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Dňa 2.10.2018 si náš duchovný otec PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., dekan farár, pripomenul svoje životné jubileum 50 rokov života. Pri tejto príležitosti ďakuje
každému z vás, ktorí ste mu blahoželali
osobne či písomne za vinše a vašu podporu.
Aj naďalej sa modlime za jeho požehnané
účinkovanie v tejto farnosti (redakcia)

Ruženec a deti

Infolist

4.

5.

stránke: www.presovskagotika.sk

tlač, kopírovanie, väzba

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.
Detské sv. omše pre všetky deti,
nielen pre prvoprijímajúce, budú
ako vždy každú nedeľu o 11.30 hod.
Druhé stretnutie a katechéza pre
rodičov a prvoprijímajúce deti bude
v stredu 10.10.2018 o 17.30 hod. na
farskom úrade, Hlavná 81, Prešov.
Z príležitosti zavŕšenia fatimských
posolstiev sa 13.10.2018 o 16.30 hod.
uskutoční na Prešovskej Kalvárii
Celomestské večeradlo modlitby s
Pannou Máriou. Pozývame všetkých,
ale zvlášť rodiny, aby sme spolu
v modlitbách vyprosili milosť a
ochranu pre rodiny, pre kňazov a tiež Všetky kultúrne podujatia, koncerty
pripojili i októbrový úmysel Svätého organizované O.Z. Prešovská gotika
Otca, modliť sa za jednotu cirkví ako aj donorov nájdete na web
proti diablovým útokom.

7. OKTÓBER 2018

Ruženec - cesta nádeje

lacné tonery a cartridge

2.

Miestna skupina SSV v Prešove
oznamuje svojim členom, že výdaj
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.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

Stretnutie nahlásených pútnikov
na farský zájazd do Ríma v čase od
11.11. do 17.11.2018 bude v sobotu
13.10.2018 na farskom úrade,
Hlavná 81 o 16.30 hod. Povieme
si všetky potrebné informácie a
program. František Telvák, kaplán

2018

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

1.

3.
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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.acnslovensko.org je k tomu vytvorená
podstránka.

Mesiac október sa spája s prejavom osobitnej
úcty k našej Nebeskej Matke. Už tradične sa
pred svätými omšami modlia kňazi so svojimi
veriacimi svätý ruženec. Prečo práve október
a prečo ruženec? Tradícia modlitby svätého
ruženca siaha do doby sv. Dominika, ktorý
je zakladateľom Rádu dominikánov (22.
decembra 1216). Sám sa zúčastnil misie k
albigéncom, ktorou pápež Inocent III. poveril
cistercitov. Práve modlitbou, nie silou,
chcel sv. Dominik bojovať proti omylom
albigéncov. On prvý pomenoval modlitbu
k Panne Márii svätým ružencom a svojimi
žiakmi ju rozšíril.
Mesiac október sa spája s dôležitým
víťazstvom kresťanských vojsk proti
Osmanskej ríši – 7. október 1571 pri Lepante.
Vtedajší pápež Pius V.(1504 – 1572) vyzval
celý kresťanský svet, aby sa práve modlitbou
ruženca obrátil k premocnej Matke Božej
o pomoc. Na pamiatku víťazstva loďstva
Svätej ligy nad loďstvom Osmanov pápež
ustanovil deň 7. október za sviatok Márie
Víťaznej, ktorý neskôr pápež Gregor XIII.
(1572 – 1585) ustanovil ako sviatok Panny
Márie Ružencovej. Podľa slov pápeža
Leva XIII. (1878 – 1903) je táto modlitba
taká milá Panne Márii a prispieva k obrane
Božieho ľudu, ako aj k vyproseniu Božích
milostí, či už verejne alebo súkromne, niet
sa čo čudovať, že oddávna pápeži ju veľmi
odporúčali. Pápež Urban IV. (1261 – 1264)
dosvedčuje, že každodenná modlitba ruženca
prináša kresťanskému ľudu veľa dobrého.
Sixtus IV. (1414 – 1484) zase vyriekol, že
tento spôsob úcty voči Bohu a Presvätej
Panne je veľmi vhodný na odvrátenie

ročník: XXVIII.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
hroziacich nebezpečenstiev pre svet. Práve
pápež Gregor XIII. v encyklike Supremi
apostolatus officio z roku 1883 povzbudil
veriacich na celom svete, aby nielen verejne
či súkromne vo svojich domácnostiach sa
usilovali vykonať si pobožnosť svätého
ruženca a neustále uchovávali tento zvyk,
ale aby celý mesiac október považovali
za zasvätený nebeskej Kráľovnej ruženca.
Kresťanská skúsenosť dosvedčená vekmi
nám i dnes predkladá modlitbu ruženca ako
prostriedok cvičiť sa v nábožnosti, i ako
spôsob dosiahnutia, či vyprosenia si od Pána
mnohých milostí. V každej domácnosti určite
existuje mnoho dôvodov, prečo prosiť Pána
o pomoc. Zaiste srdce i myseľ nejedného
z nás pohýna súčasný stav vecí, chceme sa
zamýšľať nad problémami dneška. Pápeži
minulosti, i súčasný Sv. otec, nás povzbudzujú
k tomu, aby sme ich prijali ako výzvy. Výzvy,
ktoré nás privádzajú k modlitbe a tým budú
môcť „odhaliť“ sebe i „sprístupniť“ druhým,
Boha ako láskavého Dobrodincu. Veď Ten,
ktorý nám dal všetkým za Matku Presvätú
Pannu a Bohorodičku, ktorá predkladá naše
modlitby svojmu Synovi, nedal nám zároveň
v nej záruky, že naše prosby vyslyší? O to
viac nám treba chváliť Boha, o čo väčších
Zástancov pred svojím trónom nám dáva.
Nechajme rásť túto nádej v modlitbe ruženca
aj v tomto mesiaci októbri. Daniel Konštantín
BOLEŠ OPraem.
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.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
8. 10.

