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Po stopách Kristovho utrpenia

11. V kancelárii farského úradu môžete nahlásiť chorých, ktorí sú doma,
na veľkonočnú spoveď, ktorých budeme spovedať pred Veľkou nocou
v piatok 18.3.2016 od 8.00.

10. Ako dobre viete, tri štvrtky v mesiaci (okrem 1. štvrtka) vedie adoráciu spoločenstvo SHALOM, mladí
farnosti a kaplán Viktor Baltes. Ide
o adoráciu, kde sa modlíme modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

12. Srdečne pozývame všetky deti a ich
rodičov na netradičnú "KRÍŽOVÚ
CESTU DETÍ" na Kalváriu. Kedy?
12. 3. (sobota) o 15.00 (zraz pri jezuitoch). Tešíme sa na vás - eRkári a farnosť sv. Mikuláša :)

6. MAREC 2016

Diecézna púť

tlač, kopírovanie, väzba

Združenie Apoštolov Božieho
milosrdenstva Faustínum oslávi
v nedeľu 6. marca 20. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší
krakovský metropolita kardinál
František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania
a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. Pozývame vás na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok (8.
3.) o 16.00 v Katolíckom kruhu a po
sv omši bude posedenie vo farskej
pivnici U Nikodéma.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

9.

Od štvrtka 10.3. vám ponúkame aj
individuálne modlitby, kedy sa budeme modliť osobne nad vami a za vás
- za uzdravenie a oslobodenie - a to
vždy po ukončení adorácie v kostole v priestore pred bočným oltárom, kde visí obraz Božieho milosrdenstva, sv. Jána Pavla II. a sv. sr.
Faustíny. Stačí tam len zájsť. :-)

10
2016

predaj a servis tlačiarní

(Pokračovanie oznamov zo strany 2)

dovy - postavené na tomto mieste rukami
ľudí - boli po nejakom čase ničené ohňom,
ktorý tu založili ľudia. Prišlo však opäť
trpezlivé opravovanie a stavanie. S úmyslom oslobodiť toto mesto sem prichádzajú
križiaci, či mohamedáni. Napätia neskončili ani dnes. Aká - taká rovnováha síce
existuje, ale znalci pozadia a pomerov
vedia, že tu cítiť napätie a konflikt na každom kroku.
Aj ja si spomínam na jednu takúto
udalosť. Bol večer a my sme poniektorí
boli na terase nášho hotela MEZON ABRAHÁM. Spravujú ho sestry františkánky z Francúzska. Bol to krásny pohľad
na osvetlený nočný Jeruzalem. Mali sme
dobrý výhľad, veď hotel je postavený na
Olivovej hore. Zrazu sa však strhla paľba. Ponad naše hlavy preletovali fosforové strely zo samopalov. Išlo len o krátky
incident, ktorý však potvrdzuje tvrdenie.
Miestom pokoja to nie je ani v dnešnej
dobe.
Jozef DRONZEK, dekan

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

Oddávna kresťanskí pútnici prichádzajú do Svätej zeme, aby mohli navštíviť miesta, ktoré sú pre našu spásu najvýznamnejšie. Niektorí z nich zanechali
správy o tejto svojej púti. Istá Španielka
Etheria spísala opis svojej cesty, ktorý je aj
dnes historicky uznávaný, veď pochádza
zo IV. stor. V VII. stor. podnikol cestu do
Svätej zeme franský biskup Arculf, v XIII.
stor. sv. František z Asissi a o tri storočia
neskôr sv. Ignác. Všetci títo pútnici, ktorí
prichádzali a prichádzajú na toto miesto,
chcú prejsť miestami, kde sa narodil, kde
žil, kde hlásal svoje učenie, kde bol zajatý, kde zomrel, kde vstal z mŕtvych Ježiš
Kristus. Vždy však je najväčšou zvláštnosťou miesto. Miesto, ktoré je stredobodom
pozornosti. Je to Boží hrob.
Ak budeme rozmýšľať nad všetkým,
čo sa tu stalo, prichádza nám na myseľ
takáto veta. Tento maličký kúsok zeme
bol svedkom veľkej dobroty, ale aj veľkej
zloby, ktorej je schopný človek. Veľké bu-

Infolist

Srdečne vás pozývame na košickú
diecéznu Púť milosrdenstva spolu s naším arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.
Vrcholom celej trojdňovej púte bude
slávnostná sv. omša 1. mája 2016 o 13.30
v Bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakowe-Lagiewnikách, ktorej bude predsedať arcibiskup Mons. Bernard Bober.
Navštívime miesta:
Wadowice - Oswiecim - Czestochowa
- Krakow - Lagiewniki.

