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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
18. novemBER 2018

ročník: XXVIII.

33. nedeľa v období "cez rok" B

Sv. Cecília Rímska, panna a pre Pána. Je patrónkou hudobníkov
a spevákov. Medzi jej znaky patrí
mučenica
Patrónka hudobníkov a spevákov

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge

5.

tlač, kopírovanie, väzba

fasády farskej budovy (ešte
následky z požiarov ), revízia
montáž
nového
bleskozvodu
na Kalvárií, stavebné úpravy na
Katolíckom kruhu, dokončenie
Božieho milosrdenstva. 2. Správa o
stave financií na generálnu opravu
organa a jeho momentálny stav. 3.
Informácia o pravdepodobnom
začatí prác na fasáde konkatedrály,
respektíve kamenných častí, vitráži.
4. Stav financií, výdaj a príjem
do novembra, pravdepodobný
očakávaný rozpočet príjmov a
výdajov do konca roku 2018.
5. Duchovné aktivity, ktoré sa
blížia a síce: Odpust sv. Mikuláša,
duchovná obnova, budúci rok je
rokom výročia dokončenia Kalvárie
250 rokov od jej dokončenia. Farská
rada navrhuje, aby sa v Infoliste
zverejňovali
mesačné
príjmy
a výdaje farnosti, aby veriaci
boli v obraze, vládne totiž stále
povedomie, že naša farnosť je veľmi
bohatá a že nemá žiadne problém s
financiami, čo je omyl.
Srdečne pozývame na duchovné
cvičenia, ktoré sa konajú od 30.
novembra do 2. decembra 2018
v charitnom domove v Dolnom
Smokovci vo Vysokých Tatrách.
Exercície na tému: Eucharistia
- dar Božieho milosrdenstva
vedú vdp. Jozef Poliak a sr. M.
Clareta Fečová KMBM z košickej
komunity. Prihlasovanie: na tel.
č. 0948 117 886 alebo mailom:
kosice@milosrdenstvo.sk Začiatok
v piatok o 15.00 hod., ukončenie v
nedeľu po obede. Cena za stravu a
ubytovanie: 50,- €.

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

4.

prvej pútnickej soboty vo Vysokej
nad Uhom dňa 17. novembra 2018.
Príďte prosiť Boha o požehnanie
pre svoje rodiny. Program: 15.00
- Hodina Božieho milosrdenstva Korunka a odprosenie za hriechy
rodín. Každý mesiac budú viesť
rehoľné sestry Kongregácie Matky
Božieho milosrdenstva z Nižného
Hrušova. 16.00 - Krížová cesta
za rodiny - povedie ju domáca
farnosť Pavlovce nad Uhom. 17.00
- Večeradlo s Pannou Máriou
- Sprevádzať ním bude kňaz a
veriaci z farnosti Sobrance. 18.00
- Svätá omša – celebrant o. Pavol
Hudák, rektor Pastoračného centra
Anny
Kolesárovej.
Hudobne
bude sv. omšu sprevádzať zbor
zo Sobraniec. 19.00 - Adorácia modlitby za rodiny, modlitby za
vnútorné uzdravenie a oslobodenie,
Eucharistické
požehnanie.
Počas programu bude možnosť
pristúpiť k Sviatosti zmierenia
a uctiť si relikvie blahoslavenej
Anny Kolesárovej. Zároveň Vás
pozývame na ďalšie pútnické
soboty, ktoré budú každý mesiac
vždy tretiu sobotu v mesiaci. Ďalšia
bude 15. decembra 2018. (Duchovní
otcovia farnosti Pavlovce nad
Uhom a Pastoračného centra Anny
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom).
Na svojom zasadaní sa Farská
a ekonomická rada farnosti sv.
Mikuláša dňa 8.11.2018 zaoberala
týmito otázkami zo života našej
farnosti: 1. Stavebné a iné aktivity
od júna 2018 (úprava kaplnky na
Dúbrave, dokončenie kanalizácie
na farskom úrade, úprava zadnej

