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Infolist

(Pokračovanie zo strany 1)
ktorý vypracovali odborníci v tejto oblasti a ktorý bol schválený KPÚ (Krajský pamiatkový úrad v Prešove). Bude sa
vykopávať vzdušný kanál, demontujú
sa pieskovcové obklady a odstráni sa
zamoknutá a zasolená omietka, ktorá
je pod týmto soklom. Veľmi premočená a zasolená je preto aj vnútorná stena
v konkatedrále, čo ste si určite všimli
(pri meraní odborníkom je vlhkosť severnej
steny prekročená cca 100-násobne).
Sme si vedomí, že výsledky tejto
práce nebudú tak skoro viditeľné, veď
keď to naťahovalo vlhkosť niekoľko
sto rokov, tak sa to za jeden rok určite nevyrieši. Robíme to hlavne preto,
lebo je to podmienka, aby sa v budúcnosti mohla robiť fasáda konkatedrály. Táto realizácia bude hradená práve
z prostriedkov, ktoré sme získali vďaka tomuto projektu. Chcem sa v tejto

časti len nakrátko poďakovať všetkým,
ktorí mi pomáhali a pomáhajú pri celom projekte: p. ekonómka A. Kopilcová,
J. Mihaľ, N. Jurkovská, M. Kunradiová a Š. Migašová. Prosíme o modlitby
a podporu, aby sme tento mimoriadne
náročný projekt úspešne naplnili.
(dekan)

Nezabúdajme,
že máme Jubilejnú bránu a môžeme získavať plnomocné odpustky.
Máme konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva, môžeme
pomôcť niekomu, kto potrebuje povzbudenie ku zmene života. Modlíme
sa korunku, adorujeme pri vyloženej
Sviatosti oltárnej, máme sv. omšu v nedeľu o 15.00 hod a tú vždy začíname
modlitbou korunky.

Teologická fakulta v Košiciach organizuje vzdelávanie

Univerzita tretieho veku (UTV) v Košiciach a v Prešove.
Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie. Štúdium trvá 6 semestrov; je organizované formou sústredení raz týždenne s tromi prednáškami.
• Po absolvovaní študent získa osvedčenie (certifikát).
• Prihlásiť sa môžu starší ako 40 rokov s maturitou.
• Prijímacie skúšky sa nekonajú.
• Prihláška je na:
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-pracoviska/teologicka-fakulta
www.ktfke.sk
• Poplatok za rok štúdia je 30 eur.
• Termín prihlásenia: do 30.09.2016.
• Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
Teologická fakulta UTV, Hlavná 89, 041 21 Košice
predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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Cemjata žije milosrdenstvom
V tomto Roku Božieho milosrdenstva sa v našej farnosti sv. Mikuláša
v Prešove z iniciatívy pána dekana
prehlbuje úcta k Božiemu milosrdenstvu aj v rodinách našej farnosti. Je to
práve tým, že rodina môže uvítať putujúci obraz Božieho milosrdenstva vo
svojej domácnosti. Už niekoľko týždňov tento obraz s úctou a láskou prijímajú rodiny na Cemjate a Vydumanci.
(Preto sa na chvíľu prerušilo putovanie
tohto obrazu v Prešove.)
Rodina si obraz preberie vždy
v nedeľu v kostole sv. Donáta. Celý
týždeň v rodine vládne duch modlitby
za odpustenie hriechov celého sveta.

Projekt spolupráce
SLOVENSKO- UKRAJINA
Nórske fondy
Zhruba pred dvoma rokmi PSK
zverejnil výzvu na podanie projektu
s možnosťou získať finančné prostriedky na aktivity, ktoré táto výzva
zadefinovala. Po zrelom zvážení som
sa rozhodol, že aj naša farnosť sa pokúsi napísať projekt a uchádzať sa
o možnosť ho aj v rámci svojich možností realizovať. Na projekte sme pracovali zhruba rok a po jeho podaní bol
komisiou VÚC v Prešove schválený.

ročník: XXVI.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Nasledujúcu nedeľu prinesie rodina obraz do kostola. Po sv. omši si ho
z ozdobeného oltárika odnáša znova
ďalšia rodina. Záujemcovia o obraz
Božieho milosrdenstva sa môžu prihlásiť u kostolníka na Cemjate po
sv. omši. Toto putovanie je zároveň
duchovnou prípravou na odpustovú slávnosť, ktorá bude v Roku milosrdenstva v nedeľu 7. augusta 2016
o 10.30 hod. Celebrovať ju bude Mgr.
Marek Rojak, kňaz a moderátor Arcidiecezného centra mládeže v Prešove.
,,Učme sa všetci byť milosrdní, ako je
milosrdný náš nebeský Otec.“
Jozef Vaňo, kostolník - Cemjata
Prichádza čas, aby sme ho začali plniť.
Projekt má niekoľko rovín: duchovnú, sociálnu, materiálnu. Pôjde v ňom
o prezentáciu duchovného bohatstva
našej farnosti, sociálnu a cezhraničnú
komunikáciu s vybraným partnerom
z Ukrajiny a o ďalšie materiálne obnovenie našej konkatedrály. V tejto fáze
sme už začali prípravné práce v minulom roku, keď sa zo severnej strany konkatedrály robil archeologický
prieskum formou vykopaných sond.
V najbližšom čase sa začne sanácia severnej strany sokla a to podľa projektu,
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5.45 † Albert
Po
18.7.

