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Odpustová slávnosť Povýšenia Svätého kríža
na Prešovskej kalvárii
Sobota - 12. september 2015
18:45 hod.

Krížová cesta (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca)

20:00 hod.

Svätá omša (Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.)

13. SEPTEMBRA 2015

Nedeľa - 13. september 2015
8:00 hod.

Svätá omša (Jozef DRONZEK, dekan, Prešov, sv. Mikuláš)

9:00 hod.

Večeradlo (Ružencové bratstvo) + sviatosť zmierenia

10:00 hod.

Slávnostná odpustová svätá omša (Mons. Bernard BOBER)

Pondelok - 14. september 2015 – Povýšenie Sv. kríža
18:00 hod.

Krížová cesta (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca

19:00 hod.

Celoprešovská mládežnícka svätá omša

Po sv. omši

Chvály – spoločenstvo MaranaTha a Shalom

Utorok - 15. september 2015 – Sedembolestná Panna Mária
19:00 hod

Svätá omša (po svätej omši Loretánske litánie)

Univerzita tretieho veku
Teologická fakulta v Košiciach ako
súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje vzdelávanie na
Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach a Prešove. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy
v oblasti katolíckej teológie a filozofie.
Charakteristika štúdia:
• Štúdium trvá tri roky
(6 semestrov).
• Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz
týždenne. Sústredenie tvoria
tri prednášky.

Ukončenie štúdia – ak študent splní
všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.
Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe: Filozoficko-teologické
základy.
Prihlásenie na štúdium:
Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené
stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Termín prihlásenia: do 30. 9. 2015

predaj a servis tlačiarní

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Viac na www.tf.ku.sk
lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

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

ročník: XXV.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Assisi - Cassia - Rím - Benátky
V tomto krásnom jubilejnom roku našej farnosti, keď oslavujeme 500. výročie
našej konkatedrály, sa 52 veriacich vybralo do Talianska. Hneď na začiatku, keď
sme vstúpili do autobusu a prešli prvé
kilometre, som všetkým zúčastneným
dal tri možnosti. Tá naša cesta môže byť
pre zúčastnených výletom a my sa budeme správať ako turisti, ktorí obdivujú
pamiatky, krásu, umenie, urobia si pár
fotiek a pochutia si na miestnych špecialitách. Druhou možnosťou je to, že tá
naša cesta bude púťou a my budeme ako
pútnici, ktorí nielenže obdivujú pamiatky, kostoly, umenie...., ale to spájajú aj
s modlitbou a obetou, ktorú by mal každý pútnik na púti priniesť.
Obetovať to moje putovanie kvôli
niekomu, či niečomu. Tretím stupňom je
duchovná obnova, kedy nielenže obdivujem, modlím sa a obetujem, ale zamýšľam sa nad sebou , vnútorne to prežívam,
rozjímam, pracujem na sebe, aby som sa
obnovil, zmenil k lepšiemu. Mali sme na
to možnosti, čas a prostredie. Prvý deň
sme navštívili tzv. Porciunkulu a kláštor
sv. Františka z Asissi, boli sme aj pri jeho
hrobe, nad ktorým je veľká, krásna bazilika. Modliť sa pri hrobe jedného z najväčších svätcov Talianska, to bola úžasná
sila. Ďalej nasledovala Bazilika sv. Kláry
a jej hrob. Noc sme strávili v Asissi, a tak
na druhý deň oddychnutí sme vyrazili
do Cassie k sv. Rite. Po sv. omši v bazi-

like a modlitbe pri krypte sv. Rity sme
pokračovali do Večného mesta. Hneď po
ubytovaní a večeri sme vyrazili pozrieť si
večerný Rím. V stredu sme sa na audiencii stretli so Sv. Otcom, pápežom Františkom. Bol to nezabudnuteľný zážitok,
pozerať sa vlastnými očami na zástupcu
Krista na zemi, ako rozdáva lásku všetkým bez rozdielu. Všetci sme sa zhodli,
že z neho vyžarovala dobrota a pokoj,
ktoré sme aj my pocítili a chceli by sme
to posunúť ďalej. Vo štvrtok po sv. omši
naše kroky smerovali na Sväté schody, po
ktorých kráčal Ježiš, keď šiel ku Pilátovi.
Hneď vedľa sme navštívili Lateránsku
baziliku a odtiaľ sme šli k hrobu sv. Cyrila do Baziliky sv. Klimenta. Návštevou
bazilík Santa Mária Magiore a sv. Pavla
za hradbami sme ukončili naše putovanie po Ríme.
V Piatok ráno sme vyrazili späť - smer
Slovensko a po ceste sme sa zastavili na
9 hodín v Benátkach. Môžem povedať,
že to bola pekná bodka našej púte. Na
konci som skonštatoval, že všetci zúčastnení neboli turisti, ale pútnici. Bolo cítiť,
že každý z nás je naplnený nielen zážitkami, ale aj duchovnou radosťou. Milí
pútnici, boli ste pre mňa povzbudením,
a preto vám zo srdca ďakujem za vaše
spoločenstvo. Drahí bratia a sestry, všetci sme na púti a kráčame naším životom,
všetkým vám prajem, aby sme šťastne
došli do cieľa, ktorým je nebo a stretli
sme sa s Kristom.
Kaplán František Telvák
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Milan

Po
14.9.

