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Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý,
rozpäl ruky na kríži, zomrel za nás,
a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie...
(pieseň vďaky druhej eucharistickej modlitby)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Odpustová slávnosť Povýšenia Svätého kríža
na Prešovskej kalvárii

28. AUGUST 2016

9. - 14. september 2016
18.00 hod. – Celoprešovská mládežnícka sv. omša (o. Martin Harčár)

Sobota - 10. september 2016
18.30 hod. – Krížová cesta (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca)
19.45 hod. – Mária s učeníkom pod krížom - lauda - stará cirkevná forma z čias
(PREMIÉRA)

sv. Františka z Assisi

20.00 hod. - Svätá omša - (prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.)
Nedeľa - 11. september 2016
8.00 hod. - Svätá omša (PhDr. Mgr. Jozef DRONZEK, PhD.,
dekan – farár, Prešov, sv. Mikuláš)
9.00 hod. - Večeradlo (Ružencové bratstvo) + sviatosť zmierenia
10.00 hod. - Slávnostná odpustová svätá omša

18.00 hod. - Krížová cesta (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca)
19.00 hod. – Svätá omša

tlač, kopírovanie, väzba

Mons. prof. Pavol Dráb, veľprepošt kapituly kanonikov
košickej arcidiecézy
Streda - 14. september 2016 – Povýšenie Sv. kríža

lacné tonery a cartridge

Text: Štefan Baláž
Hudba : Bernard Herstek
Účinkujú : Mária : Miriam Brandysová - mezzosoprán
Učeník Ján : Martin Mesarč - barytón
Komorné kvarteto REMIREDO

predaj a servis tlačiarní

Po sv. omši – Chvály – spoločenstvo Marana Tha a celoprešovské
prekvapenie (STARTER PACK)

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

Piatok - 9. september 2016

ročník: XXVI.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Brána Božieho milosrdenstva je tesná,

korán otvorená pre všetkých! Boh nerobí preferen-

ale dokorán

cie, ale vždy prijíma všetkých, bez rozdielov. – Brá-

Drahí bratia a sestry,

na tesná na zadržanie našej pýchy a nášho strachu;

evanjelista Lukáš rozpráva, ako sa Ježiš uberá

brána dokorán otvorená, pretože Boh nás prijíma

smerom do Jeruzalema a cestou k nemu pristupuje

bez rozdielov. A spása, ktorú nám darúva, je neu-

istý človek, ktorý mu kladie túto otázku: «Pane,

tíchajúci prúd milosrdenstva, ktorý strháva každú

je málo tých, čo budú spasení?» (Lk 13,23). Ježiš

bariéru a otvára prekvapivé perspektívy svetla a

nedáva priamu odpoveď, ale presúva diskusiu na inú

pokoja. Tesná brána, ale vždy roztvorená dokorán:

rovinu, so sugestívnym jazykom, ktorému spočiatku

nezabudnime na to!

učeníci azda nerozumejú: «Usilujte sa vojsť tesnou

Ježiš sa na nás dnes opäť obracia s na-

bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať

liehavým pozvaním prísť k nemu, vstúpiť cez

vojsť, a nebudú môcť» (v. 24). Obrazom brány chce

dvere plného života, zmiereného a šťastného. On

dať svojim poslucháčom pochopiť, že to nie je otáz-

očakáva každého z nás, akýkoľvek je hriech, čo

ka počtu – koľkí sa spasia –, nie je dôležité vedieť

sme spáchali, aby nás objal, aby nám ponúkol svoje

koľkí, ale je dôležité, aby všetci vedeli, aká cesta

odpustenie. On jediný môže premeniť naše srdce,

privádza k spáse.

on jediný môže dať plný zmysel našej existencii,
darujúc nám pravú radosť. Vstúpiac Ježišovou brá-

Takýto postup predpokladá prejsť brá-

nou, bránou viery a Evanjelia, dokážeme uniknúť zo

nou. No kde je tá brána? Aká je to brána? Kto je tá

svetských postojov, zo zlých návykov, z egoizmov a

brána? – Tou bránou je sám Ježiš. Hovorí to v Jáno-

uzavretostí. Keď je tu kontakt s láskou a milosrden-

vom evanjeliu: «Ja som brána» (Jn 10,9). On nás

stvom Boha, je to opravdivá zmena. A náš život je

privádza do spoločenstva s Otcom, kde nachádzame

osvietený svetlom Ducha Svätého: neuhasiteľným

lásku, pochopenie a ochranu. Ale prečo je táto brána

svetlom!

