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(Pokračovanie zo strany 1)
nekráčali s nami len na pochode, ale
prišli s nami aj do rodného Prešova,
pretože život treba chrániť a prezentovať vždy a všade.
Po ukončení pochodu sme sa rozlúčili s Bratislavou na brehu Dunaja,
kde sme mali naše mini chvály ako poďakovanie za všetko, čo nám Pán dal.
Cestou späť, každý vyčerpaný sme

sa usídlili v kupé, v ktorom sme ešte
spomínali úsmevné príhody, a potom
si každý doprial ten povinný nočný
pokoj .
Pán Boh zaplať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, a tiež nášmu
spoločenstvu , že aj v dnešnej dobe
vieme spojiť národ za život.
Článok spracovala
Dominika Provázková

(Pokračovanie zo strany 3)

14. Milé deti, pozývame vás na
"Otváraciu párty s hranolkami",
ktorá sa uskutoční 4.10 (nedeľa)
v priestoroch farskej pivnice u Nikodéma o 16:00. Tešíme sa na Teba.
PS: Nezabudni si dobrú náladu:-)

11. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, preto pripomíname, že spovedať budeme ako je to v prvopiatkový týždeň zvykom: pondelok
až piatok od 5:45 do 6:55 hod., 17:00
hod. - 17:55 hod., sobota od 5:45 do
6:55 hod., 17:30 - 17:55.
12. Spovedná služba v konkatedrále:
10:00 hod. - 12:00 hod. Chorých,
ktorí sú doma, budeme spovedať,
ako obvykle a to v piatok 2.10. od
8:00 hod.
13. Prosíme všetkých veriacich, ktorí sa chystajú na sv. spoveď, aby
sa náležite pripravili dôkladným
spytovaním svedomia, k čomu
vám môžu dopomôcť aj rôzne brožúrky o sv. spovedi a spytovaní
svedomia. Prosíme, aby ste prípravu na sv. spoveď nepodceňovali a prípravu naň si nenechávali
až tesne pred vyspovedaním sa
v kostole.

15. V mesiaci október sa modlíme
spoločne sv. ruženec - začíname
o 17:15 hod. Srdečne pozývame
rodiny a všetkých veriacich. Rozpis skupiniek, ktoré budú viesť
modlitbu sv. ruženca nájdete na
výveske kostola a na farskej internetovej stránke.
16. V nadchádzajúcom roku 2016 plánujeme vydať farský nástenný
kalendár vo formáte A4 s fotografiami konkatedrály. Predbežná
cena bude 4,50 €, čím získate pekný kalendár a prispejete k obnove
strechy konkatedrály.
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27. SEPTEMBRA 2015 DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Ako bolo na
Národnom pochode
za život
Dňa 19.9.2015 vyrazilo spoločenstvo Shalom na čele s otcom Viktorom
Baltesom na malé veľké dobrodružstvo na Národný pochod za život. Dlhá
cesta vlakom a výstrahy zlého počasia
nedokázali prekaziť našu chuť spolu
s celým Slovenskom putovať za život.
Naša cesta začala nástupom do vlaku, v ktorom sme zažili nezabudnuteľné zážitky, rozhovory nielen so spoluúčastníkmi, ale aj sestrami sv. Vinceta
de Paulo, ktoré si nás získali svojím
úsmevom a porozprávali nám o svojej
činnosti v Cirkvi. Po výstupe na Hlavnej stanici naše kroky viedli na Slavín,
kde sme videli nádhernú panorámu
Bratislavy a krátkou modlitbou sme
poďakovali za slobodu za naše Slovensko a vložili sme čas nášho putovania
do Božích rúk. Večer sme nevysedávali na izbe, ale zúčastnili sme sa naozaj

bohatého sprievodného programu,
z ktorého sme absolvovali chvály na
Hviezdoslavovom námestí skupín F6
a Lámačské chvály a kratučkú chvíľu
sme sa stíšili na modlitbách Taize.
Nedeľné ráno 20.9.2015 nás čakala
sv. omša, ktorú celebroval otec arcibiskup Bernard Bober. Naša košická
arcidiecéza sa stretla ako jedna rodina
v kostole Nanebovzatia Panny Márie
známom ako Blumentál, ktorý bol preplnený ako nikdy predtým. Otec arcibiskup vo svojom príhovore veriacich
ocenil a podporil myšlienku tohto boja
za život. Vyzval nás, aby sme sa nebáli
slúžiť životu a chránili ho od začiatku.
Po ukončení liturgického slávenia sme
sa s radosťou vybrali spolu s tisíckami
ľudí do ulíc Bratislavy povedať ÁNO
životu. Pokojná rodinná atmosféra panovala celým pochodom. Naozaj bolo
cítiť jednotu mysle a sŕdc zhromaždených, a to jednotu kráčať za život.
Heslá ako: „ Život je dar “, „Život je
cool od počatia“, „Radosť zo života “
(Pokračovanie na strane 4)
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Apolónia

Po
28.9.

