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centra. Po štúdiách psychológie v Ríme sa opäť
vrátil na tento post. Práca s mládežou mu je blízka a učarila mu. Poznám jeho rodinné zázemie.
Pochádza z viacpočetnej rodiny. Poznám jeho
rodičov, ktorí sa spoločensky angažovali. Predovšetkým otec, ktorý bol jeden čas vážne chorý
a niesol to veľmi trpezlivo. Zrejme aj táto obeta
prispela k tomu, že celá rodina sa sústredila na
spoločný kríž. Vytvárali určite dobré spoločenské
vzťahy. Zvlášť teraz, keď nám pomáhal na našej
teologickej fakulte, som si všimol, že ako psychológ je veľmi prenikavý svojím duchom. Veľmi

Infolist
učene pomáhal aj na fakulte, a takisto pri výbere nových kandidátov do seminára. Teším sa na
spoluprácu s ním a teším sa, že prichádza mladá,
nová sila s novým pohľadom na veci pastorácie
rodín a mládeže. Myslím, že v súčinnosti s ním
vytvoríme dobré zázemie, aby sme mohli naozaj
hovoriť, že Košice vedia zvládnuť všetky nielen
pekné, ale aj náročné situácie."
Toľko slová nášho arcibiskupa. Spojme
sa aj my v modlitbách za nášho nového pomocného biskupa.

Duchovno - formačný
pobyt v Ríme

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

14. Petícia Zastavme Hazard v Prešove
finišuje! Za súčasného stavu petičnej
akcie nám do finálneho počtu chýba

Článok spracoval Viktor Baltes

približne 5 000 podpisov. Potrebujeme
Vašu pomoc a modlitby. Ak ste petíciu
ešte nepodpísali, môžete ju podpísať
aj v našej konkatedrále na stolíku určenom pre časopisy (pri obraze sv. Jozefa). Veríme, že do prázdnin budeme
môcť odovzdať petíciu mestu Prešov
a obchodníci s hazardom a ľudskými
životmi v našom meste skončia. Viac
info na www.presov.zastavmehazard.sk
15. Nadácia VÚB (Poklady môjho srdca)
spustila realizáciu projektu Obnova
fresiek v interiéri kaplnky kalvárskej
(Sväté schody). Projekt je realizovaný
z grantu Nadácie VÚB. Projekt Reštaurovanie interiéru kaplnky kalvárskej
(Sväté schody) - I. etapa reštaurovanie
interiéru oltárnej časti je realizovaný
s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky. Prosíme
o modlitby za zdarný priebeh prác a ďakujeme za každý hlas v projekte Poklady môjho srdca.

tlač, kopírovanie, väzba

13. 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.

Pomocným biskupom Košickej
arcidiecézy je menovaný Marek
Forgáč

lacné tonery a cartridge

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.

19. JÚN 2016

predaj a servis tlačiarní

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

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

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

25
2016
Pomocným biskupom Košickej arcidiecézy je menovaný Marek Forgáč, doposiaľ
prodekan Teologickej fakulty a duchovný
správca UPC v Košicicach
Narodil sa 21. januára 1974 v Košiciach.
Študoval na gymnáziu a v roku 1992 vstúpil
do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule
– Spišskom Podhradí, kde na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval základnú teológiu.
Na kňaza bol vysvätený 19. júna 1999 v Košiciach pre Košickú arcidiecézu.
Bol kaplánom vo farnostiach Trebišov
(1999 – 2000), Snina (2000 – 2001), Humenné (2001 – 2002) a kaplánom v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach (2002
– 2004). V rokoch 2004 – 2007 študoval na
Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity
v Ríme. Od roku 2007 až doteraz je duchovným správcom Univerzitného pastoračného
centra v Košiciach a zároveň prednáša pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Na tejto fakulte
od roku 2011 pôsobí ako prodekan pre vedu
a výskum.
V rokoch 2008 – 2012 absolvoval doktorandské štúdiá na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2015 sa
habilitoval ako docent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Svoje
odborné služby poskytuje pri prijímaní
kandidátov do kňazských seminárov a spolupracuje pri riešení manželských káuz na
Metropolitnom súde. Je členom presbyter-

