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Infolist

(Pokračovanie zo strany 1)
má právo chrám uzatvoriť a liturgia
sa neslávi. Chceme, alebo nechceme
aj naďalej nerušene sláviť Eucharistiu, zúčastňovať sa adorácii, v tichu sa
ponoriť do modlitby s naším Pánom?
Prispejme teda spoločnou snahou i naším úsilím k spoločnému dobru.
Voda

V závere by sme Vás chceli pekne
poprosiť:

Záver
Chceme vás na záver poprosiť radi prijmeme vaše názory a postrehy, sme tu pre vás. Pomôže nám to pri
skvalitnení našej služby pre Boha a pre
vás. Zároveň vyjadrujeme našu vďaku
za každú vašu podporu a pomoc.
P. Holovič, kostolník

24. JÚL 2016

Postrehy kostolníkov
konkatedrály

tlač, kopírovanie, väzba

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.
12. Farská knižnica bude v dňoch 27.
7. (streda) a 3. 8. (streda) zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie.
13. Oznam pre pútnikov do Medžugorja: stretnutie všetkých pútnikov bude v nedeľu 14. 8. po sv. omši
o 18:00 hod. v konkatedrále. Účasť
povinná!

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
10. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sviatosť manželstva v roku
2017, aby si prišli rezervovať termín.
Niektoré soboty sú už obsadené.
11. Sviatosť 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.

•

30
2016

predaj a servis tlačiarní

Perličky

•

Neodkladajte si svoje bicykle
v južnom vchode konkatedrály. Na toto slúžia stojany pred
konkatedrálou z južnej strany.
Nenoste do konkatedrály kolobežky, ba dokonca si ju niekto vynesie aj na chór.
Neopierajte sa topánkami
o západnú stenu pri vchode
do konkatedrály, ak stojíte
v rade čakajúcich na sv. spoveď, alebo ste na sv. omši. Toto
doma určite nerobíte, aby ste
topánkami robili otlačky na
stenách izieb.

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

Častou pripomienkou vás, milí
veriaci, je chýbajúca voda vo sväteničkách. Dolievame ju každý deň. Niektorí naši spoluobčania ju však zo sväteničiek berú domov, alebo ju používajú
na hygienu (umyť si tvár, občerstviť
sa pri horúčavách...). Sami sme boli
toho svedkami. Preto, nie vždy sa to
dá ustrážiť. Požehnaná voda sa minie
skôr, ako ju kňaz stihne požehnať.

•

V týchto niekoľkých riadkoch by
sme vám, milí veriaci, radi popísali
problémy, s ktorými sa my kostolníci
dennodenne stretávame a zároveň aj
boríme. Ide o službu pre našu konkatedrálu aj pre Vás.
Žobranie
Začali by sme žobrajúcimi Rómami a bezdomovcami. Vidíme i vnímame, že Vás často obťažujú a vyrušujú.
Nielen to, že stoja už aj v kostole (môžu
len pred kostolom ), ale už viac a viac sa
stáva, že mnohých obťažujú pri modlitbe, či dokonca, už si dovoľujú chodiť
medzi lavice aj počas sv. omše. Ak ich
v kostole vidíme, slušne ich vyvedieme von, ak je s nimi problém, voláme
mestskú políciu. My kostolníci sa snažíme robiť v tejto veci to, čo môžeme
a ako najlepšie vieme. Vnímame, že
všetko má svoje hranice. Ani my tu nie
sme celý deň. Mestskú políciu sme volali už niekoľkokrát. Potrebujeme pomoc aj od vás, milí veriaci. Je potrebné
viac iniciatívy. Nebojte sa upozorniť,
alebo zavolať mestskú políciu. Lebo ak
vy, milí veriaci, zostanete v tejto veci
ľahostajní, zlo, ktoré je s tým spojené,
bude stále rásť a mocnieť. Mnohí hovoríte, že ste radšej ticho, lebo sa vám