6.15 † Mária

Féria

12.00 † Andrej, Margita
18.00 † Alžbeta, Jozef, Margita, Anton
5.45 † Margita

Ut
19.7.

6.15 † Helena, Ján, Jozef, Mária

Féria

12.00 † Vincent, Anna
18.00 † Miloš, Vincent

Str
20.7.

5.45 ZBP Vladimír, Monika s rodinami

Sv. Apolinára,

biskupa a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6.15 † Jozef, Mária
12.00 † Jozef, Margita s rodičmi, Imrich
18.00 ZBP. Ján, Anna, Marta, Vladimír
5.45 † Magdalena, František

Št
21. 7.

6.15 † Augusta

Féria
Najbližšia adorácia bude 28.7.

12.00 † Michal, Mária, Štefan
(r.Hamarová)
18.00 ZBP Michal a Mariena Hamarovi
5.45 † P. Gracián (kńaz), P. Bruno (kňaz)

Pi
22.7.

Sv. Márie Magdalény
(spomienka)

6.15 † Andrej
12.00 † Milan
18.00 † Ján

So
23.7.

Ne
24.7.

Sv, Brigity,

5.45 † Alexander, Juliana

rehoľníčky, spolupatrónky
Európy
(sviatok)

6.15 † Helena
18.00 ZBP Janka (ž.)

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5.45 (ZBP rod.Himičovej), 6.30, 7.45, 10.00 († Ján, Anna, Miroslav), 11.30,
15.00, 18.00 (ZBP Dávid, Mária);
Kalvária 16.30, Cemjata 10.15

Hľadáme spolupracovníkov pri tvorbe tohto farského listu, jedná sa
o grafickú a jazykovú úpravu. Ohľadne grafickej úpravy ide o prácu
v programe Adobe InDesign, v ktorom pripravujeme tento list. Prosíme,
aby ste nás v danej veci oslovili, či už mailom alebo osobne.
Ďakujem. Viktor Baltes

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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Oznamy

1.

Odpustová slávnosť ku cti sv. Donáta na Cemjate bude 7. 8. 2016 o 10.30
hod. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Anny na Dúbrave bude dňa 24. 7.
2016 o 10.30 hod.

2.

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. Príprava začne spoločným stretnutím všetkých prihlásených
v nedeľu 4. septembra po večernej sv.
omši o 18.00 hod. v konkatedrále.

3.

Oznamujeme birmovancom, že DVD
a foto z birmovky sú už hotové, môžete si ich vyzdvihnúť v kancelárii
farského úradu.

4.

Novootvorená farská pivnica je
sprístupnená verejnosti, preto Vás
srdečne pozývame v po - so od 16.00
do 21.00, v nedeľu od 10.00 do 12.00.
Nachádzame sa na Hlavnej 81 v chodbe,
oproti farskej kancelárii.

5.

V mesiacoch júl a august nebudú
sv. omše ráno o 7.00 v konkatedrále,
funkcia týchto sv. omší (pohrebná a výročná) sa presúva na omše o 6.15 hod.

6.

V mesiacoch júl a august spovedná služba, ktorú zabezpečujú kňazi
troch dekanátov v čase od 10.00 12.00, nebude.
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7.

Aktivita u "Nikodéma"
Po roku fungovania našej farskej
pivnice by sme chceli jej fungovanie
posunúť ďalej. Popri už existujúcich
aktivitách chceme pridať diskusné
večery, na ktoré chceme pozývať
zaujímavých hostí. Preto vás oslovujeme: hľadáme ľudí, ktorí by boli
ochotní pracovať na tomto projekte
v službe moderátora. Bližšie informácie u dekana.

8.

V kancelárii farského úradu môžete priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka
2016.

9.

Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sviatosť manželstva v roku 2017, aby si
prišli rezervovať termín. Niektoré soboty
sú už obsadené.

10. SV. MANŽELSTVA
Komisia pre pastoráciu rodín ponúka
víkendový Kurz prípravy na manželstvo pre snúbenecké páry. Túto formu
ponúkame zvlášť pre tie páry, ktoré
nemôžu absolvovať prípravu vo farnosti kvôli študijnému, či pracovnému pobytu, alebo z iných dôvodov.
Kurzy budú v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch v termínoch: od štvrtka 1. 09. 2016 (nástup
večer) do nedele 4. 09. 2016, od štvrtka
17. 11. 2016 (nástup večer) do nedele
20. 11. 2016 (kurzy končia obedom).
Snúbenci majú zabezpečený nocľah
(oddelene muži a ženy), stravu a kurz;
cena za ubytovanie a stravu podľa
cenníka penziónu. Prihlasovanie cez
formulár na stránke www.augustineum.sk, kde sú ďalšie informácie.

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

