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Príprava na 1. sväté prijímanie
Každé dieťa, ktoré chce prijať Oltárnu
sviatosť v našej farnosti, musí odovzdať
prihlášku katechétovi, alebo ju doniesť na
farský úrad do konca októbra 2014.
Všetky prvoprijímajúce deti budú
mať preukaz, do ktorého budú zbierať
podpisy za účasť na svätých omšiach
a za aktivity, ktoré budú pre nich povinné!
Keďže v stredy detské sväté omše
nebudú, prosím vás, rodičia, aby ste aktivity
súvisiace s prípravou a nedeľné sv. omše
o 11:30 hod. v Konkatedrále sv. Mikuláša
s prvoprijímajúcimi nevynechávali.
Ak
chcete,
aby
vaše
dieťa
prijalo sviatosť u nás, dodržujte,
prosím, pokyny a nehľadajte úniky
a výhovorky.

Oznam od bratov jezuitov
Vysluhovanie sviatosti krstu a sviatosti
manželstva v kaplnke Exercičného domu sv.
Ignáca bude striktne obmedzené a viazané
na predchádzajúci súhlas predstaveného
komunity. Pátri jezuiti prosia o pochopenie
tohto obmedzenia, ktoré je nevyhnutné
vzhľadom na charakter Exercičného
domu. Ten má ponúknuť všetkým,
Pozývame birmovancov a mládež našej
farnosti na víkendovku - formovačku
a rozbíjačku, ktorá sa uskutoční v termíne
10.10. - 12.10.2014 na fare vo Veľkom
Šariši. Témou víkendovky je: Boh, ktorý
mení. Vyrážame v piatok 10.10.2014 po
mládežníckej sv. omši. Prosíme záujemcov,
aby sa nahlásili v sakristii alebo u p.
kaplána Viktora.

Infolist
Aktivity: októbrová pobožnosť, rorátne
sv. omše počas Adventu, krížové cesty počas
Pôstneho obdobia a bezprostredná príprava
pred 1. sv. prijímaním.
Stretnutie
rodičov
všetkých
prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu
28.9.2014 po detskej sv. omši o 11:30
hod. Účasť je povinná!!! Prihlášky na
1. sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť
u katechétov v škole alebo v sakristii
a treba ich odovzdať najneskôr do konca
októbra 2014 katechétom alebo na farskom
úrade.
Počas celej prípravy nás budú
sprevádzať a spríjemňovať katechéti,
animátori a pán kaplán, na ktorých sa
môžete hocikedy obrátiť. Tešíme sa na vás.
Mgr. František Telvák, zodpovedný za
prípravu na 1. sv. prijímanie
ktorí prichádzajú na duchovné cvičenia,
tiché a pokojné prostredie, potrebné pre
načúvanie Bohu a osobnú modlitbu. (P.
Viliam Karľa SJ, predstavený komunity)
P.S.
Vysluhovanie
sviatosti
krstu
a manželstva sa má konať vo farskom
kostole. To, že sa to deje aj v iných kostoloch
v rámci farnosti, je len výnimka. Matriky
sa totiž nachádzajú na farskom úrade, nie
v rehoľných komunitách. (dekan)

Krsty 20.9.2014

Natália Laclaviková, Sofia Cinová,
Samuel Balog, Sebastian Balog,
Margaréta Valéria Ubersaxová

Sobáše 20.9.2014

Kysacký - Slobodová, Kohut Zsampar, Varga - Straková, Oravec
- Pališinová, Lukáč - Balogová
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Ježišovo zmýšľanie
Flp 2, 2-11
Životná
cesta
človeka
je
popretkávaná mnohými vzťahmi,
situáciami, udalosťami. Vplýva na nás
množstvo názorov a informácií, ktoré
ovplyvňujú naše zmýšľanie – pozitívne
aj negatívne. Často sa nevieme
zorientovať v spleti poloprávd,
hľadáme čo si osvojiť a čo z nášho života
vynechať. Preto ma zaujala výzva,
ktorú som pred niekoľkými dňami
počula v kázni: „Usilujme sa prežiť
dnešný deň tak, ako keby práve tento
deň mal rozhodnúť o našej večnosti –
o nebi alebo o zatratení.“
Sv. Pavol nám dnes ponúka recept
na účinné prežitie každého dňa:
„Zmýšľajte tak, ako Kristus... Nerobte
nič z nevraživosti ani pre márnu slávu,
ale v pokore pokladajte jeden druhého
za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na
svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy
iných.“
Aké je Ježišovo zmýšľanie, ktorému
sa máme učiť? Sv. Ignác z Loyoly hovorí,
že Ježišov život je totálne agere contra
– opak konania a postojov prvého
človeka, padlých anjelov a našich
sebeckých, povýšeneckých postojov.
Ak prvý človek v pýche a neposlušnosti
chcel byť ako Boh, Ježiš sa zriekol svojej