Svätého Václava,

mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP Janka (ž)
7:00 † Dagmar (1. výročie)
12:00 ZBP pre rodiny Richarda
a Norberta
18:00 † Mária, Andrej, Jozef

Ut
29.9.

Svätých Michala,
Gabriela a Rafaela,
archanjelov
(sviatok)

5:45 † Miloš
6:15 Za obrátenie Milana
7:00 † Mária (1. výročie)
12:00 † Juraj, Mária, Michal
18:00 † Mária
5:45 † Helena, Jozef

St
30.9.

Svätého Hieronyma,
kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6:15 † Pavol, Zuzana
7:00 † Božena (pohrebná)
12:00 Za obrátenie Patrika
18:00 † Stanislav, František

Svätej Terézie z Lisieux,
Št
1.10.

panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

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

5:45 † Štefan, Mária, Jozef, Helena,
Rudolf
6:15 ZBP Mária s rod.
7:00 † Alexander (pohrebná)
12:00 † Ján, Ján, Helena
18:00 † Mária, Ján, Jozef
5:45 † Rudolf

Pi
2.10.

Svätých anjelov strážcov
(spomienka)

1. piatok v mesiaci

6:15 † Jozef, Mária, Rozália
7:00 † František (pohrebná)
12:00 † Martin
18:00 ZBP pre rod. Vaňovú

So
3.10.

Ne
4.10.

Féria

5:45 † Bartolomej
6:15 ZBP pre Ružencové bratstvo
18:00 ZBP Veronika, Zuzana, Peter

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ
"CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Magdaléna), 7:45, 10:00 († Michal, Miroslav, Jozef),
11:30 († František, Jozef), 18:00 († František, Alžbeta, Vladimír, Anna, 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: 200 €,
150 €, 50 €, 500 €, 20 €, 100 €,
10 €
• bohuznámi manželia 50 €,
• bohuznámi manželia Anton
a Emília 50 €,
• p. Urbanová 100 €,
• p. Ján Marci 50 €
Zo zbierky na rádio Lumen sa
vyzbieralo:
• konkatedrála 1560,30 €,
• Kalvária 23 €,
• jezuiti 507,49 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
V nedeľu 27.9. sa po všetkých sv.
omšiach uskutoční zbierka na
opravu strechy konkatedrály. Za
Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Vo štvrtok 1.10.2015 po sv. omši
o 18:00 hod. vás srdečne pozývame na adoráciu spojenú s modlitbami za duchovné uzdravenie.
Adoráciu pripravuje Hnutie Svetlo-Život.
Slobodní, rozvedení alebo ovdovelí, ak sa na svojej ceste k Bohu
cítite osamelí, pripojte sa v sobotu 3. októbra 2015 o 14:00 hod.
k Ježišovi a k ďalším, ako ste Vy,
na katechéze, svätej omši a agapé
stretnutí v priestoroch Gymnázia
sv. Moniky na ul. Tarasa Ševčenka 1 v Prešove. Téma: Osamelosť.
Pripojte sa takí, akí ste. Možno sa
cítite osamelí, ale nie ste sami...
Mládežnícke sv. omše slávime vždy vo štvrtok o 18:00 hod.
v konkatedrále. Srdečne pozývame mládež, birmovancov a všet-

6.

7.

8.

9.
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kých veriacich.
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: 10:00-11:30, 16:00-17:00
Birmovanci si môžu vyzdvihnúť
fotografie a DVD zo slávnosti
v kancelárii farského úradu.
Ponúkame vám brožúru o farnostiach a kostoloch mesta Prešov
v cene 2 €/kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii konkatedrály.
Stretnutie rodičov všetkých prvoprímajúcich detí našej farnosti
(Konkatedrály sv. Mikuláša) bude
6.10.2015 (utorok) o 19:00 hod.
v konkatedrále. Prosím, aby ste
na stretnutie doniesli vyplnenú
prihlášku. Prihlášku vaše dieťa
dostalo v škole, alebo si ju môžete
čo najskôr vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu. Prihláška musí
byť vyplnená celá a stretnutie je
pre všetkých povinné.

10. Ďakujeme všetkým, ktorí sa v nedeľu 20. 9. zúčastnili Národného pochodu za život a pomohli
vytvoriť neopakujúcu atmosféru
spojenú so živým svedectvom
o živote a ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. V Bratislave sa nás zišlo približne 70 tisíc.
Ďakujeme taktiež všetkým, ktorí
sa chceli zúčastniť, ale pre rôzne
dôvody (zdravotný stav, vysoký vek,
neočakávané udalosti, pracovné povinnosti) sa pochodu nezúčastnili
osobne, ale duchom boli s nami :-)
(Pokračovanie na strane 4)

