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Duchovno - formačný
pobyt v Ríme
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 kňazské

5. JÚN 2016

Duchovná obnova v Košiciach
- P. James Manjackal z Indie –
8.-10. júl 2016

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Pripomíname, že v našej farnosti
koluje po rodinách obraz Božieho milosrdenstva s pripravenými
modlitbami. Záujemcovia sa môžu
nahlásiť v sakristii.
9. 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
10. Duchovná obnova „Poďte a uvidíte“ u redemptoristov, ktorá sa
uskutoční od 24. 6. do 26. 6. 2016
v Kláštornom dome redemptoristov v Kostolnej - Záriečí (Kostolná - Záriečie č.8, 913 04 Chocholná),
v okrese Trenčín. Je to stretnutie
pre chlapcov a mužov vo veku od
16 do 35 rokov. Prihlásiť sa na toto
podujatie môžete do 19. 6. 2016.
Nahlásiť sa môžu na telefónnom
čísle 0904 738 443, alebo e-mailom:
jozef.novak.cssr@gmail.com
11. 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. omši o 18.00 hod.
v konkatedrále, kde budú birmovanci
a prihlásení dospelí oboznámení s priebehom prípravy.
12. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach srdečne pozýva na letný miništrantský tábor.
Vek: 2. stupeň ZŠ. Cena: 30 €. Termín:
11. - 15. 7. 2016. Viac info a prihlasovací formulár nájdete na www.
kske.sk. Prihlasovanie do 30. 6.
2016.
13. Klub kresťanských pedagógov
oznamuje svojim členom a sympatizantom, že júnové stretnutie bude
vo štvrtok 9. 6. o 16.00 hod. v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku III.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní
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23
2016

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

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

Infolist

Nadačný fond Credo organizuje
v dňoch 8. - 10. júla 2016 duchovnú obnovu s obľúbeným charizmatickým katolíckym kňazom z Indie P. Jamesom Manjackalem. Trojdňový stretnutie prebehne
v Steel Aréne v Košiciach so súhlasom o.
arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Pastoračnú záštitu nad akciou prevzala rehoľa
minoritov.
P. James Manjackal oslovuje ľudí svojím osobitým spôsobom. Dôraz kladie na
Eucharistiu a na prežívanie kresťanstva v úzkej
spolupráci s Duchom Svätým. Jeho duchovné obnovy sú veľmi obľúbené a ľudia na
ne prichádzajú s nadšením. Tento rok na
Popolcovú stredu bol menovaný pápežom
Františkom za misionára Božieho milosrdenstva.
"Po duchovných cvičeniach s otcom Jamesom dáva veľa ľudí svedectvo o obrátení
sa k Pánovi, uzdravenie vzťahov v rodinách
i rôznych fyzických uzdraveniach," uvádza
koordinátorka Michaela Straková z nadačného fondu Credo s tým, že duchovných
podujatí s otcom Jamesom sa pravidelne
zúčastňuje niekoľko tisíc ľudí. Duchovná
obnova v Košiciach je výnimočná aj tým,
že je umiestnená priamo v centre mesta. "Je
krásne, že práve misionár milosrdenstva môže
v tomto meste viesť duchovnú obnovu," tešia
sa organizátori.
V júni 2015 viedol otec James duchovné exercície v Nitre za účasti 2600 veriacich.

ročník: XXVI.

