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ské alebo rehoľné povolanie. Náklady na
pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť
rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom
smerovaní.
Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:
Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ
sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo:
konkatedralapo@gmail.com, 0911 / 487 341.
Jozef Mihaľ

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí
sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom
živote, na polročný duchovný a formačný
pobyt do komunity otcov rogacionistov
v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna.
Kongregácia sa venuje mladým mužom,
ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňaz-

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

omši o 18.00 hod. v konkatedrále, kde
budú birmovanci a prihlásení dospelí
oboznámení s priebehom prípravy.
13. V piatok 3. júna vás pozývame na
duchovnú obnovu s o. Michalom
Zamkovským - misionárom milosrdenstva. Program: 12.00 sv. omša
s krátkym príhovorom, 15.00 Hodina
Božieho milosrdenstva, 15.30 sviatosť
zmierenia (rezervované hriechy a tresty
- viď úvodník tohto Infolistu), 17.45 pobožnosť s eucharistickým požehnaním, 18.00 sv. omša. Po sv. omši bude
možnosť na vaše otázky.
14. V sobotu 4. júna vás srdečne pozývame na Fatimskú sobotu do Obišoviec.
Nahlásiť sa môžete v sakristii. Autobus
vyráža v sobotu o 7.50 hod. z parkoviska
pod malým Tescom (pri trhovisku).

29. MÁJ 2016

Odpovede o misionároch
milosrdenstva, ktorí sú vyslaní
do sveta

tlač, kopírovanie, väzba

12. Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku.
Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania, nech si v kancelárii farského úradu vyzdvihnú prihlášku. Prípravu môžu začať študenti stredných škôl, ktorí v tomto šk.
roku končia 1. ročník, u osemročných
gymnázií končiaci sextu, alebo starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na
farskom úrade do 15. augusta 2016.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech sa prihlásia v kancelárii
farského úradu. Príprava začne spoločným stretnutím všetkých prihlásených
v nedeľu 4. septembra po večernej sv.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Duchovno - formačný
pobyt v Ríme

22
2016

predaj a servis tlačiarní

slovenského redemptoristu majú misionári
veľký priestor pre realizáciu mandátu prijatého od pápeža práve na poli ľudových
misií: „Ako hovorí Svätý Otec vo svojom liste
Misericordiae vultus: ‚prijmite týchto misionárov, ktorých ja vyšlem, prijmite ich, biskupi,
spoločenstvá a Cirkev, a otvorte im priestor
na hlásanie, hlavne cez ľudové misie‛. A to je
zaujímavé, že Svätý Otec vyložene menuje: hlavne cez ľudové misie - a potom cez iné
možnosti. Táto služba nie je len o tých fakultách. Často sa hovorí, ktovie, či to použijeme,
tie špeciálne fakulty, ale je to skôr o tom - byť
hlásateľom milosrdenstva, byť svedkom milosrdenstva, aj cez sviatosť zmierenia priniesť do
sŕdc ľudí viac milosrdenstva, viac Božej lásky
a nádeje“.

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

(Pokračovanie zo strany 1)
K tomu možno dodať, že nielen misionári milosrdenstva, ale všetci spovedajúci
kňazi môžu počas mimoriadneho Svätého
roka milosrdenstva snímať exkomunikáciu z osôb, ktoré sa dopustili hriechu potratu. Sňatie tejto exkomunikácie je totiž za
bežných okolností podľa predpisov Kódexu kánonického práva rezervované biskupovi.
Znak Roku milosrdenstva, ktorým
misionári milosrdenstva podľa slov pápeža Františka bezpochyby sú, vníma o.
Zamkovský ako novú etapu: „Novú hĺbku,
do ktorej sa Boh chce dotknúť, najprv vo mne.
Boh chce ešte odkryť tvrdosť srdca, suverenitu a z tejto pozície potom ísť k ľuďom“. Podľa

Pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva vyslal Svätý Otec
František do celého sveta spolu 1071 misionárov milosrdenstva. Misionári majú
za úlohu „ohlasovať radosť z odpustenia“
a oslobodzovať od takých trestov za hriechy, ktoré sú podľa kánonického práva za
normálnych okolností vyhradené len Svätej stolici. Pri tejto príležitosti prinášame
sériu otázok a odpovedí o misionároch
milosrdenstva. Spracoval ich hovorca KBS
Martin Kramara.
Kto sú misionári milosrdenstva a kto
o nich rozhodol?
Misonári milosrdenstva sú kňazi, spovedníci z celého sveta, vyslaní na základe
rozhodnutia Svätého Otca Františka osobitným spôsobom sprostredkovať veriacim
Božie milosrdenstvo. Majú byť “znamením
materinskej starostlivosti Cirkvi o Boží ľud”
a umožniť “všetkým zažiť opravdivé stretnutie, plné ľudskosti, z ktorého vyviera oslobodenie, zodpovednosť za prekonanie prekážok a začatie nového krstného života” (Misericordiae
Vultus 18).
Kto ich vybral?
Ich výber bol zverený Pápežskej rade
pre novú evanjelizáciu, ktorú vedie arcibiskup Mons. Rino Fisichella. Rada tento
výber konzultovala s rehoľnými predstavenými alebo biskupmi jednotlivých kňazov.
Pôvodne stanovený počet 800 misionárov
postupne zvýšili až na 1071. Viac než 700
z nich bolo osobne prítomných na slávnosti

ročník: XXVI.

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
v Ríme, počas ktorej ich Svätý Otec vyslal
do celého sveta, aby začali konať zverené
poslanie.
Koľko ich je zo Slovenska?
Mandát misionárov milosrdenstva
zo Slovenska dostali štyria redemptoristi,
traja kapucíni a dvaja františkáni. Z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa dostali
mandát o. Michal Zamkovský z Podolínca,
o. Peter Hertel z Kostolnej-Záriečia, o. Jozef
Mihok z Radvane, ako aj o. František Boldy, ktorý má pôsobisko v Českej republike
vo Frýdku-Místku. Spomedzi kapucínov
sú misionármi milosrdenstva br. Félix Ján
Tkáč a br. Damián Szulowski z Bratislavy
a br. Jakubrafael Patay zo Žiliny.
V čom spočívajú ich hlavné úlohy?
Misionári majú byť osobitnými ohlasovateľmi Božieho milosrdenstva, a to tak
prostredníctvom kazateľskej činnosti, ako
aj cez vysluhovanie sviatosti zmierenia.
Budú o milosrdenstve kázať v chrámoch,
na ľudových misiách a rôznych podujatiach mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a zároveň budú Božie milosrdenstvo sprostredkovať vo svätej spovedi.
Aké majú právomoci a kto im ich
udelil?
Z poverenia Svätého Otca majú títo
kňazi právomoc snímať aj také tresty za
hriechy, ktoré sú za bežných okolností rezervované Apoštolskej stolici. Medzi takéto skutky patrí zneuctenie Eucharistie,
prezradenie spovedného tajomstva, rozhrešenie
spoluvinníka v oblasti šiesteho Božieho prikázania, konsekrácia biskupa bez mandátu Apoštolskej stolice a fyzické napadnutie Svätého Otca.
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5.45 † Margita

Po
30.5.

Pondelok 9. týždňa
v Cezročnom období

6.15 ZBP Janka (ž.)
7.00 † Vladimír (pohrebná)
12.00 † z rod. Pristašovej a Sedlákovej
18.00 † Ján (1. výročie)
5.45 † Milan

Ut
31.5.

Utorok 9. týždňa
v Cezročnom období

6.15 ZBP Kamila (ž.) - poďakovanie za
úspešné ukončenie školy
7.00 † Milan (pohrebná)
12.00 † Ondrej, Mária
18.00 † Andrej, Katarína
5.45 ZBP Matúš

Str
1.6.

Svätého Justína,
mučeníka
(spomienka)

6.15 † Terézia, Mária, Karol
7.00 † Milan (pohrebná)
12.00 ZBP členov pobočky: Hlavná č. 49,
Prešov
18.00 † Peter (1. výročie)

Št
2. 6.

Štvrtok 9. týždňa
v Cezročnom období alebo
Svätých Marcelína a Petra,
mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši.
(Hnutie Svetlo - Život)

Pi
3.6.

So
4.6.

Ne
5.6.

Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho
(slávnosť)

Duchovná obnova
s o. Michalom Zamkovským

Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie
(spomienka)

Infolist

Infolist

5.45 † Michal, Mária, Ondrej, Ján, Mária
6.15 † Juraj, Mária, Anna, Štefan, Mária
7.00 † Margita (1. výročie)
12.00 † Štefan, Ján, Martuška, Helena,
Štefan, Helena
18.00 ZBP Janka (ž.)
5.45 ZBP Bibiana
6.15 † František, Mária, Alžbeta, Jozef
7.00 † Margita (pohrebná)
12.00 † Cecília
18.00 ZBP Milan (za jeho obrátenie)
5.45 † Milan, Jozef, Anna, Jozef,
Margita, Štefan
6.15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18.00 † Miroslav
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5.45, 6.30 (ZBP Lýdia - 30 r. života.), 7.45, 10.00 (ZBP Dávid, Mária), 11.30 ,
15.00, 18.00 († z rod. Leňkovej, Siskovičovej, Boháčovej);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

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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1.

Milodary:
Na opravu fary po požiari:
• bohuznámy 100 €,
• bohuznáma Anna 100 €,
• p. Vavrek 100 €.
• Z pohrebu Luboša Kušnira 110 €

7.

Každý utorok (9.30 - 12.00) pozývame
mamičky s deťmi na materskej do
veselej herničky v materskom centre
Radosť v Barličke (Sídlisko III) na spoločný oddych, hru, kávičku a modlitby matiek. Kontakt: Eva 0910 463 523

2.

V nedeľu (29. 5.) sa uskutoční zbierka na opravu fary. Za vaše milodary
úprimné Pán Boh zaplať a vynahraď.

8.

3.

V tomto týždni máme prvý piatok.
Spovedať chorých budeme v piatok od
8.00 hod.

4.

Pozývame vás na zájazd do Medjugorja a oddych pri chorvátskom
mori, ktorý sa uskutoční 25. augusta až 1. septembra 2016. Cena 230 €/
osoba (v cene je zahrnutá doprava moderným autobusom, ubytovanie, polpenzia - 2x denne strava, cestovné a úrazové
poistenie. Cena pre dieťa do 12 r. - 190 €).
Zájazdom vás bude sprevádzať
kaplán Viktor Baltes. Nahlásiť sa
je potrebné cez farskú e-stránku alebo
v sakristii konkatedrály. Viac info na
výveske kostola a farskej stránke
presov.rimkat.sk

Novootvorená farská pivnica je sprístupnená verejnosti, preto Vás srdečne pozývame na príjemné posedenie
pri dobrej káve podávanej rôznymi
spôsobmi, čaji alebo dobrom vínku.
Farská pivnica je pre Vás otvorená:
po. - so. od 12.00 do 21.00, v nedeľu
od 10.00 do 21.00. Nachádzame sa na
Hlavnej 81 v chodbe, oproti farskej kancelárii. Ďakujeme a zároveň sa tešíme na
Vašu návštevu.

9.

Deviatnik k Božskému Srdcu: začíname 26. mája modlitbou s litániami k Božskému Srdcu o 17.45 hod.
Deviatnik sa budeme modliť vždy
o 17.45 hod. Pozývame vás v tomto
čase (26. máj - 3. jún) aj na sv. omše
o 18.00, kde budú zaznievať homílie
na tému: Podobenstvá milosrdenstva.

5.

Čítanie úryvkov z Denníčka sv.
Faustíny - v nedeľu od 9.45 hod.:
srdečne pozývame. Kto by sa chcel
zapojiť do čítania, alebo texty odoberať, nech sa zapíše do zoznamu
v sakristii.

6.

Pripomíname, že v našej farnosti koluje po rodinách obraz Božieho milosrdenstva s pripravenými modlitbami. Záujemcovia sa môžu nahlásiť
v sakristii.

10. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
(oltáriky) bude v nedeľu 29. mája so
začiatkom o 15.00 hod. Začíname
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa u gréckokatolíkov, potom pôjdeme ku bratom františkánom (Kostol sv. Jozefa),
následne ulicou Konštantínovou
a Metodovou. Zakončíme adoráciou
a požehnaním v Konkatedrále sv. Mikuláša.
11. Sprievod so Sviatosťou oltárnou
bude aj na Cemjate v nedeľu 29. mája
po sv. omši o 10.15 hod.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)
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