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Cyklistická tour za život

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
19. JÚL 2015

ročník: XXV.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK- B

Vstúpiť do samoty? Prečo?

lacné tonery a cartridge

TK KBS informoval Marek Michalčík

29
2015

predaj a servis tlačiarní

http://pochodzazivot.sk/na-bicykliza-zivot/. Viac informácií o aktuálnej
situácii pelotónu, o možnosti zapojiť
sa do bicyklovania a o možnostiach
podpory akcie je pripravený poskytnúť
jej organizátor Ján Hudáček na čísle
0911 241 703 (dostupný zvyčajne až vo
večerných hodinách).
„Pozývam všetkých venovať aspoň
jeden deň službe životu. A navyše človek
urobí niečo aj pre svoje zdravie. Som
presvedčený, že na Slovensku máme
mnoho nevyužitých príležitostí na to,
aby sme dosiahli stav, že bude prijaté
každé počaté dieťa. Veď dieťa je znakom
nádeje a radosti, čo viac potrebuje
dnešný svet plný strachu a neistoty?
Pozývam všetkých na Národný pochod
za život osláviť túto radosť zo života,
aby prenikla celú krajinu,” povedal
Dušan Škurla, účastník pelotónu
a jeden z organizátorov Národného
pochodu za život.
Cyklisti strávia na bicykloch 28 dní,
navštívia 54 miest vo všetkých kútoch
Slovenska, prejdú približne 2000 km.
Akcia „Na bicykli za život“ vyvrcholí 31.
júla 2015 v Bratislave.

tlač, kopírovanie, väzba

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

Kežmarok 6. júla 2015 (TK KBS) Cez
víkend sa v Kežmarku a na Mariánskej
hore v Levoči začala veľká cyklistická
tour na podporu Národného pochodu
za život. Spoločenstvo Život ako dar už
po 18-krát organizuje cyklistickú akciu
za záchranu nenarodených detí. Spája
pritom radosť zo športu s modlitbovou
službou. Po tom, ako cyklisti v minulých
ročníkoch navštívili na bicykloch rôzne
zahraničné destinácie – napríklad,
Brusel, Londýn, ale aj izraelský Betlehem
-, tento rok sa zamerali na prebrázdenie
celého Slovenska. Chcú tak pozvať
občanov Slovenska k spoločnému
sláveniu radosti zo života na Národnom
pochode za život, ktorý sa uskutoční 20.
septembra 2015 v Bratislave.
„Chceme sa stretnúť s miestnymi
ľuďmi dobrej vôle, spoločne sa modliť,
najmä na miestach, kde násilne zomierajú
nevinné počaté deti a odovzdávať
radostný odkaz o dôstojnosti človeka
od počatia po prirodzenú smrť.“ –
zdôvodnil svoju motiváciu organizátor
Ján Hudáček. Najmladšími účastníkmi
pelotónu sú dvaja 13-roční chlapci,
najstaršia účastníčka má 67 rokov.
K pelotónu sa môže pridať každý človek
na ľubovoľnom mieste a na ľubovoľný
úsek. Podrobná trasa aj s plánovanými
zastávkami je dostupná na tejto adrese:

Infolist

Človek potrebuje nielen prácu, ale aj odpočinok. Nutne musí
vstúpiť aj do duchovnej sféry.
Nemôže ostávať iba na telesnej
a materiálnej rovine. Veď Boh už
v SZ prikázal šabat – deň pokoja.
Aj Ježiš hovorí apoštolom, aby sa
utiahli do samoty oddýchnuť si.
Aj sám to urobil. Na púšti v samote je čas, kedy sa Boh zjavuje.
Kedy sa s Ním rozprávame. Samota v tichu, to je čas na priblíženie sa k Bohu. Aj čas na priblíženie sa k sebe samému. Je to výzva, aby sme sa nielen zamýšľali
nad sebou, ale aj skôr nad sebou
pouvažovali. Trocha viac do hĺbky. Neostávať na povrchu. Zároveň to pomáha budovať vzťahy
s druhými. Povrchní ľudia s povrchnými a plytkými vzťahmi
nikdy nevenovali svoj čas na duchovnej samote. Iba taký človek
dokáže nadviazať hlbšie vzťahy
s druhými, keď má určitý čas dištanc voči druhým. Keď sa vie

priblížiť k Bohu a sebe. Keď vie
vstúpiť do samoty. Využívajme aj tento letný čas prázdnin
a dovoleniek na to, aby sme sa našli v Bohu, aby sme sa ešte viac
priblížili k Bohu a k sebe samým.
Aj tento letný čas môže byť duchovným požehnaním pre každého z nás.
ThDr. Jozef Heske,
Hnutie Svetlo - Život

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
20.7.

Ut
21.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Apolinára,
biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka
Sv. Vavrinca z Brindisi,
kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP pre rod. Kovaľovú
6:15 † Tomáš - pohrebná
12:00 † z rod. Osifovej, Stolárikovej
18:00 ZBP Janky (ž)
5:45 ZBP Marta, Róbert
6:15 † Karol, Jozef a Mária - rodičia
12:00 za obrátenie a trpezlivosť v chorobe - Ján
18:00 † Mária - 1. výročie
5:45 za duše v očistci

St
22.7.

Sv. Márie Magdalény,
spomienka

Št
23.7.

Sv. Brigity,
rehoľníčky, patrónky Európy
sviatok

Pi
24.7.

So
25.7.

