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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

ročník: XXV.

6. SEPTEMBRA 2015 DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Prečo prísť na Národný
pochod za život?

Dôvodov, prečo prísť na túto dôležitú
udalosť je mnoho, napríklad: chcem svedčiť o radosti zo života. Snívam o Slovensku, kde pomáhame všetkým, aj mamám a deťom, rodinám. Kde inde sa dá
lepšie oslavovať a ďakovať za život a rodinu? Chcem manifestovať za život a rodinu. Chcem sa zapísať do dejín Slovenska. Ja som život dostal, chcem ho pre

Poďakovanie Mons. Stanislava
Stolárika
Pred nedávnom k nám na faru došiel list nového rožňavského biskupa
Mons. Stanislava Stolárika, ktorý adresoval všetkým Prešovčanom. Ide o poďakovanie za dar v podobe zmenšeniny sochy Jána Pavla II. Prečítajte si celé
znenie listu:
Milovaní Prešovčania!
S láskou a vďačnosťou v srdci Vás
všetkých čo najsrdečnejšie pozdravujem
už zo svojho nového pôsobiska v Rožňave. Prešli sme spolu krásnou cestou,
ktorá trvala cez 22 rokov. Ťažko je v tejto
chvíli vymenovať spoločné chvíle, ale vo
mne zostávajú stále živé. Niektoré zaznačené udalosti alebo trvalé pamätníky, tieto chvíle budú naše spoločné putovanie pripomínať i naďalej.

všetkých. Chcem vystúpiť z prúdu ľahostajnosti. Chcem sa zastať slabých
a povedať ÁNO životu. Chcem spravodlivosť pre každého. Chcem pomáhať,
vydať svedectvo a mobilizovať k službe životu a rodine. Chcem byť na najväčšom pochode za život na Slovensku.
Teším sa na skvelý program. Stretnem
priateľov z celého Slovenska. V Košiciach bolo super a chcem byť opäť pri
tom v hlavnom meste SR.
Viac na presov.rimkat.sk
Jedným z týchto pamätníkov je dynamická socha sv. Jána Pavla II. pri ďalšom pamätníku - konkatedrály sv. Mikuláša. Táto socha však – ako Váš dar - je
v zmenšenej podobe už aj v mojej blízkosti. A tak sa modlím spolu s Vami i za
Vás tie slová, ktorých prosba je zvýraznená pri soche v Prešove: ,,Nech zostúpi Duch Svätý a obnoví tvárnosť zeme!
Tejto zeme! Aby dedičstvo otcov sa v našom národe nielen zachovalo, ale i posilnilo a zveľadilo.“Ešte raz Vám vyslovujem svoje úprimné poďakovanie za Váš
dar a zverujem Vás do ochrany sv. Jozefa, ktorému bolo mesto zasvätené najmenej dvakrát, i sv. Mikuláša, patróna
konkatedrály. Ale zvlášť Vás zverujem
pod ochranu Panny Márie, ktorá v Prešove bola vždy viditeľne uctievaná.
V Kristu Pánovi Vám žehná Mons.
Stanislav Stolárik
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
7.9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätých troch košických
mučeníkov – Marka Križina,
Melichara Grodzieckého
a Štefana Pongrácza,
kňazov a mučeníkov
spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Terézia
6:15 ZBP Janka (ž)
7:00 † Lorenc (pohrebná)
12:00 † Mária
18:00 † Hanka, Arnošt
5:45 ZBP Peter, Marek a Tatiana
s rodinami

Ut
8.9.

Narodenie Panny Márie
sviatok

6:15 † Jozef, Anton, Ondrej, Anna
7:00 † Renáta - 1. výročie
12:00 † Ján, Anna, Gitka a rodinou
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Tibor

St
9.9.

Féria

6:15 † Mária, Valentín, Jozef, Pavol
7:00 † Vasil, Michal, Anna
12:00 ZBP Peter, Patrik, Helena, Anna
18:00 † Ján, Jaroslav, Ema
5:45 ZBP Emil a Helena s rod.

Št
10.9.

Féria

6:15 † Martin
7:00 † Margita - pohrebná
12:00 † Jolana, Anton
18:00 † Ján
5:45 † Irena, Ján

Pi
11.9.