ročník: XXIV.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA - ROK A

rovnosti s Bohom. Oproti neposlušnosti
a pýche kladie svoju poslušnosť
a poníženosť. Ak padlí anjeli odmietajú
službu zvolaním Non serviam, Ježiš si
berie prirodzenosť sluhu.
Vydajme sa teda na cestu – každý
vo svojom životnom stave, povolaní,
v každej službe: učme sa vždy znova
a znova mať pred očami Ježišovo
zmýšľanie a celkom vedome chcieť
konať v duchu lásky, približujme sa
k láske, akou nás miloval Ježiš, učme
sa milovať nezištne, veľkodušne,
bezpodmienečne, učme sa každú našu
službu konať na Božiu slávu, nie pre
naše vlastné oslávenie. Kráčať touto
cestou nie je záležitosťou jedného
nadšeného rozhodnutia, ale neustáleho
celoživotného znovuzačínania. Celkom
vedome a s vynaložením všetkého
úsilia si potrebujeme osvojovať Kristovo
zmýšľanie a v jeho duchu konať.
Dnešná nedeľa je pre nás
príležitosťou, aby sme si našli pokojný
čas na zamyslenie a reflexiu: Čo
znamená pre mňa myslieť, cítiť, milovať
a slúžiť ako Kristus?
Dokážem
nezištne
poslúžiť?
V ktorých otázkach ešte nezmýšľam
ako Kristus?
Sr. Luciana Mišenčíková CJ

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
29.9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Michala, Gabriela
a Rafaela,
archanjelov
sviatok

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Mária, Štefan, Emília, Eugen
6:15 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rod.
7:00 † Drahomíra - pohrebná
12:00 † Pavol, Jozef
18:00 † Mária, Andrej, Jozef
5:45 † Magdaléna

Ut
30.9.

Sv. Hieronyma,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 † Milan, Jozef, Margita, Jozef, Anna,
Štefan
7:00 † Margita - pohrebná
12:00 † Zuzana - pohrebná
18:00 † Terézia, Ladislav

St
1.10.

Sv. Terézie z Lisieux,
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

5:45 † Mária, Karol
6:15 ZBP Florán
7:00 † Jaroslav - pohrebná
12:00 † Pavel, Zuzana
18:00 † Marta, Imrich
5:45 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.

Št
2.10.

Sv. anjelov strážcov,
spomienka

6:15 † Michal, Pavlína
7:00 † Pavla - pohrebná
12:00 ZBP Jozef, kňaz ( dekan 46 rokov)
18:00 † Albert - 2. výročie
5:45 † František

Pi
3.10.

6:15 ZBP a dary Ducha Sv. Michaela

Féria

7:00 † Ružena - pohrebná

Cemjata 17:00

12:00 † Milan, Jozef, Anna, Margita, Jozef,
Štefan
18:00 † Bartolomej - 5. výročie

So
4.10.

Ne
5.10.

Sv. Františka Assiského,
spomienka

5:45 ZBP Mária
6:15 ZBP - ružencové bratstvo
18:00 za obrátenie Františka (m)

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30 ( ZBP a obrátenie Milan), 7:45, 10:00 - latinská, 11:30,
18:00 († František)
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

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: Michal Vrábel.
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 - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). 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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4.

5.

6.

7.

8.
9.