Ne
26.7.

Sv. Sarbela Makhlufa,
kňaza
ľubovoľná spomienka
Sv. Jakuba,
apoštola
sviatok

6:15 † Alžbeta - pohrebná
12:00 † Milan - 7. výročie
18:00 † Jozef, Anna, Štefan, Ondrej, Mária,
Rudolf
5:45 za duše v očistci
6:15 † Miloš - pohrebná
12:00 † Ján, Mária, Ján
18:00 ZBP Martin a Dávid
5:45 ZBP Peter - 50 r. života
6:15 † Milan - pohrebná
12:00 † Andrej, Mária, Michal, Marta
18:00 † Jozef, Terézia
5:45 za duše v očistci
6:15 † Anna - pohrebná
18:00 † Gizela, Helena, Anna, Amália,
Mária, Margita

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45 (ZBP Denisa s rod.), 6:30 († Anna, Ján, Július, Mária), 7:45 (ZBP Michal
- poďakovanie za 60 r. života a celá rodina), 10:00, 11:30 († Andrej), 18:00 († Ján,
Mária, Vilma, Mária, Anna, Vincent, František, Imro);
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00, Dúbrava (odpustová slávnosť) 10:30

Krsty 11.7.2015

Marek Sarvaš, Amélia Referovičová,
Diana Referovičová

Sobáše 11.7.2015

Vyrostek - Mikerová, Krivanič Kušnírová, Hudák - Podhájecká

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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznáma (strecha) 50 €
z krstín Mateja (strecha) 50 €
bohuznáma Martina (strecha) 100 €
bohuznáma (strecha) 70 €
bohuznáma 100 €
manželia Krupoví (strecha) 65 €
zo sobášov na konkatedrálu 100 €
bohuznáma (Kalvária) 8,50 €
V dnešnú nedeľu máme zbierku na
opravu strechy konkatedrály.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V nedeľu 26.7.2015 bude odpustová
slávnosť ku cti sv. Anny v kaplnke na
Dúbrave o 10:30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
Pravidelné adorácie spojené s modlitbami za duchovné oslobodenie
a uzdravenie v mesiacoch júl - august
2015 nebudú.
V mesiacoch júl - august 2015 bude farská kancelária otvorená takto: v pondelok dopoludnia i popoludní; utorok
- piatok iba popoludní. Ďakujeme za
porozumenie!
Prvoprijímajúce deti a birmovanci si
môžu vyzdvihnúť fotografie a DVD zo
slávností v kancelárii farského úradu.
Milé deti! Pozývame vás na IV. farský prímestský tábor. Kedy? Od 10.8.
do 14.8.2015 pre deti od 7 do 12 rokov.
Bližšie informácie na plagátoch. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii
kostola alebo vo farskej kancelárii.Tešíme sa na vás. Vaši animátori.
Príprava na sviatosť birmovania v nasledujúcom školskom roku. Mladí,
ktorí sa chcú v nasledujúcom školskom
roku pripravovať a prijať sviatosť birmovania, nech si v kancelárii farského
úradu vyzdvihnú prihlášku. Prípravu
môžu začať študenti stredných škôl,
ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
u osemročných gymnázií končiaci sextu, alebo starší. Študenti cirkevných
škôl sv. Moniky a sv. Mikuláša sa NEBUDÚ pripravovať na školách, ale vo
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farnosti, kde študent patrí. Vyplnenú
prihlášku odovzdajte na farskom úrade do 1. augusta 2015. Dospelí, ktorí
majú túžbu prijať sviatosti krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech sa
prihlásia v kancelárii farského úradu.
8. Upozorňujeme snúbencov, ktorí majú
plánované sobáše v mesiacoch júl september 2015, že predmanželské náuky skončili v mesiaci jún 2015. Ďalší
cyklus sa začne v septembri 2015.
9. V mesiacoch júl - august 2015 ranná
sv. omša o 7:00 hod. v pondelok - piatok nebude! Jej funkciu preberá sv.
omša o 6:15 hod. - teda úmysel v nej je
prioritne pohrebná sv. omša, alebo 1.
výročie úmrtia.
10. Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.
11. S Božou pomocou sa nám podarilo dokončil pastoračný a spoločenský
priestor na farskom úrade. Ide o upravenú starú pivnicu, do ktorej sa vchádza z chodby na fare. Pomenovali sme
ju U NIKODÉMA. Má svoj potenciál
a veríme, že bude slúžiť na neformálne
stretnutia veriacich našej farnosti, ale aj
pre iných. Príďte na kávu, posedenie...
Pivnica je pre vás k dispozícii cez pracovný týždeň po sv. omšiach. V nedeľu
po sv. omšiach 7:45, 10:00 a 18:00 hod.
Zodpovedný a obsluhujúci je Peter Holovič, ktorého poznáte z konkatedrály,
kde miništruje a pomáha ako kostolník. P. S. Nikodém chodil tajne za Kristom, v dialógu poznal pravdu. Poďte aj
vy do dialógu medzi sebou, aby ste sa
navzájom spoznali a chápali. Tešíme sa
na vás. (kňazi farnosti)
12. Generálny konzulát Maďarskej republiky v Košiciach a Židovská náboženská
obec v Prešove vás pozývajú na otvorenie výstavy "Synagógy stredovýchodnej
Európy 1782 - 1944" v stredu 22.7.2015
o 17:00 hod. do Ortodoxnej synagógy
v Prešove na Okružnej 32.

