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Infolist

7. AUGUST 2016

Svetové stretnutie mládeže
Krakov 2016, časť II.

tlač, kopírovanie, väzba

15. Duo sakrálnej hudby Nikolaj
a Tatiana Sanctus z Moskvy nás
bude doprevádzať hrou na organe
a spevom na sv. omšiach v sobotu
13.8. o 18.00 hod. a na sv. omšiach
v nedeľu 14.8. Po sv. omšiach môžete dobrovoľným milodarom prispieť na liečbu syna Nikolaja.
16. Milí veriaci, leto vrcholí, zdraví
sú na zaslúženej dovolenke, ale
nemocnice sú plné tých, ktorí na
dovolenku ísť nevládzu a potrebujú pomoc vo forme životodarnej
kvapky krvi. Prosíme všetkých
tých, ktorí sú zdraví, majú vek
od 18 do 60, darcovia do 65 rokov,
nech v tomto letnom období navštívia Transfúzne oddelenie vo
svojom najbližšom okolí s cieľom darovať krv. Každá kvapka
krvi je vzácna!

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
11. 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.
12. V kancelárii farského úradu môžete priebežne hlásiť úmysly sv.
omší. Zapisujeme termíny do konca roka 2016.
13. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sviatosť manželstva v roku
2017, aby si prišli rezervovať termín. Niektoré soboty sú už obsadené.
14. Oznamujeme birmovancom, že
DVD a foto z birmovky sú už
hotové, môžete si ich vyzdvihnúť
v kancelárii farského úradu.

Z Krakova, exkluzívne pre Infolist
Ivana Krajčíková, dobrovoľníčka SDM

32
2016

predaj a servis tlačiarní

Pápež František bol - okrem toho
- aj na stretnutí so sestrami v Lagievnikách a moja sestra má z toho nádherné
dojmy. Čo ma však úplne dojalo (i všetkých naokolo) bolo vystúpenie Manilského kardinála Luis Antonia Tagleho
(59 r.), ktorý v rámci koncertu po sv.
omši vystúpil s jednou dobrovoľníčkou v nádhernom duete s názvom Yes,
I do.
Bolo to najlepšie číslo koncertu.
Držali sa za ruku a spievali ako u nás
v Superstar.
Kardinál bol oblečený v kardinálskom oblečení - vrátane červeného
solidea na hlave. To zážitok ešte viac
umocnilo. Dobrovoľníčka bola tiež vo
svojom úbore.

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

(Pokračovanie zo strany 1)
a uvideli to, boli sme dojatí. Všímala
som si, ako dobrovoľníci reagovali,
keď pozreli na obrazovku a prečítali si
tento oznam. Aj takýto "malý" životný
moment mení mladých.
Počas stretnutia pápeža s mládežou na Bloniach, nastúpili sme už
o 11.00, aby sme sa presunuli do sektorov, rozdelili si ich, zadali úlohy a boli
tam až do 17.30 hod. Odchádzali sme
ako poslední, kým sa sektory ako-tak
nevyprázdnili, teda o 21.00 hod.
Na ďalší deň nás, dobrovoľníkov,
čakalo absolútne (emocionálne) vyvrcholenie SDM: súkromné stretnutie
s pápežom Františkom o 17.00 hod. Trvalo asi hodinu v Tauron Aréne.
Na mail sme dostali podrobné inštrukcie, ako sa máme na túto udalosť
pripraviť, čo doniesť, čo vylúčiť a pod.

Aj z našej farnosti máme v Krakove dobrovoľníkov SDM. Jedna z nich
nám napísala.
Opäť vás pozdravujem z Krakova.
V predvečer príchodu Svätého
Otca som sa bola pozrieť na Blonie.
Všetko už je pripravené.
Aj stoličky pre kňazov úplne vpredu. Hrala krásna mládežnícka duchovná hudba, vládol posvätný večerný pokoj a ja som si to vychutnávala.
Na veľkoplošnej obrazovke bolo veľké
logo SDM.
Predstavovala som si, ako príde Svätý Otec a ten moment, keď sa
dvihnú všetky ruky a začne nepretržitý radostný krik. Porovnávala som
ho s kontrastom ticha, aký tam práve
vládol.
Je nádherné zobudiť sa s pocitom,
že celý deň budem obklopená jedinou
náladou - prípravami na SDM. Nikto
tu okolo mňa nežije pre nič iné, nikto
ani o ničom inom nehovorí, a to nutne
vťahuje do tejto jedinečnej atmosféry,
ktorá potom ovplyvňuje celé moje
vnútro. Nedá sa to k ničomu prirovnať.
Neustále ďakujem Bohu za to, že
som generáciou JP II. (Jána Pavla II.).
Prvou generáciou! O to viac som vďač-