Féria

6:15 † Margita, Imrich
7:00 † Vojtech - 1. výročie
12:00 ZBP Janka (ž) a Danka s rodinami
18:00 † Irena, Jozef

So
12.9.

Ne
13.9.

Najsvätejšieho mena
Panny Márie
ľubovoľná spomienka

5:45 † Zuzana, Michal, Anna, Michal
6:15 † Anna, Michal
18:00 Za obrátenie Milana

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ
"CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Otília, Ján, Mária, Ernest), 7:45 († Michal, Jozef, Paulína),
10:00 (ZBP Mária s rod.), 18:00 († Mária), Cemjata 10:15, Kalvária 8:00, 10:00
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:
• novomanželia Hallayoví 100 €
• bohuznáma osoba na kanceláriu 4 €
• bohuznáma 500 €
• bohuznáma 50 €
• bohuznámi veriaci 200 €
• bohuznáma veriaca na strechu 50 €
• bohuznáma Alžbeta na strechu
100 €
• p. Olejárová na strechu 20 €
• p. Gabriel Juruš na Tv Lux 300 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
POZOR ZMENA TERMÍNU SV.
OMŠÍ V NEDEĽU 13.9. - sv. omša
o 11:30 v konkatedrále nebude
z dôvodu odpustovej slávnosti na
kalvárii, taktiež nebude sv. omša
o 16:00 na Kalvárii.
Srdečne Vás pozývame na odpustovú
slávnosť Povýšenia Svätého kríža
na Prešovskú kalváriu. Prehľad
jednotlivých slávení nájdete na zadnej
strane Infolistu.
Vo štvrtok 10.9.2015 po sv. omši
o 18:00 hod. vás srdečne pozývame
na adoráciu spojenú s modlitbami za
duchovné oslobodenie a uzdravenie.
Adoráciu pripravujú mladí našej
farnosti,
spoločenstvo
Shalom
a kaplán Viktor Baltes.
Dávame vám do pozornosti zmenu
úradných hodín farskej kancelárie.
Od pondelka 7.9.2015 bude farská
kancelária otvorená nasledovne:
Pondelok: 10:00-11:30, 16:00-17:30 Ut.,
Str., Štv.,: 16:00-17:30 Piatok: 10:0011:30, 16:00-17:30
Birmovanci si môžu vyzdvihnúť
fotografie a DVD zo slávností
v kancelárii farského úradu.
Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.

8.

strana 3

Oznam pre nových birmovancov:
prvé stretnutie všetkých prihlásených
birmovancov a ich rodičov sa
uskutoční v nedeľu 6.9.2015 po sv.
omši o 18:00 hod. v konkatedrále.
Prihlášky nových birmovancov na
tento školský rok už neprijímame.
9. Upozorňujeme, že od septembra
začína v konkatedrále spovedná
služba v čase od 10:00 do 12:00 hod.
Mená kňazov budú na výveske.
10. Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov
na pravidelné mesačné stretnutia
vždy druhý štvrtok v mesiaci. Prvé
stretnutie v novom školskom roku
2015/2016 bude vo štvrtok 10.9.2015
o 16:00 hod. v Katolíckom kruhu.
Tešíme sa vašu účasť.
11. 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. Srdečne vás pozývame na
Národný pochod za život (NPZŽ).
Bližšie informácie ohľadne spoločnej
účasti a nahlasovania na NPZŽ
nájdete na farskej internetovej stránke
presov.rimkat.sk a osobne u p.
kaplána Viktora Baltesa. Taktiež vás
prosíme, ak idete na NPZŽ po vlastnej osi,
aby ste za zapísali v sakristii konkatedrály
kvôli štatistickým údajom.
12. Zmena sv. omší u jezuitov: v kaplnke
Exercičného
domu
sv.
Ignáca
v Prešove od 1. septembra 2015
nebudú sv. omše a to v nedeľu o 17:00
a v pondelok o 6:30. Ďakujeme za
porozumenie a prijatie tejto zmeny
v poriadku bohoslužieb. P. Viliam
Karľa SJ, predstavený a spolubratia
z komunity