Infolist

Cecília patrí medzi sedem žien –
mučeníčok, ktoré sú spomínané v
rímskom kánone. Jej spomienke je
zasvätená bazilika v Ríme. Titul
rímskej baziliky sv. Cecílie je prastarý,
s určitosťou pred rokom 313, tzn.
v časoch Konštantína. Jej sviatok
sa slávi v tejto bazilike už od roku
545. Veľmi významný je fakt, že je
pochovaná v katakombách sv. Kalixta,
popri takzvanej „Krypte pápežov“.
Neskôr pápež Paschál I., veľký ctiteľ
svätej, preniesol jej telo do krypty
baziliky. Koncom roku 500 otvorili
sarkofág. Telo svätice sa javilo v stave
mimoriadneho zachovania. Sochár
Maderna vytesal známu mramorovú
sochu, vernú kópiu, z výzoru a
polohy tela mučeníčky. Ostatné údaje
o nej sú sporné ako aj napríklad
známe texty o jej mučeníctve, ktoré
sú viac literatúrou ako históriou –
obsahujú rad dramatických príbehov,
končiacich krutými mučeniami a
odťatím hlavy. Prečo je patrónkou
hudobníkov, sa opäť viaže na legendy.
Podľa nich zatiaľ čo hrali organy,
Cecília spievala vo svojom srdci iba

ľalia, organ, lutna a palma. (Zdroj:
http://www.zivotopisysvatych.sk/cecilia/)

1.

Pozývame všetkých dospelých a
mladých (od 12 rokov) na katechézy
NEOKATECHUMENÁTNEJ CESTY.
Katechézy budú prebiehať v období
od 29.10.2018 do 16.12.2018, vždy v
pondelok a v piatok o 19.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.

2.

Vydavateľstvo
Spolok
Svätého
Vojtecha vydalo knihu rozhovorov
pápeža Františka a Marca Pozzu
o modlitbe Zdravas´, Mária, ktorá
svojím formátom nadväzuje na
knihu o Pánovej modlitbe Otče náš.
Vydavateľstvo pozvalo v týždni pred
sviatkom Nepoškvrneného počatia
Panny Márie spoluautora knihy
talianskeho kňaza Marca Pozzu na
Slovensko, aby sa s čitateľmi podelil
o to, ako knihy vznikali, ale aj s ich
obsahom. Marco Pozza zavíta 6.
decembra 2018 aj do Košíc, kde sa
uskutoční autogramiáda v predajni
SSV na Dominikánskom námestí.
Farnosť sv. Jána Krstiteľa Pavlovce
nad Uhom a Pastoračné centrum
Anny Kolesárovej srdečne pozývajú
všetkých veriacich na slávenie

3.

pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
19. 11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom
období

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Alžbeta, Tomáš, Alžbeta, Karol, Alžbeta, Jozef

6:15

ZBP Alžbeta s rod.

7:00

+ Elena - pohrebná

12:00

+ Júlia, Jozef, Stanislav, Peter

18:00

+ Alžbeta, Margita, Jozef

5:45

+ Anna, Magdaléna, Ladislav, Anna, Viktor,

6:15

+ Michal, Mária

7:00

+ Františka (ž)

Mária, Demeter, Mária, Ján, Anna, Mária

Ut.
20. 11.

Str.
21. 11.

Št.
22. 11.

Pia.
23. 11.

So.
24. 11.

Ne.
25. 11.

Bl. Anny Kolesárovej, panny a
mučenice (spomienka)

Obetovanie Panny Márie
(spomienka)

Sv. Cecílie, panny a mučenice
(spomienka)
Adorácia po sv. omši o 18.00
hod.

Sv. Klimenta I., pápeža
a mučeníka (ľubvoľná
spomienka)
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a
spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

12:00

+ Ján, Rozália, Ľudmila, Marián, Ján

18:00

+ Miroslav, Ján, Hermína

5:45

+ František, Mária

6:15

+ Juraj, Elena, Jozef

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

+ Tomáš, Juliána, Andrej, Ladislav, Marta

18:00

+ Vasiľ, Margita

5:45

ZBP Mária s rod.

