopách sv. sestry Faustíny.

tlač, kopírovanie, väzba

Celodiecézna
odpustová
slávnosť
Obišovce 2018 - 6. až 7.10. Program
odpustovej slávnosti si všimnite na
nástenkách. Odpustová slávnosť sa
zavŕši 7. októbra 2018 pri eucharistickom
slávení o 10.30 hod., ktorému bude
predsedať J. Em. kardinál Jozef Tomko.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Detské sv. omše pre všetky deti, nielen
pre prvoprijímajúce, budú ako vždy
každú nedeľu o 11.30 hod.

Miestna skupina SSV v Prešove
oznamuje svojim členom, že
vydaj kalendárov Spolku Svätého
Vojtecha, podielových kníh a
DVD vo farnosti sv. Mikuláša
bude po všetkých sv. omšiach
v nedeľu doobeda 7., 14., 21. a
28.10.2018. Vydávať sa bude v
miestnosti na farskej chodbe.
Po tomto termíne sa informujte
v predajni SSV. Kalendáre SSV,
podielové knihy a DVD si môžete
vybrať aj na Sídlisku III. v kostole
Kráľovnej Pokoja po sv. omšiach
v nedeľu 30.9.2018. Po tomto
termíne si môžete kalendár,
podielovú knihu a DVD vybrať
na výdajnom mieste vo farnosti
sv. Mikuláša. Kalendáre SSV,
podielové knihy a DVD sa budú
vydávať aj na Sídlisku Sekčov v
kostole Krista Kráľa (informácie
v sakristii kostola). Kto by chcel
urobiť nejaké zmeny, alebo stať sa
členom MS SSV, môže tak urobiť
na výdajných miestach, alebo
priamo v predajni SSV v Prešove.
Zároveň si môžete zakúpiť knihy
o Anke Kolesárovej.

2018

predaj a servis tlačiarní

Združenie Faustínum pozýva všetkých,
ktorým je blízka spiritualita sv. sestry
Faustíny na duchovnú obnovu, ktorá sa
uskutoční v kláštore sestier KMBM v
Nižnom Hrušove v sobotu 13.10.2018,
program a prihlasovanie je na plagáte na
výveske.

40

Vo štvrtok 18. októbra 2018
odporúčame zapojiť deti do
celosvetovej iniciatívy Milión
detí sa modlí ruženec za jednotu
a pokoj vo svete. Na webovej
stránke www.acn-slovensko.org
je k tomu vytvorená podstránka.

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

Modliby matiek z komunity Útecha
Vás pozývajú na modlitbové stretnutie;
trojdnie do františkánskeho kostola v
Prešove v piatok 28.9.2018 o 17.30 hod.,
v nedeľu 30.9.2018 o 14.45 hod. V sobotu
29.9.2018 bude arcidiecézne stretnutie
Modlitby matiek o 10.00 hod. v kostole
sv. Rity v Košiciach. (matky Terka a
Hanka)

Ruženec a deti

Infolist

Neopísateľné, milostiplné chvíle sme prežili na
púti „Po stopách sv. sestry Faustíny“ v dňoch
6. - 8.9.2018. Navštívili sme miesta, ktoré sú
späté so životom a poslaním sv. sestry Faustíny.
Prvý deň našej púte smeroval do mesta Lodž,
v ktorom sv. sestra Faustína ako Helena
Kowalská v rokoch 1922-1923 pracovala a
kde sa jej pri strome v parku Wenecja, keď
bola na plese, zjavil Pán Ježiš umučený a celý
pokrytý ranami. Hneď utekala do katedrály a
tam počula slová „ihneď odcestuj do Varšavy,
tam vstúpiš do kláštora“. V Lodži sme slávili aj
našu prvú pútnickú sv. omšu, ktorú celebroval
otec Jozef Heske. Po milom občerstvení s
rehoľnými sestričkami sme pokračovali do
mestečka Glogowiec - rodiska sv. sestry
Faustíny. Prezreli sme si rodný dom, v ktorom
je expozícia, i farský kostol sv. Kazimira
vo Swinicach Warckich, kde bola sv. sestra
Faustína pokrstená. V neskorých večerných
hodinách, ale duchovne pookriati, sme sa po
výbornej večeri ubytovali v kláštore Matky
Božieho milosrdenstva v Plocku. Tento kláštor
je miestom, kde sv. sestra Faustína po prvýkrát
videla Milosrdného Pána Ježiša, ktorý jej
povedal: „Namaľuj obraz podľa toho, ako ma
vidíš, s nápisom Ježišu dôverujem Ti.“ Kláštor
Matky Božieho milosrdenstva v Plocku bol
prvým miestom zjavenia milosrdného Ježiša,
sv. sestra Faustína sama tam prvýkrát slávila
sviatok Božieho milosrdenstva. V kláštornej
kaplnke sme mali aj svätú omšu. Na mieste
kláštora sa buduje diecézne sanktuárium
Božieho milosrdenstva. Okrem iného sme
tu mohli vidieť pekáreň, v ktorej sv. sestra
Faustína pracovala, rovnako ako aj múzeum
rozvoja úcty k Božiemu milosrdenstvu. Naša
púť ďalej pokračovala do Generálneho domu
Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva

ročník: XXVIII.

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
vo Varšave, do ktorého sv. sestra Faustína
prvýkrát vstúpila v roku 1925. Druhý deň púte
sme ukončili v kláštore Derdy, kde sme boli
ubytovaní. Je to miesto, kde sv. sestra Faustína
pôsobila krátky čas. Toto miesto nás očarilo
svojím pokojom. Po večeri individuálne, alebo
v skupinkách sme mali dostatok času duchovne
rozjímať, ďakovať za všetko, čo sme prežili
v pekne upravenej záhrade s krížovou cestou,
alebo v kaplnke. Púť vyvrcholila tretím dňomnávštevou sanktuária Božieho milosrdenstva
v Lagiewnikoch, kde sv. sestra Faustína zložila
svoje prvé i večné sľuby a kde je aj pochovaná.
O 15.00 hod. sme sa pomodlili Korunku
Božieho milosrdenstva v kláštornej kaplnke,
v ktorej je milostivý obraz a hrob sv. sestry
Faustíny a mohli sme si uctiť jej relikviu.
Svätú omšu sme mali v slovenskej kaplnke
pod bazilikou Božieho milosrdenstva. Každý
pútnik mal čas na prehliadku celého areálu.
Odtiaľ sme sa vydali na cestu domov. Milé
stretnutia so sestričkami z rehole Faustínok na
jednotlivých pútnických miestach nás obohatili
o poznanie života a práce sv. sestry Faustíny.
Množstvo milostí, ktoré sme mohli získať
pri návšteve týchto svätých miest, krásne
a nezabudnuteľné zážitky z púte, ktoré sme
prežili a duchovne načerpali, ostanú navždy
hlboko v našich srdciach a veríme, že nás budú
s láskou sprevádzať nielen v tieto nastávajúce
jesenné dni, ale po celý život. Veľká vďaka patrí
nášmu otcovi Jozefovi Heskemu za duchovné
sprevádzanie, slúženie svätých omší a za
poučné a povzbudivé homílie na pútnických
miestach, sestre Ľudmile, sestre Pavle za skvelú
organizáciu, program a za celkovú príjemnú
atmosféru počas celej púte. Naša vďaka patrí aj
sestre Blanke a Ivanke, ktoré s nami putovali
a svojimi svedectvami nás povzbudili vo viere.
ĎAKUJEME! Pútnici
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
1. 10.

Ut.
2. 10.

Str.
3. 10.

Št.
4. 10.

Pia.
5. 10.

So.
6. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z
Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP pre manželov Martina a Martu

6:15

+ z rod. Jopekovej a Koščovej

7:00

+ Mária

12:00

za uzdravenie rod. koreňov rod. Širockej

18:00

ZBP z rod. Gogová a Turociová

5:45

ZBP dekan Jozef Dronzek

Svätých anjelov strážcov

6:15

ZBP Jozef - 50 r. života

(spomienka)

7:00

+ Václav - pohrebná

ďakovná adorácia cca 18.45
hod.

Streda 26. týždňa v Cezročnom
období

Svätého Františka Assiského
(spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši Hnutie Svetlo - Život

12:00

ZBP Jozef - dekan - 50 r. života

18:00

ZBP pre rod. Františka za 55 r.
manželstva

5:45

za milosť obrátenia Martina a Petry

6:15

+ z rod. Džurmanovej, Kinčákovej, Bartusovej

7:00

+ Juraj - pohrebná

12:00

+ Rastislav

18:00

+ Jozef, Matej, Mária

5:45

ZBP Richard - 50 r. života

6:15

+ František, Pavlína, Ondrej, Rudolf

7:00

+ Ivo - pohrebná

12:00

ZBP Mária - 80 r. života

18:00

ZBP Marek s rod.