Duchovná obnova pre každého
v Bardejovských kúpeľoch
V rámci Svätého roka milosrdenstva cítime, že sa potrebujeme viac zamýšľať nad
Božím milosrdenstvom. I Svätý Otec František prízvukuje vo svojom vyhlásení milostivého roka, aby sa z úst kňazov i laikov
viac rozprávalo, ale ešte väčšmi životom
šírilo povedomie Božieho milosrdenstva.
Ponúkame laikom prísť a viac sa zamyslieť
nad touto témou prostredníctvom duchovných obnov, ktoré sa uskutočnia:
11. marec – 13. marec 2016 Duchovná
obnova pre laikov. Téma: Milosrdenstvo.
Prednáša: Martin Novotný, farár Košice Pereš, kapacita: 40 ľudí, cena: 44 €/osoba

ročník: XXVI.

4. PÔSTNA NEDEĽA
Termín: 29. 4 - 1. 5. 2016
Cena: 125 €
V cene je zahrnuté: 2 x ubytovanie
s polpenziou – lux bus – komplexné cestovné poistenie – vstupenky do Oswiecimu –
duchovný doprovod – slávnostná sv. omša
s arcibiskupom Bernardom Boberom.
Prihlásiť sa môžete ako jednotlivec i ako
celá farnosť na:
CK AWERTRAVEL, s.r.o.
Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica,
tel.: 00421 34 651 3896, mobil: 0905 974 264,
www.awertravel.sk
8. apríl – 10. apríl 2016 Duchovná
obnova pre laikov. Téma: Milosrdenstvo.
Prednáša: ThDr. Vladimír Šosták, PhD.,
biskupský vikár, kapacita: 40 ľudí, cena:
44 €/osoba
6. máj – 8. máj 2016 Duchovná obnova
pre laikov. Téma: Milosrdenstvo. Prednáša:
Jozef Kozák, farár Humenné – Sv. košických mučeníkov, kapacita: 40 ľudí, cena:
44 €/osoba
V cene je zahrnutá strava a ubytovanie
v jedno a dvojlôžkových izbách. Prihlásiť sa
môžete telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom objednávkového formulára na webovej
stránke penziónu v Bardejovských kúpeľoch www.augustineum.sk. 054 / 474 23 23

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí zahlasovali v projekte Nadácie
VÚB - banky Poklady môjho srdca za našu Kalváriu. Vieme o mnohých z vás, ktorí
ste nielen hlasovali, ale aj aktívne sa zapojili do propagácie tejto súťaže - nech vám to
Pán Boh všetko vynahradí. Spoločne sa nám podarilo získať 43567 hlasov, avšak na
víťazstvo to nestačilo. Vyhrala dedinka Čerín s počtom hlasov 44491.
Víťazom úprimne blahoželáme.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Po
7.3.

Pondelok
po 4.pôstnej nedeli

6:15 † Andrej
7:00 † Irena (pohrebná)
12:00 † Juliana, Tomáš
18:00 † Stanislav
5:45 † Milan

Ut
8.3.

Utorok
po 4. pôstnej nedeli

6:15 † Jozef, Anna, Jozef - kňaz
7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Andrej, Anna, Ladislav, Teodor
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Matúš

Str
9.3.

Streda
po 4. pôstnej nedeli

6:15 † Pavol, Gabriela
7:00 † Štefan (pohrebná)
12:00 † Margita, Štefan, Anička
18:00 ZBP Miroslav s rod.

Št
10.3.

Štvrtok
po 4. pôstnej nedeli
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši.

5:45 ZBP rod. Sedlákova (Mária, Anna,
Otto)
6:15 ZBP Mária
7:00 † Vincent, Jozef, Agnesa, Jozef,
Zuzana
12:00 † Jozef, Anna, František, Stanislav,
Štefan
18:00 † z rod. Jurekovej, Kollárovej,
Vyšňovskej
5:45 † Veronika

Pi
11.3.

