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(Pokračovanie zo strany 1.)
Ako členovia tejto spoločnosti sme
si vedomí našej spoluviny za súčasný
stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky
na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom, vyzýva nás postaviť sa
za ochranu každého jedného človeka,
vrátane každého nenarodeného dieťaťa.
Vyzývame preto všetkých ľudí
dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:
1. ochranu a úctu ku každému
človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto
hodnôt v našej spoločnosti;
2. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka;
3. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám
v ťažkej životnej situácii, ako
aj organizáciám, ktoré takúto
pomoc poskytujú;
4. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch
a násilia páchaného na ženách
v mene „možnosti voľby“;
5. ochranu manželstva muža
a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti;
6. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu
svojich detí.

Infolist

Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR
SR, vládu SR, prezidenta SR a všetky
štátne inštitúcie, aby:
1. vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia po
prirodzenú smrť;
2. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy
ako nenahraditeľného zväzku,
ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona rozpoznateľného
rozumom;
3. vytvorili také poradné a podporné mechanizmy aj ekonomické a sociálne podmienky,
v ktorých by rodiny boli povzbudzované prijímať deti;
4. aktívne podporili inštitúcie,
ktoré sú zamerané na pomoc
rodinám v núdzi a tehotným
matkám a ich deťom a prispeli
k vytvoreniu účinnej siete pomoci.
Vedomí si svojej zodpovednosti
v minulosti, dnes i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti kráčame tu
dnes pokojne, ale zároveň odhodlane
a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!
Organizátori NPZŽ
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DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Národný pochod za život
(NPZŽ)

Chceme Slovensko…
…, kde pomáhame bezbranným,
chorým a núdznym. Naše zákony
a spoločnosť sú spravodlivé, chránia
a pomáhajú všetkým, vrátane nenarodených detí a ich mám. Chránia život
a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, podporujú,
ochraňujú a vyzdvihujú rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde
sa vytvárajú najlepšie podmienky pre
prijatie, ochranu a výchovu detí. Slovensko, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať
deti, a mnohí sa rozhodli mať veľkú rodinu, Slovensko, kde pomáhame narodiť sa každému bábätku. V rodinách
i v spoločnosti vládne vzájomná pomoc, nikto sa necíti opustený a zbytočný. Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame.
Snívate s nami tento sen aj Vy?
Príďte 20. septembra 2015 do Bratislavy OSLAVOVAŤ život, povedať ÁNO
ochrane ľudského života od počatia po
prirodzenú smrť. Pridajte sa k desaťtisícom ľudí a známym osobnostiam verejného života.
Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska
(KBS).

KBS si zároveň uvedomuje, že
téma ochrany života sa týka celej spoločnosti, a preto sa snaží zapojiť do
podujatia aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a všetky mimovládne organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život
od počatia po prirodzenú smrť.
Za čo pochodujeme a čo žiadame:
My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestu prvého Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2013 v Košiciach, zišli sme sa dnes
v Bratislave, aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že: život každého
človeka je neoceniteľný, preto má byť
bezpodmienečne chránený počas celej
jeho dĺžky od počatia po prirodzenú
smrť a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná; tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu, osobitným spôsobom má byť chránená
a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka; starostlivosť o deti a ich výchova
je právom a zodpovednosťou rodičov,
deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť.
(Pokračovanie na strane 4.)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Pavol, Zuzana

Po
31.8.

6:15 † Samuel - pohrebná

Féria

12:00 † Michal, Paulína
18:00 ZBP rod. Pniaková
5:45 † Katarína

Ut
1.9.

Féria
Štátny sviatok Sv. omša o 12:00 hod. nebude.

6:15 † Ján, Mária, Jozef, Anna, Belo,
Irena
7:00 † Mária - pohrebná
18:00 ZBP Antónia a František
5:45 † Vavrinec, Mária

St
2.9.

6:15 ZBP Janka (ž)

Féria

7:00 † Drahomíra - 1.výročie
12:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
18:00 † Anna
5:45 † Daniel, Imrich, Jozef, Mária

Št
3.9.