6:15

ZBP Juraj

7:00

+ Jozefína (mesačná)

12:00

+ Jozef Štefan, Jarmila, Ján

18:00

ZBP Marek s rod. a priatelia

5:45

+ Ján, Mária, sr. Dominika

6:15

+ Ján, Štefánia

7:00

+ Gabriela - pohrebná

12:00

+ Gizela, Božena, Gabriela, Magdaléna

18:00

ZBP Kataríny

5:45

+ Michal

6:15

+ Daniel - pohrebná

18:00

Infolist

Infolist

+ Karol

34. nedeľa v období "cez rok "B" - Kristus kráľ
5.45 (+ Helena), 6.30 (+ z rod. Oľhovej a Kellnerovej), 7.45, 10.00 (ZBP Štefana a Margita
- 70 r. manželstva), 11.30 (ZBP pre Máriu - 60 r. života), 15.00 (+ Ľudovít, Katarína, syn
Milan), 18.00 (+ Peter); Cemjata 10.15

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.

strana 2

Oznamy

1.

Milodary: Na konkatedrálu: ... €.
Na organ: bohuznáma Alena 100 €.

2.

V nedeľu 18.11.2018 bude pri sv. omšiach
predpísaná zbierka Arcibiskupského
úradu s názvom Dobročinné diela sv.
Alžbety. Pán Boh zaplať za pochopenie.

3.

V sakristii konkatedrály vám ponúkame
kalendáre
od
Sestier
Božieho
milosrdenstva na rok 2019 v cene 3 €/
ks.

4.

Vyšla krásna publikácia o J. Eminencií
Jozefovi, kardinálovi Tomkovi. Na
nástenke máte plagát. V prípade záujmu
kontaktujte kostolníka Petra Holoviča
alebo priamo ekonomické oddelenie
farnosti. Cena je 32 €/ks.

5.

V nedeľu 18.11.2018 vás opäť pozývame
na spoločné spievané Vešpery, ktoré tak
ako v minulom miesiaci začnú po sv.
omši o 15.00 hod. Teda odhadujeme cca
16.00 hod.
Všetky kultúrne podujatia, koncerty
organizované O.Z. Prešovská gotika
ako aj zoznam donorov nájdete na web
stránke: www.presovskagotika.sk

6.

7.

8.

Milí veriaci, chceme vás informovať,
že do konca roka sú takmer všetky
úmysly obsadené. Priebežne budeme
brať úmysly aj na rok 2019. Ak by
niekto potreboval súrne sv. omšu,
môžete kontaktovať osobne niektorého
z kňazov.
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
zhruba rok.

9.

MAGIS, o.z., sa obracia na Vás s prosbou
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o potravinovú zbierku k Vianociam
pre rodiny v núdzi v období od 12.11.
do 16.12.2018. Zbierame trvanlivé
potraviny, napr. múku, cestoviny,
strukoviny, olej, cukor, ryžu, zemiaky
a pod. Potraviny môžete priniesť do
kláštora Sancta Maria na Konštantínovu
2 alebo na Farský úrad sv. Mikuláša.
Za každý milodar vyslovujeme
vopred srdečné Pán Boh zaplať.
10. Konfederácia politických väzňov
Slovenska Vás pozýva na Pietnu
spomienku na obete komunistického
režimu v utorok 20.11.2018 v Prešove.
Program: 12.00 svätá omša za obete
komunistického režimu v Konkatedrále
sv. Mikuláša (celebrant: vdp. Tadeáš
Mikuláš Král OFM, ktorý je členom
konfederácie); 13.00 pietna spomienka
pri pamätnej tabuli na Hlavnej 72.
11. Výzva k modlitbe – Kresťania v
Pakistane. V súvislosti s ťažkou
situáciou kresťanov v Pakistane vám a
vašim veriacim odporúčame túto výzvu
k modlitbe: "Bratia a sestry, ako je
známe aj z médií, kresťania v Pakistane
zažívajú nárast prenasledovania za
svoju kresťanskú vieru. Najnovším
príkladom je kauza manželky a matky
dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej
a prenasledovanej za to, že vyznala vieru
v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený
aj jej obhajca, pričom jej rodina bola
nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne
mimovládne organizácie aj niektoré
vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo
krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii
extrémistov v posledných dňoch.
Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu.
Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo
viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v
rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a
jeho evanjelium."

