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Pozývame vás na prednáškový kurz

Dejiny starovekého Izraela

14. AUGUST 2016

O stretnutí s Františkom
v Lagievnikách

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

V súvislosti s predsedníctvom
Slovenska v Rade Európskej únie
vznikla celoslovenská modlitebná
iniciatíva s názvom Zo srdca Európy.
Vyzýva kresťanov z celého Slovenska
modliť sa v období najbližšieho polroka
za jednotlivé krajiny Európskej únie.
Každý týždeň počas slovenského
predsedníctva je venovaný jednej
členskej krajine EÚ, za ktorú budú
prebiehať modlitby v kostoloch a v
rehoľných aj laických spoločenstvách
po celom Slovensku.
„Táto iniciatíva chce poukázať
na to, že Slovensko je srdcom Európy.
Chceme ponúknuť svoje duchovné
dedičstvo ostatným krajinám európskeho
spoločenstva,“ hovorí Eduard Filo,
jeden z organizátorov modlitieb.

Na každú nedeľnú omšu je tiež
pripravená špeciálna prosba za
konkrétnu členskú krajinu EÚ.
Oficiálny začiatok modlitebnej
iniciatívy za Európu začal 4. júla o 17.00
hod. na ekumenickej bohoslužbe slova
v Dóme sv. Martina v Bratislave.
Príhovoril sa na ňom predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda
Ekumenickej rady cirkví, biskup Miloš
Klátik a predseda Zväzu židovských
náboženských obcí Igor Rintel.
Viac o modlitebnej iniciatíve,
rozdelenie dátumov medzi členské
krajiny a modlitebné úmysly na
aktuálny týždeň nájdete na www.
zosrdcaeuropy.sk
Webové
stránky
tejtmo
modlitbovej iniciatívy sú postavené
v systéme MojaKomunita.sk.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

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

Prednáškové bloky (spolu osem) sú
zamerané na jednotlivé obdobia dejín Izraela v staroveku. Pritom sa nejedná o rekapituláciu dejín z pohľadu
biblických autorov. Ten tvorí len jeden
aspekt problému. Kurz chce ponúknuť
predstavenie dejín Izraela z pohľadu
historickej kritiky. Ako príklad môžu
poslúžiť nasledujúce a pod. otázky:
Môžeme historicky rekonštruovať osobu
Mojžiša, exodus a tzv. zaujatie Kanaánu?
Čo má Mojžiš spoločné so Sargonom Akkadským? Ako je to s veľkoríšou Dávida
a Šalamúna? Dôležitou súčasťou je aj
predstavenie historického a geografického kontextu Izraela, hlavne Mezopotámie a jej (aj literárnych) prameňov.

Cieľ: Predstavenie Dejín starovekého Izraela počas akademického roka
2016/2017.
Lektor: Dr. Peter Juhás, PhD.
Termíny zimný semester:
• 9.9. 2016,
• 14.9. 2016,
• 10.11. 2016,
• 16.11. 2016
Čas: od 17.30 – do 19.30 hod.
Miesto:
Centrum Spirituality Východ – Západ
Michala Lacka, Komenského 14, Košice
Prihlasovanie:
do 7. 9. 2016 na adresu
csbbske@gmail.com.
Účastnícky poplatok:
za celý kurz 8 €.
Poplatok hradí účastník pri prvej prednáške.
Viac informácií: rlapko@gmail.com

Pred príchodom pápeža do Lagievník všetci hostia zaujali miesto, ktoré
sme mali vyhradené podľa protokolu.
Pred sanktuáriom bol po pravej strane
obraz Milosrdného Ježiša, ktorý neskôr
o. biskup Galis má zobrať do svojej diecézy.
My Slovenky sme stáli spolu s o. biskupom Galisom. Keď sa pápež blížil
k obrazu, pozrel sa naň a požehnal ho.
Jedna z našich sestier - sestra Zdenka sa dotkla pápeža. On jej dal ruženček zo
svojim erbom. Na druhý deň bola spomienka bl. Zdenky. Mala meniny a tento meninový deň si budem pamätať do
smrti. :)
Ostatné sestry z Kongregácie Matky
Božieho Milosrdenstva boli v sanktuáriu, kde sa s Františkom pomodlili a dali
mu dary. V sanktuáriu sa pápež pristavil
pri sestričke Valérii, ktorá bola na vozíčku - má niečo nad 80 rokov. František sa
otočil a náhle podišiel k nej. Sr. Valéria
ho v taliančine poprosila: „Prego benedirmi alla ora della morte". (Prosím, požehnajte
ma pred smrťou). František ochotne položil na ňu ruky a modlil sa. Sestra Valéria
nám o tom neskôr s nadšením rozprávala.
Po modlitbe sa František ešte pristavil pri mladých z Kuby a naša postulantka sa s pápežom pošepiačky o niečom rozprávala. Pápež o. i. Kubáncom
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povedal, aby pozdravili svojich priateľov, ktorí kvôli režimu nemohli prísť na
SDM, hoci chceli.
Po odchode pápeža sme si pred obrazom urobili spoločnú fotografiu s o.
biskupom Galisom.
Pre mňa to boli mimoriadne, jedinečné okamihy. Osoba pápeža Františka ma úplne prenikla: jeho ignaciánsky
duch, jasné prejavy, neformálne, ľahké,
no dôstojné vystupovanie, nálada, akú
okolo seba vzbudí všade, kde sa objaví.
Taký presvedčivý pápež, v blízkosti ktorého padá akákoľvek vnútorná zábrana.
Sr. Blanka Krajčíková KMBM.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