Piatok
po 4. pôstnej nedeli

6:15 † Ján
7:00 † Magdaléna (pohrebná)
12:00 ZBP Ľubica, Matej, Sára, Ľubka
18:00 Za obrátenie Milana

So
12.3.

Sobota
po 4. pôstnej nedeli

5:45 † Mária
6:15 † František (1. výročie)
18:00 † Lýdia, Lívia

PIATA PÔSTNA NEDEĽA "C"

Ne
13.3.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † Irena, Štefan

5:45, 6:30 (ZBP Janka - ž.), 7:45 , 10:00 († Vladimír, Johana, František, Ján),
11:30 ( ZBP Mária - 50 r. života), 18:00 (ZBP Dávid, Mária);
Cemjata 10:15
15:00 Pôstne zamyslenie (konkatedrála)

Oznamy

Infolist

Infolist

Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut, Str, Štv: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. 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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Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
Bohuznámi darcovia:
20 €, 5 €, 20 €, 10 €, 10 €, 20 €, 10 €,
300 €,
Na opravu kaplnky Sv. kríža na
cintoríne:
bohuznámy 1 000 €.
Na Kalváriu:
p. Vavrek 100 €.
Zbierka na konkatedrálu:
konkatedrála 3 828 €, Cemjata 150 €.
Zbierka na charitu:
ACM 100 €.

2.

Televízia LUX je od 25. februára
2016 dostupná pre Prešovčanov aj
v platforme DVB-T (klasická anténa).
Môžete si nás naladiť na 50. kanáli
kóta Prešov - Šibená Hora. Pozn. stačí dať na vašom TV prijímači automatické preladenie kanálov.

3.

Klub kresťanských pedagógov pozýva svojich členov a sympatizantov
na pravidelné mesačné stretnutie,
ktoré bude vo štvrtok 10. 3. 2016
o 16.00 v Katolíckom kruhu. Naše pozvanie prijal Mons. Jozef Dugas, dekan-farár Kostola Kráľovnej pokoja. V rámci
duchovnej obnovy sa nám prihovorí
na tému : Pôst v osobnom živote.

4.

Pripomíname, že v našej farnosti
koluje po rodinách obraz Božieho milosrdenstva s pripravenými
modlitbami. Tento obraz s modlitba-
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mi si príďte prevziať vždy v nedeľu
po sv. omši o 7. 45 a v stredu po sv.
omši o 18.00 podľa rozpisu, ako ste
sa zapísali. Nezabudnite ho na odovzdanie ďalšej rodine aj do kostola priniesť.
Najbližšie obraz privítajú a prídu si
prevziať: nedeľa 6.3. Maník Miroslav,
streda 9.3. rod. Gnapová, nedeľa 13.3.
rod. Zlatohlavá. Ostatní sa stále môžete zapísať v sakristii.
5.

Dar pre núdznych v našej konkatedrále môžete odovzdať do pokladničky, ktorý aj tento rok rozdelíme chudobným.

6.

Od 2. veľkonočnej nedele budú
v konkatedrále v Roku milosrdenstva
sv. omše aj o 15.00. Vždy sa začína
Modlitbou korunky. Preto na Kalvárii budú sv. omše posunuté na 16. 30
hod.

7.

MAGIS o.z. prosí o potravinovú
pomoc pre rodiny v núdzi k Veľkej
noci. Trvanlivé potraviny môžete
priniesť od 7. 3. do 20. 3. na Konštantínovu ul. č. 2 (Kláštor Sancta Maria),
alebo na farský úrad. Za každý milodar vyslovujeme vopred srdečné Pán
Boh zaplať!

8.

Prosíme veriacich z Dúbravy, ktorí
by boli ochotní starať sa o kaplnku
na Dúbrave, aby sa ohlásili na farskom úrade.

(Pokračovanie oznamov na strane 4)

Najbližšie Krížové cesty
6.3.

4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

p. dekan a kurátori našej farnosti

11.3.

piatok

17:15 hod.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov

13.3.

5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Gymnázium sv. Moniky

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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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