5:45

ZBP Ivan, Dianka

1. piatok v mesiaci

6:15

+ František, Alžbeta, Pavol

Svätej Faustíny Kowalskej, panny
(ľubovoľná spomienka)

7:00

+ Marta - pohrebná

Sv. Bruna, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

12:00

+ Helena, František, Michal

18:00

+ Filip, Žofia, Helena, František

5:45

+ Ján, Anna

6:15

ZBP ružencové bratstvo

18:00

+ Natália

27. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" B
Ne.
7. 10.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Andrej - nedožitých 90 r., František), 6.30 (ZBP Ingrid s rod.), 7.45, 10.00 (ZBP
Mária - poďakovanie za 70 r. života), 11.30 (+ Pavol, Anna, Pavol, Miroslav), 15.00 (ZBP
Angelika, Peter, Anna), 18.00 (+ Magdaléna, Jozef, Štefan, Anna, Imrich, Stanislav);
Cemjata 10.15; Kalvária 16.30 (+ Rudolf)

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: HM Print s. r. o.
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

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.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1. Milodary: Na konkatedrálu: p.
Ižariková 50 €, bohuznáma 50
€, bohuznáma 100 €; na organ:
bohuznáma Valéria 50 €, Ján
Petruf 200 €, bohuznáma 100 €,
bohuznáma 100 €, bohuznáma
200 €, p. Novysedláková 20 €,
bohuznáma z Ľubotíc 300 €,
členky Mariánskej kongregácie
50 €, bohuznáma Juliana 30 €.
2. Na zbierku na Rádio Lumen
obetovali: konkatedrála 1921,80
€, Kalvária 33,10 €, FNsP 135 €,
bohuznáma Valéria 25 €. Na TV
Lux: bohuznáma Valéria 25 €.
3. V mesiaci október sa modlíme
ružencové
pobožnosti
pred
večernou sv. omšou so začiatkom
17.15 hod. Všimnite si rozpis na
výveskách.
4. Tento týždeň je prvopiatkový.
Spovedáme ako obvykle. Ku
chorým pôjdeme v piatok 5.10.2018.
Sv. omša na Cemjate bude v piatok
o 17.00 hod. Prvú sobotu mesiaca
slávime ako fatimskú.
5. UPC Prešov vás srdečne pozýva na
slávnostné otvorenie akademického
roka 2018/2019 Veni Sanctae
do Konkatedrály sv. Mikuláša v
pondelok 1.10.2018 o 18.00 hod.
Celebruje Mons. Marek Forgáč,
pomocný košický biskup.
6. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší .
Zapisujeme termíny do konca roka
2018.
7. Na nástenkách sú vyvesené
termíny kurzov predmanželskej
prípravy september - december
2018. Snúbenci, ktorí majú záujem
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absolvovať ich v našej farnosti,
nech sa osobne prihlásia vo farskej
kancelárii. Počet párov na kurz
je maximálne 10. Ďakujeme za
porozumenie.
8. OZ Prešovská gotika, ktoré vzniklo
farnosti sv. Mikuláša v Prešove,
pripravuje II. ročník organového
festivalu Svätomikulášsky organ.
Prvý koncert sa uskutoční vo
štvrtok 4.10.2018 o 18.30 hod. v
Kostole sv. Jozefa (františkáni).
Druhý koncert sa uskutoční vo
štvrtok 11.10.2018 o 19.00 hod. v
Kostole sv. Trojice (evanjelici). Tretí
koncert sa uskutoční vo štvrtok
18. októbra 2018 o 19.00 hod. v
Konkatedrále sv. Mikuláša (veľký
kostol). Výťažok bude použitý na
opravu organa v Konkatedrále sv.
Mikuláša v Prešove.
9. Klub kresťanských pedagógov
pozýva
svojich
členov
a
sympatizantov
na
púť
do
Sanktuária Matky Božej Fatimskej
v Zakopanom. Odchod autobusu:
vo štvrtok – 11.10.2018 o 6.30
hod. zo zastávky pred žel. stanicou.
Trasa: Prešov, Muszyna, Krynica,
Nowy Targ, Zakopané a späť
cez Tatr. Javorinu. Návrat okolo
19.00 hod. Kontakt: p. Špesová
0915930572 Výbor KKP
10. Začali sa prípravy na prijatie sv.
oltárnej a birmovania. Prosíme,
aby ste k tejto príprave pristupovali
zodpovedne. Delegovaný od p.
dekana je kaplán: František
Telvák. Má plné kompetencie na
túto prípravu, prosíme, aby ste to
rešpektovali.