PRIKÁZANÝ SVIATOK – (slávnosť)

5.45 (ZBP Jakub), 6.15 († z rod. Gábrikovej), 8.00, 12.00 († Cecília, Margita),
16.00 (ZBP Dávid a Mária), 18.00 († Terézia);
Cemjata 17.00
5.45 ZBP Anna (70 r.) a Vladimír (77 r.)

Ut
16.8.

Sv. Štefana Uhorského
(ľubovoľná spomienka)

6.15 --12.00 † Mária
18.00 ZBP Anna (60 r.)
5.45 † Jozef

Str
17.8.

6.15 ---

Féria

12.00 † Margita
18.00 † Zdeněk, Vlasta

Št
18. 8.

5.45 † Helena, Jozef

Sv. Heleny

(ľubovoľná spomienka)
Najbližšia adorácia bude 1.9.
po večernej sv. omši.

6.15 --12.00 † Helena, Elvíra, Alojzia, Martin,
Ružena
18.00 † František
5.45 ZBP Nelka a Lucia

Pi
19.8.

6.15 † Bartolomej

Féria

12.00 † Alojz, Jakub, Anna, Imrich,
Mária
18.00 † Ondrej

So
20.8.

Sv. Bernarda,

5.45 † Ján

opáta a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6.15 ZBP Jozef a Helena
(50. výročie sobáša)
18.00 † Július

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
21.8.

5.45 (ZBP Janka), 6.30, 7.45, 10.00, 11.30,
15.00 ( ZBP a ochrana Panny Márie - Margita - 90 r. života),
18.00 († Miroslav, Štefan);
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

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
Po
15.8.

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:
• z pohrebu Ivana Stanislava 30 €,
• p. Hlubeňová 10 €.
• p. Fričová 50 €,
• na kvety 38 €.
Bratstvo sv. ruženca:
• na TV Lux 50 €,
• na Rádio Lumen 40 €,
• na konkatedrálu 150 €.
Zbierka na opravu konkatedrály:
• 2 373,36 €.

2.

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!

3.

Pozývame vás na VYSTÚPENIE DETÍ
Z UKRAJINY (víťazi medzinárodných
festivalov) v rámci projektu „PRIATEĽSTVO A POMOC BEZ HRANÍC.“
Deti vystúpia v našej konkatedrále:
v piatok 19.8. po omši o 12.00 a v nedeľu 21.8. po omši o 11.30. Srdečne vás
pozývame!

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.

7.

Aktivita u "Nikodéma." Vo štvrtok
večer od 19.00 hod. začíname naše
stretnutie s pozvaným hosťom. Prvý
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hosťom bude primátorka p. A.Turčanová. Kapacita pivnice je limitovaná,
preto prosíme o zapísanie sa v sakristii konkatedrály Počet je 25 ľudí.
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. Oznamujeme birmovancom, že DVD
a foto z birmovky sú už hotové, môžete si ich vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu.
11. 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!
12. Oznam pre birmovancov: 1. stretnutie
všetkých prihlásených birmovancov sa
uskutoční v nedeľu 4. 9. po večernej sv.
omši v konkatedrále. Účasť je povinná!
13. Ponúkame víkendový Kurz prípravy
na manželstvo pre snúbencov, ktorí
nemôžu absolvovať prípravu vo farnosti kvôli študijnému či pracovnému
pobytu, alebo z iných dôvodov. Kurz
bude prebiehať v Bardejovských kúpeľoch v termíne od 1.9. do 4.9.2016.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
cez internetovú stránku www.
domanzels tva.sk, kde nájdu aj
podrobné informácie.
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