Povýšenie Svätého kríža
sviatok

Sv. omša - Cemjata 17:00

6:15 ZBP Janka (ž)
7:00 † Anna (1. výročie)
12:00 † Marta Šestáková r. Maximová
18:00 † Anton

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA

Ut
15.9.

St
16.9.

slávnosť

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Ján), 7:45, 10:00, 11:30, 18:00 († Matilda)
Cemjata 10:15, Kalvária 19:00

Svätých Kornélia,
pápeža, a Cypriána,
biskupa, mučeníkov
spomienka

Št
17.9.

5:45 ZBP Angela - 65 rokov života
6:15 ZBP rod. Pniaková
7:00 † Patrik (pohrebná)
12:00 ZBP Anna - 85 rokov života
18:00 † Klára, Július, Juraj, Ján
5:45 ZBP Helena s rod.

Féria
Adorácia spojená s modlitbami
za uzdravenie a oslobodenie po
večernej sv. omši

6:15 ZBP Mária (70 r. života) s rod.
7:00 † Margita (1. výročie)
12:00 † Andrej, Anna
18:00 ZBP Mária a Andrej s rod.
5:45 ZBP Anna s rod.

Pi
18.9.

Féria

6:15 † Leon (1.výročie)
7:00 † Zdenek (pohrebná)
12:00 † Mária, Alžbeta, Štefan
18:00 † Július, Mária, Peter

So
19.9.

Féria

5:45 † Veronika, Bartolomej, František,
Mikuláš
6:15 † Jarmila
18:00 ZBP Marta a † Mária

Ne
20.9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ
"CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45 (ZBP Marta), 6:30 (ZBP Marián a Helenka), 7:45, 10:00 († Anton,
Antónia), 11:30 († Pavol, Helena, Ján, Milan, Ján), 18:00, († Milan)
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:
• bohuznámi darcovia: 50 €, 50 €,
100 €, 100 €, 200 €, 50 €, 100 €,
100 €, 100 €, 50 €, 20 €, 20 €, 10 €,
20 €, 10 €, 10 €, 10 €, 10 €,
• MUDr. Zavadová 20 €,
• bohuznáma Ružena 100 €,
• bohuznámi manželia Štefan
a Marcela 50 €,
• rod. Janíčková 100 €,
• bohuznáma Mária 50 €,
• bohuznámy Ondrej s rod. 50 €.
Ružencové bratstvo venovalo:
• na opravu strechy 230 €,
• na TV LUX 60 €,
• na Rádio Lumen 40 €.
V nedeľu 20.9. sa po všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na rádio LUMEN.
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

2.

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 ani o 16:00 na
Kalvárii.

3.

Srdečne Vás pozývame na odpustovú
slávnosť Povýšenia Svätého kríža na
Prešovskú kalváriu. Prehľad jednotlivých slávení nájdete na zadnej strane
Infolistu. V nedeľu 13.9. od 9:00 hod. na
kalvárii bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi.

4.

Vo štvrtok 17.9.2015 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.

5.

Dávame vám do pozornosti zmenu
úradných hodín farskej kancelárie.
Pondelok: 10:00-11:30, 16:00-17:30 Ut.,
Str., Štv.,: 16:00-17:30 Piatok: 10:0011:30, 16:00-17:00

6.

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť fotografie a DVD zo slávnosti v kancelárii
farského úradu.
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7.

Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na stretnutie so sv. omšou z príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny
Márie v utorok 15.9.2015 o 14:30 hod.
v kláštore Sancta Maria.

8.

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.

9.

Zmena sv. omší u jezuitov: v kaplnke
Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove
od 1. septembra 2015 nebudú sv. omše
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

10. Pozývame mládež na spoločné stretká,
ktoré sa konajú každú stredu o 17:00
v priestoroch Arcidiecézneho centra
mládeže (ACM) na Metodovej ul. č.1.
Sleduj Facebook, skupina Farnosť sv.
Mikuláša - Prešov, aby si bol v obraze,
pretože sa stále niečo deje. Taktiež pozývame mládež a veriacich na mládežnícke sv. omše, ktoré sa budú konať
vždy vo štvrtok o 18:00 v konkatedrále. Sám nezažiješ to, čo v spoločenstve,
ktoré nachádza živého Boha.
11. Srdečne Vás pozývame na detské sväté
omše v našej konkatedrále, budú každú nedeľu o 11:30 hod.. Prvá detská
sv. omša bude v tomto školskom roku
20. septembra 2015. Tešíme sa na vás.