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Na začiatku tohto roka prebehla v Bratislave duchovná obnova pre manželov, zúčastnilo sa 320 manželských párov. S ohľadom
na pozitívne ohlasy sa otec James na Slovensko rád vracia.
Duchovná obnova v Košiciach bude
trojdňová. Súčasťou každého dňa bude
svätá omša, adorácia, chvály, príhovory
otca Jamesa a modlitby za uzdravenie.
Bude tiež možnosť pristúpiť k sviatosti
zmierenia a k súkromnej adorácii v pripravenej adoračnej kaplnke. Rodičom nadačný
fond Credo zaistí stráženie detí, aby sa mohli
programu tiež zúčastniť.
P. James Manjackal je od Boha obdarovaný niekoľkými charizmami. Okrem charizmy uzdravovania je to predovšetkým
dar hlásania evanjelia takou formou, ktorá
účastníkom dáva impulz k intenzívnemu
prežívaniu viery. Je členom rádu Kongregácie misionárov sv. Františka Saleského
(M.S.F.S.). Bol univerzitným profesorom.
Vykonal veľa evanjelizačných ciest po viac
ako 86 krajinách celého sveta. Mimoriadna
je jeho evanjelizačná služba v Perzskom
zálive pri konverzii moslimov ku kresťanstvu.
Nadačný fond CREDO sa so svojou
činnosťou snaží o šírenie kresťanských
hodnôt v spoločnosti. Podporuje najmä
projekty zamerané na misijné diela, pomoc
ľuďom v núdzi v ČR aj v zahraničí a aktivity zdravotne sociálneho charakteru.
Prihlasovanie na túto duchovnú obnovu: on-line prihláška: www.duchovniobnova.cz, telefón: 0944 332 207 (pracovné
dni 8.00 – 10.00 a 13.00 – 15.00 hod.), e-mail:
info@duchovniobnova.cz
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
6.6.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 10. týždňa
v Cezročnom období
alebo Sv. Norberta,
biskupa
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP a obrátenie - Imrich
6.15 ZBP Tomáš s rod.
7.00 † Peter
12.00 † Jozef
18.00 † Marta
5.45 † Viktor

Ut
7.6.

Utorok 10. týždňa
v Cezročnom období

6.15 ZBP Anton (60 r. života)
7.00 † Gizela (pohrebná)
12.00 ZBP a obrátenie - Martina (ž.)
18.00 Faustínum
5.45 † Anna, Michal, Mária, Jozef

Str
8.6.

Streda 10. týždňa
v Cezročnom období

6.15 ZBP Matúš
7.00 --12.00 ZBP Mária (poďakovanie za 80 r.
života)
18.00 † Apolónia, Mikuláš, Anna, Michal

Št
9. 6.

Štvrtok 10. týždňa
v Cezročnom období
alebo Sv. Efréma ,

diakona a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši.

5.45 † Jozef, Mária
6.15 † Ladislav
7.00 --12.00 ZBP Anna s rod. (prosba o Božie
milosrdenstvo)
18.00 ZBP Štefan (70 r.)
5.45 † Mária

Pi
10.6.

Piatok 10. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Milan
7.00 --12.00 ZBP pre seniorky zdravot. školy
a pre prof. p. Jitku
18.00 ZBP Dávid, Mária

So
11.6.

Ne
12.6.

Svätého Barnabáša,
apoštola
(spomienka)

Infolist

Infolist

5.45 --6.15 † Mária, František
18.00 ZBP Mária, Michal, Milan,
Zuzana, Mária, Veronika

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5.45, 6.30 († Alžbeta, Karol), 7.45, 10.00, 11.30 , 15.00 († Július),
18.00 († Milan);
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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Oznamy

1.

Milodary:
Na opravu fary po požiari:
• bohuznámi: 100 €, 5 €, 700 €,
20 €, 20 €, 10 €, 100 €, 10 €,
• zo svadby Vasilenkovcov 50 €,
• zo sobáša Viktórie a Petra 50 €,
• zo svadby Florek - Klinčaková
na farské potreby 70 €,
• z pohrebu A. Stazovej 10 €.
Zbierka na opravu fary:
• konkatedrála 2893,70 €,
• Cemjata 145 €.

2.

V nedeľu 5. júna vás naši mladí
a farské spoločenstvo SHALOM
pozýva na modlitbu chvál zo začiatkom o 19.07 hod. v konkatedrále.

3.

V utorok 7. 6. na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý úmysel, ako aj milodary na sv.
omšu, vhoďte v obálke do schránky pod obrazom Božieho Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr
do poludnia 7. júna.

4.

V piatok 10. 6. 2016 o 10.00 v Dóme
sv. Alžbety bude diakonská vysviacka. V sobotu 11. 6. 2016 o 10.00
v Dóme sv. Alžbety bude kňazská
vysviacka nášho diakona Mathiasa Gočíka. Posprimičnú sv. omšu
bude v našej konkatedrále sláviť
novokňaz dňa 19. 6. 2016 o 7.45 hod.
V mene primicianta vás všetkých pozývame na túto slávnosť. Po jej skončení
budete môcť primiciantovi osobne
pogratulovať. Ste srdečné pozvaní.
Tešíme sa na túto milú slávnosť.
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5.

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. Ešte je pár voľných
miest nakoľko sa odhlásili niektorí účastníci. Viac info na výveske kostola a farskej stránke
presov.rimkat.sk

6.

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.

7.

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.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)
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