ročník: XXVI.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
skej rady a členom zboru konzultorov Košickej arcidiecézy. Ovláda anglický jazyk,
taliansky jazyk a nemecký jazyk.
Menovanie nového pomocného košického biskupa privítal aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Prinášame jeho
reakciu:
"Menovaniu nového pomocného biskupa
som sa potešil. Očakával som ho trošku skôr,
ale proces, ktorý tomu predchádzal, nie je ľahký
- najskôr u nás, a potom na komisiách v Ríme.
Všetkým trom, ktorých som odporúčal, som rovnako dôveroval. A keď sa Svätý Otec rozhodol
práve pre jeho menovanie, tak sa teším," povedal pre TK KBS Mons. Bernard Bober.
Ako by ste v krátkosti charakterizovali nového pomocného biskupa?
"Poznám ho ako usilovného a šikovného
bohoslovca. Ako kaplán sa dobre zapísal v našej diecéze. Po kaplánskych rokoch išiel medzi
mládež do nášho vysokoškolského pastoračného
(Pokračovanie na strane 4)

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 12. týždňa
v Cezročnom období

6.15 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rod.
7.00 † Ján (pohrebná)
12.00 Za duše v očistci (prosba
o milosrdenstvo)
18.00 † Marián

Ut
21.6.

Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka
(spomienka)

5.45 ZBP Anna, Lenka, Ján, Nikolka,
Jakub, Natalka, Viktória, Ján,
Viktor, Mirko
6.15 ZBP Matúš
7.00 † Anna (pohrebná)
12.00 † príbuzní Kataríny
18.00 † Ján
5.45 ZBP Bohuznáma rod.

Str
22.6.

Streda 12. týždňa
v Cezročnom období

6.15 † Michal, Barbora, Ján
7.00 --12.00 † Mária, Mária
18.00 ZBP do manž. života - Michal,
Mária

Št
23. 6.

Štvrtok 12. týždňa
v Cezročnom období
Adorácia po večernej sv. omši.

5.45 ZBP Magdaléna (uzdravenie)
6.15 † Margita, Vojtech
7.00 † Rastislav (1. výročie)
12.00 † Mária, Ján, Anna
18.00 ZBP Katarína
5.45 ZBP Ján, Helena s rod.

Pi
24.6.

Narodenie svätého Jána
Krstiteľa
(slávnosť)

6.15 † Ján
7.00 † Ján (1. výročie)
12.00 † Anna, Ján, Vladimír
18.00 ZBP Aneta (50 r. života)

So
25.6.

Ne
26.6.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

1.

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Jolana (75 r. života)

Po
20.6.

Infolist

Infolist

5.45 ZBP Anna (uzdravenie)
6.15 † Mária (pohrebná)
18.00 ZBP Emília s rod.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45, 6.30 (ZBP Janka - ž.), 7.45, 10.00, 11.30 († Terézia) ,
15.00, 18.00 († Blažej);
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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2.

Oznamy

Milodary:
Na opravu fary po požiari:
• bohuznáma Anna 100 €,
• z pohrebu Márie 120 €.
Na Rádio Lumen:
• bohunáma rod. 100 €.
Dnes (19. 6.) sa po všetkých sv. omšiach
koná zbierka na opravu fary. Za vaše
milodary úprimné Pán Boh zaplať!

3.

V pondelok 20. 6. o 15.00 hod. bude
stretnutie členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta Mária

4.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné
stretnutie sa uskutoční v utorok 21.
6. o 17.00 hod. u františkánov v Prešove.
Stretnutie spojené so sv. omšou povedie františkán o. Anton.

5.

Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva na spoločné modlitby do konkatedrály: piatok 24. 6. - 19.00, sobota 25. 6.
19.00 a nedeľa 26. 6. 16.00.

6.

V nedeľu 26. 6. o 10.30 hod. vás pozývame na odpustovú slávnosť na Surdok, ktorú bude celebrovať o. Marek
Roják.

7.

Združenie kresťanských seniorov
klub Staré mesto pozýva svojich členov na júnovú schôdzu: 19. 6. o 15.00
hod. v Katolíckom kruhu. Vo štvrtok 23.
6. organizujú púť Litmanová - Ľutina.
Odchod autobusu je z parkoviska za
hádzanarskou halou na Okružnej ul.
o 7.30 hod. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na tel.č. 774 15 98 - p. Džurmanová, alebo na schôdzi 19.6.

8.

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
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zapíše do zoznamu 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. 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.
11. 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
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.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

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