ročník: XXVI.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
vyhrážajú, keď ich upozornite. Aj to je
postoj. Ale...? Mnoho Rómov žobranie v konkatedrále zneužíva. Vieme aj
o organizovaných žobrajúcich skupinách. Dokonca je bitka o miesto pred
konkatedrálou, či v nej, kto tu môže
stáť a žobrať. Aj takáto je realita. Ak
budeme ticho a mlčky budeme okolo
nich prechádzať, určite sa to nevyrieši. Polícia tu tiež nemôže stáť vždy. Je
to na nás, či nie len jeden, ale mnohí
a viacerí poviete svoje nie!!! Sú skúsenosti a postrehy, že keď sa aj niekto
ozve o povie im svoje, vy ostatní idete
mlčky okolo neho a nepodporíte ho.
A to je alibizmus v priamom prenose.
Zlo a neporiadok narásta, lebo sme ticho.
Zákon
Je potrebné povedať, že na priestor
našej konkatedrály sa vzťahuje i štátny zákon, ktorý tento priestor chráni
a definuje ako priestor na modlitbu
a verejný bohoslužobný kult. Buďme
viac iniciatívni, nebuďme alibistami.
Žobrajúcich pribúda a môže prísť aj
k fyzickému napadnutiu.
Cirkevný zákon
Ak by k niečomu takému došlo,
podľa CIC (Kódex kánonického práva)
cirkevná vrchnosť až do vyšetrenia
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
25.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6.15 † Mária (6. výročie)

apoštola
(sviatok)

12.00 † Vasiľ, Mária, Ján, Štefan
18.00 ZBP Ján, Alžbeta
5.45 Za obrátenie Milana

Ut
26.7.

Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
(spomienka)

6.15 ZBP Anna, Ľudmila, Zuzana
s rodinami
12.00 ZBP Anna s rodinou
18.00 ZBP Denisa s rodinou

Str
27.7.

5.45 † Anna, Štefan, Anna, Vojtech,
Jozef

Sv. Gorazda
a spoločníkov

6.15 † Ľudovít (pohrebná)
12.00 † Juraj

(spomienka)

18.00 ZBP Peter - 50 rokov života
5.45 † Karol

Št
28. 7.

Pi
29.7.

6.15 † Veronika (1. výročie)

Féria
Adorácia po večernej sv. omši.

12.00 ZBP Anna, Margita
18.00 † Gizela, Helena, Anna, Mária,
Amália, Margita
5.45 ZBP Marián, Marta, Zita, Helena,
Oľga

Sv. Marty

6.15 † František (pohrebná)

(spomienka)

12.00 † František
18.00 ZBP Marta - 60 r. života

So
30.7.

Ne
31.7.

Sv. Petra Chryzológa,
biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

5.45 † Hubert
6.15 † Stanislav (pohrebná)
18.00 ZBP Janka (ž.)

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5.45 (ZBP Milan - 40r.), 6.30 (ZBP Ľubomír a Magdaléna 40 rokov sobáša) ,
7.45, 10.00 , 11.30, 15.00, 18.00 (ZBP Danka s rodinou);
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

1.

Úmysly sv. omší

5.45 † Štefan (otec), † Štefan (syn)

Sv. Jakuba,

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

Milodary
Na farskú budovu:
• bohuznámi: 50 €, 10 €, 20 €,
20 €, 20 €,
• p. Marta 20 €.
Na kostol:
• z krstu Vanesy Vojtekovej 20 €,

4.

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

5.

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.

6.

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.

7.

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

8.

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.

9.

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

• zo sobáša Gačo - Vagnerová 100 €,

• p. Magdaléna 50 €,
• D. Kucirka 150 €,
• bohuznámy 5 €.
Kvety na kaplnku na Dúbrave:
• p. Vojteková 25 €.
Úprimné Pán Boh zaplať a vynahraď
za Vaše milodary!
2.

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.

3.

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.
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