ročník: XXVI.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
nejšia, že ma SDM už zachytili. Veď
naši rodičia nemohli zažiť nijaké SDM.
Neboli. Ak by som sa narodila o generáciu skôr, už by ma to ako mladého
človeka nezastihlo a nemala by som
zážitky, aké len mladý človek môže
mať.
Som teda rada za tých, ktorí sú tu,
najmä za 18, 19, 20-ročných, teda tých
najformovateľnejších, plných ideálov,
lebo viem, čo so mnou (u)robili SDM
v Ríme (moje prvé), ktoré mi navždy ostanú v pamäti a v nálade, ktorú si viem
i po tých rokoch živo vybaviť a v istom
zmysle aj žiť z nej.
V stredu, keď prišiel pápež, boli
sme poslaní do Lagievník. Taliani tam
mali národnú púť a bolo treba usmerňovať.
Dianie okolo príchodu Svätého
Otca sme sledovali len okrajovo večer
a ráno v našom bare na obrazovkách.
Portál www.tvn.24.pl vysiela celý priebeh on line 24 hod. denne.
Všetky momenty s pápežom podrobne rozoberajú a sledujú každý jeho
krok. Ale my to nemôžeme celé sledovať, slúžime.
Avšak - jednu správu sme nemohli
prehliadnuť: pápež sa modlil za dobrovoľníka, ktorý zomrel. Na obrazovke to
bolo napísané dole v rohu nepretržite
a my, čo sme prichádzali na raňajky
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
8.8.

Ut
9.8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 + Dezider (pohrebná)

kňaza
(spomienka)

12:00 ZBP Petra (ž.) - 20 r. života
18:00 ZBP Slavomír, Katarína

Sv. Terézie Benedikty
z kríža (Edity Steinovej),
panny a mučenice,
spolupatrónky Európy
(sviatok)

5:45 ZBP Jozef, Agáta, Janka (ž.) s rod.
6:15 + Andrej (pohrebná)
12:00 + Andrej
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rodinami

Str
10.8.

Št
11. 8.

Sv. Vavrinca,

6:15 + Ernest (pohrebná)

diakona a mučeníka
(sviatok)

Sv. Kláry,
panny
(spomienka)

12:00 + Andrej, Margita
18:00 ZBP Martin a Henrieta s rod., Štefan
a Martinka s rod., Elena a Martin
s rod., Štefan, Helena s rod.
5:45 + Mária
6:15 + Stanislav, Fridrich
12:00 + Belo, Žofia

Adorácia po večernej sv. omši. 18:00 + Františka (ž.), Mária, Ján

Pi
12.8.

5:45 + Jozef, Anna, Mária, Valent,
Alžbeta

Féria

6:15 + Kazimíra (pohrebná)
12:00 + Milan
18:00 ZBP Janka (ž.)

So
13.8.

Féria

5:45 + Vladimír
6:15 + Ľudovít, Margita
18:00 + Ľubomír

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
14.8.

5.45 (ZBP Darina), 6.30 (+ František), 7.45,
10.00 (+ Alžbeta), 11.30 (ZBP Mária s rod.), 15.00 (+ Marta),
18.00 (ZBP Tomáš s rod.);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15 (odpustová slávnosť)

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 + z rod. Dračovej

Sv. Dominika,

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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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
bohuznámi darcovia: 100 €, 10 €.
V nedeľu (7.8.) je zbierka na podporu opravy konkatedrály.
Zbierame na naše spolufinancovanie projektu sanácie severnej strany konkatedrály. Pán Boh zaplať za
pochopenie!
V utorok 9. 8. si pripomíname výročie povýšenia nášho farského
kostola na Konkatedrálny chrám
sv. Mikuláša v Prešove.
V utorok 9. 8. 2016 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 9. augusta.
Na podnet p. dekana vás v piatok
12. 8. po večernej sv. omši o 19.00
srdečne pozývame na chvály
a modlitby za mesto Prešov, ktoré sa budú konať pred konkatedrálou. Organizátorom je iniciatíva
Kresťania v Prešove.
Oznam pre pútnikov do Medžugorja: stretnutie všetkých pútnikov bude v nedeľu 14. 8. po sv. omši
o 18.00 hod. v konkatedrále. Účasť
je povinná!
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.
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Nachádzame sa na Hlavnej 81 v chodbe, oproti farskej kancelárii.
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. POSLEDNÝ TÝŽDEŇ NA NAHLÁSENIE BIRMOVANCOV:
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.
10. V mesiacoch júl a august spovedná služba, ktorú zabezpečujú kňazi troch dekanátov v čase od 10.00
- 12.00 hod., nebude.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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