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 ZBP Vladimír a Monika
s rodinami
7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 † Oľga, Valentín, Ctibor
18:00 † Anna, František, Štefánia, Tomáš
5:45 † Ján, Anna

Pi
4.9.

6:15 ZBP Alžbeta a Jozef

Féria

7:00
12:00 ZBP Klára
18:00 † Oľga

So
5.9.

Ne
6.9.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Prvá sobota v mesiaci

5:45 † Štefan
6:15 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 ZBP Mária s rod.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ
"CEZ ROK" - B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Anton, Marta), 7:45, 10:00 († Oľga, Anna),
11:30 († Eva), 18:00 (ZBP Stanislav a Darina s rod.);
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: Viktor Baltes, 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 15 €,
• bohuznáma rodina 20 €,
• bohuznámy Štefan s rod. 210 €,
• bohuznáma Iveta (strecha) 1 000 €,
• bohuznáma Mária (strecha) 200 €,
• bohuznáma (strecha) 100 €,
• bohuznáma rodina zo Sekčova
(strecha) 100 €,
• bohuznáma rodina (strecha) 100 €,
• bohuznámy (strecha) 100 €,
• bohuznáma (strecha) 50 €,
• bohuznámy (strecha) 50 €,
• bohuznáma (strecha) 20 €,
• rod. Janičková (strecha) 100 €,
• bohuznáma (strecha) 20 €.
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
V tomto týždni máme prvý piatok
v
mesiaci,
sviatosť
zmierenia
vysluhujeme ako je to zvykom. Zvlášť
vyzývame deti, aby si na začiatku
nového školského roka vykonali sv.
spoveď. V piatok navštívime chorých
v našej farnosti. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo štvrtok
a v piatok od 12:30 hod. Na Cemjate
bude sv. omša na prvý piatok o 17:00 hod.
a predtým spovedanie od 16:00 hod.
V piatok 4.9.2015 o 15:00 hod. vás
pozývame na sv. omšu vinárov.
Prosíme členov RB, aby pripravili
poklonu pred Oltárnou sviatosťou
a slávenie Fatimskej soboty v sobotu
5.9.2015.
Vo štvrtok 3.9.2015 po sv. omši o 18:00
hod. bude adorácia spojená s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie.
Pripravuje hnutie Svetlo - Život.
V utorok 1.9.2015 je štátny sviatok . Farská
kancelária bude zatvorená. Pohreby a iné
vážne udalosti hláste kňazom v sakristii
pri sv. omšiach. Sv. omša o 12:00 hod.
nebude!
Slávnostná sv. omša pri príležitosti
otvorenia školského roku 2015/16 bude
pre naše cirkevné školy v stredu 2.9.2015
o 9:00 hod. Sv. omšu celebruje Mons.
Pavol Dráb, generálny vikár. Ste srdečne
pozvaní.

8.
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Birmovanci si môžu vyzdvihnúť
fotografie a DVD zo slávností
v kancelárii farského úradu.

9.

Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.
10. Oznam pre pútnikov do Ríma.
Odchádzame 30.8.2015 (nedeľa) o 12:30
hod. z Baštovej ulice, z parkoviska
pri
hádzanárskej
športovej
hale.
Nezabudnite si so sebou vziať doklady.
11. Oznam pre nových birmovancov:
prvé stretnutie všetkých prihlásených
birmovancov a ich rodičov sa uskutoční
v nedeľu 6.9. po sv. omši o 18:00 hod.
v konkatedrále. Noví birmovanci sa
môžu prihlásiť najneskôr do 31.8., a to
tak, že si v kancelárii farského úradu
v čase úradných hodín vyzdvihnú
prihlášku. Po 31. auguste 2015 už nových
birmovancov neprijímame.
12. Pravidelné
adorácie
spojené
s modlitbami za duchovné oslobodenie
a uzdravenie sa začnú od septembra
2015.
13. Upozorňujeme, že od septembra začína
v konkatedrále spovedná služba v čase
od 10:00 do 12:00 hod. Mená kňazov
budú na výveske.
14. S Božou pomocou sa nám podarilo
dokončiť 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)