Oznamy

Milodary:
Na konkatedrálu:
bohuznáma 100 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma
5 €,
bohuznáma
50 €,
bohuznáma 30 €, bohuznáma 50 €,
bohuznámy veriaci 10 €, bohuznáma
Magdaléna 20 €, bohuznámy 300 €
Na rádio Lumen: bohuznáma 10 €
Na opravu Kalvárie:
bohuznáma 20 €, Ružencové bratstvo 50 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes je zbierka na rádio LUMEN, mala byť
pred týždňom, ospravedlňujeme sa za tento
nedostatok. Pán Boh zaplať za pochopenie.
V tomto týždni sa začína mesiac október
- mesiac sv. ruženca, ktorý sa začneme
modliť vždy pred sv. omšou o 17:30
hod. K modlitbe sv. ruženca sme pozvali
deti, birmovancov, spoločenstvá, aby sa
zapojila celá farnosť. Rozpis si všimnite
na nástenke alebo v sakristii. Modlíme sa
vždy s kňazom, alebo diakonom.
Pozývame ťa na formačno - vzdelávacie
stretko pre ľudí od 25 do 35 rokov
inšpirované ignaciánskou spiritualitou.
Stretnutia bude sprevádzať rehoľná sestra
CJ a prvý termín je vo štvrtok 2.10.2014
o 18:00 hod. v Centre Márie Wardovej na
Konštantínovej ulici v Prešove.
Konfederácia
politických
väzňov
Slovenska vás pozýva na pietnu
spomienku na nespravodlivo väznených
komunistickým režimom v stredu 1.10.2014
v Prešove. Súčasťou je aj sv. omša
v Konkatedrále sv. Mikuláša o 14:00 hod.
za účasti Mons. Stanislava Stolárika,
košického pomocného biskupa.
V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, spovedáme a chorých
navštívime, ako je to zvykom. Na Cemjate
spovedáme od 16:00 hod. a sv. omša bude
o 17:00 hod.
Poklona ku vyloženej Oltárnej sviatosti
bude vo štvrtok a v piatok od 12:30
hod. Prosíme členov RB o zabezpečenie
adorantov.
Sobotu slávime ako fatimskú, prosíme
členov RB o prípravu modlitby sv. ruženca.
Vo štvrtok 2.10.2014 bude v Konkatedrále
sv. Mikuláša o 18:00 hod. sv. omša spojená
s modlitbami za vnútorné uzdravenie
a
oslobodenie
s
eucharistickou
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pobožnosťou. Zabezpečuje hnutie SvetloŽivot.
10. Pozývame vás na pravidelné štvrtkové
adorácie
po
večernej
sv.
omši
v konkatedrále. Ide o moderovanú
adoráciu za sprievodu spevu našej
mládeže.
Adorácia
je
spojená
s individuálnym požehnaním. Adorácie
budú teda v našej Konkatedrále každý
štvrtok, s tým, že prvý štvrtok v mesiaci
je vyhradený adorácii pod vedením
spoločenstva hnutia Svetlo-Život..
11. Srdečne
pozývame
všetkých
na
mládežnícke
sv.
omše,
ktoré
sa
budú sláviť v piatok o 18:00 hod.
v konkatedrále (okrem druhého piatku
v mesiaci, kedy bude celoprešovská
mládežka). Na mládežníckych sv. omšiach
v rámci príhovoru kňaza budú zaznievať
pravidelné katechézy. Najbližšie vás
pozývame na sv. omšu v piatok 17.10.2014,
kedy zaznie katechéza na tému V čo a koho
verím.
12. Oznam pre birmovancov:
Prosíme birmovancov, aby sa po účasti na
štvrtkovej adorácii zapisovali v sakristii.
Zároveň pripomíname, že prvé stretká
v skupinkách sa uskutočnia v týždni
od 6.10. do 10.10.2014. Jednotlivých
birmovancov budú cez sms kontaktovať
vedúci skupiniek, v akom čase sa uskutoční
stretko.
13. V Roku Sedembolestnej Panny Márie, Vás
10.10.2014 o 18:00 hod. pozývame zamyslieť
sa nad tajomstvom bolesti, utrpenia, kríža
a zmŕtvychvstania v centre Marie
Wardovej v Sancta Maria. Hosťom
je taliansky profesor Massimo Grilli
s témou prednášky: Biblia pred otázkou
utrpenia.
14. Vo štvrtok 2.10.2014 oslávi svoje 46.
narodeniny náš vdp. dekan Jozef
Dronzek.
My,
vaši
farníci,
Vám
k Vašim narodeninám z úprimného srdca
blahoželáme. Chceme Vám vysloviť
poďakovanie za všetko, čo ste pre našu
konkatedrálu urobili a robíte. Nech Vás
za to všetko odmení náš nebeský Otec
svojím požehnaním a milosťami. Do
ďalších rokov Vám vyprosujeme pevné
zdravie a neustálu ochranu našej patrónky
Sedembolestnej Panny Márie. Vaši farníci