Ut.
9. 10.

Str.
10. 10.

Št.
11. 10.

Pia.
12. 10.

So.
13. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom
období

Svätého Jána Leonardiho, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Združený úmysel faustínum
o 18.00

Streda 27. týždňa v Cezročnom
období

Svätého Jána XXIII., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši

Piatok 27. týždňa v Cezročnom
období

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ bohuznámy

6:15

+ František, Ján, Mária

7:00

+ Miriam - pohrebná

12:00

+ Ladislav, Helena, Ondrej

18:00

ZBP pre rod. Grejtákovú

5:45

+ bohuznáma

6:15

+ Anton, Emília, Alžbeta, Júlia, Mikuláš

7:00

+ František - pohrebná

12:00

+ Miroslav

18:00

faustínum - združený úmysel

5:45

+ Hubert

6:15

+ Pavol

7:00

+ Pavel, Zuzana, Martin

12:00

+ Alžbeta, Vladimír

18:00

za obrátenie Tomáša

5:45

+ Rudolf

6:15

+ Imrich

7:00

+ Agnesa

12:00

+ Jozef - 2. výr.

18:00

ZBP Gabriela

5:45

ZBP a dary Ducha Sv. pre Simona a
Dávida

6:15

+ Milan

7:00

+ Róbert - 1. výročie

12:00

ZBP rod. Slávikovej

18:00

ZBP Magdaléna, Marián

5:45

+ Ondrej

6:15

+ Margita, Ján

18:00

+ Irena

28. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" B
Ne.
14. 10.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Erika (ž), Matúš, Ema), 6.30 (ZBP Norbert s rod.), 7.45, 10.00 (+ Anton,
Antónia), 11.30 (+ Štefan, Mária, Michal), 15.00 (ZBP Terézia a Jozef - poďakovanie za
45 r. spol. života), 18.00 (ZBP Andrea (ž), Emma, Ján); Cemjata 10.15; Kalvária 16.30
(za dar obrátenia pre Andreu)

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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1.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
novomanželia
Jesenskí
70
€,
bohuznáma rodina 100 €, zo sobáša
Michala a Stanky 200 €, z krstu
Šimona 30 €, bohuznámi manželia 300
€; na organ: bohuznáma Mária 5 €,
bohuznáma Helena 100 €, bohuznámy
300 €, bohuznáma rodina 40 €,
bohuznáma Elena 5 €, bohuznáma
Mária 100 €, bohuznáma 40 €,
bohuznáma 20 €, bohuznáma Marta
100 €. Na zbierku na Rádio Lumen:
saleziáni 524 €, františkáni 1415,49 €,
jezuiti 508,32 €.

2.

V mesiaci október sa modlíme
ružencové pobožnosti pred večernou
sv. omšou so začiatkom 17.15 hod.
Všimnite si rozpis na výveskách.

3.

Ružencové bratstvo vás pozýva v
utorok 16.10.2018 do Vyšnej Šebastovej
do Ružencovej záhrady na slávnosť
Ružencovej Panny Márie. Odchod
autobusu z parkoviska na ul. Baštovej
o 14.20 hod. Program: 15.00 - Korunka
Božieho milosrdenstva, 15.20 - modlitba
sv. ruženca, 16.00 - sv. omša: celebruje
Fr. Alandely OP, promótor sv. ruženca.

4.

5.

6.

Pozývame vás na prvé slávnostné
spievané vešpery za účasti o. kanonikov
do konkatedrály v nedeľu 21.10.2018 o
16.00 hod.
V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka 2018.
Na nástenkách sú vyvesené 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.
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7.

OZ Prešovská gotika, ktoré vzniklo
farnosti sv. Mikuláša v Prešove,
pripravilo II. ročník organového
festivalu
Svätomikulášsky
organ.
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.

8.

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

9.

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.

10. V utorok 9.10.2018 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ul. bude
stretnutie ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM.
11. V utorok 9.10.2018 pri sv. omši o
18.00 hod. slávime .združený úmysel
faustínum. Úmysly za zdravie a iné
dobré úmysly (nie za zosnulých!!!)
vhadzujte do schránky pod obrazom
Božieho milosrdenstva najneskôr do
poludnia utorka 9.10.2018.
12. V piatok 12.10.2018 bude celoprešovská
mládežnícka sv. omša u saleziánov,
Bottova ulica 9 o 18.00 hod.