tesnou? Možno sa tak opýtať? Prečo hovorí, že je

Chcel by som vám niečo navrhnúť: Mys-

tesná? Je to tesná brána nie preto, že by utláčala,

lime teraz v tichosti chvíľku na veci, ktoré máme vo

ale preto, lebo nás žiada obmedziť a zadržať našu

svojom vnútri a ktoré nám bránia prekročiť bránu:

pýchu a náš strach, aby sme sa mu otvorili so srd-

moja pýcha, moja povýšenosť, moje hriechy. A po-

com poníženým a dôverujúcim v neho, uznali sa za

tom myslime na ďalšie dvere, ktoré dokorán otvára

hriešnikov, odkázaných na jeho odpustenie. Pre toto

milosrdenstvo Boha, ktorý nás na druhej strane

je tesná: aby zadržala našu pýchu, ktorá nás nadúva.

očakáva, aby nám daroval odpustenie.

Brána Božieho milosrdenstva je tesná, ale vždy do-

Pápež František
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Po
29.8.

Liturgický kalendár

Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa (spomienka)

!!! Sv. omša o 12.00 nebude!!!

Čas

5:45 + Darin
6:15 + Anežka (1. výročie)
18:00 + Margita, Pavol, Gabriela, Vasiľ
6:15 + Helena

Féria

12:00

+ Jozef, Ján

18:00 + ZBP Marta (70 r. života)
5:45 + Mária

Str
31.8.

6:15 + Katarína (pohrebná)

Féria

12:00 + Ondrej, Anna, Jozef
18:00 ZBP Danka s rod.

Féria
Št
1.9.

5:45 ZBP Zigrida, Katarína, Anna

!!! Sv. omša o 12.00 nebude !!!

6:15 Za obrátenie Jána (m.)

Najbližšia adorácia
bude 8. 9.

7:00 + Anton (pohrebná)
18:00 + Anton, Marta
5:45 + Ľudovít

Pi
2.9.

6:15 + Ján, Zuzana, Mikuláš, Ján

Féria
1. piatok

7:00 + Magdaléna
12:00 + Anna
18:00 + Anna, Štefánia, František, Tomáš

So
3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža 5:45 ZBP Štefan (50 r.)
a učiteľa Cirkvi
6:15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
(spomienka)
18:00 + Peter, Dušan, Emília, Vladimír

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
4.9.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Pavlína, Jozef, Viliam

Ut
30.8.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP a uzdravenie Magdaléna), 6.30 (+ Ľubomír),
7.45, 10.00 (+ Andrej, Margita),
11.30 (ZBP Vladimír, Danka, Janka, Miško, Rasťo, Jakubko),
15.00 ( ZBP Otto), 18.00 (ZBP rod. Kormaníková);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

Hľadáme spolupracovníkov pri tvorbe tohto farského listu, jedná sa o grafickú
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

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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Milodary: Bohuznámy darca: 50 €.

11. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sviatosť manželstva v roku 2017, aby si prišli
V nedeľu 4. 9. sa po všetkých sv. omšiach
rezervovať termín. Niektoré soboty sú už
uskutoční
zbierka na sanáciu fasády
obsadené.
kostola. Za vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
12. Oznamujeme birmovancom, že DVD a foto
V pondelok 29. 8. a vo štvrtok 1. 9. je štátny
sviatok - sv. omša o 12.00 hod. nebude.

z birmovky sú už hotové, môžete si ich
vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu.

Vo štvrtok 1. 9. o 10.00 hod. sa v košickej 13. Oznam pre birmovancov: 1. stretnutie
všetkých prihlásených birmovancov sa
katedrále uskutoční vysviacka nového
uskutoční v nedeľu 4. 9. po večernej sv. omši
pomocného košického biskupa Mons. Mareka
v konkatedrále. Účasť je povinná!
Forgáča. Prosíme o modlitby za nášho nového
pomocného biskupa.
14. Cez našu farskú stránku presov.rimkat.sk sa
môžu snúbenci, ktorí sa pripravujú na sviatosť
5. V piatok 2. 9. je prvý piatok v mesiaci,
manželstva, môžu prihlásiť na predmanželskú
v konkatedrále spovedáme ako obvykle a
náuku v termínoch do konca r. 2016. Viac
chorých budeme spovedať od 8.00.
info v časti SVIATOSTI - MANŽELSTVO.
6. V nedeľu 11. 9. nebude sv. omša o 11.30
z dôvodu odpustovej slávnosti na Kalvárii, 15. Ponúkame víkendový Kurz prípravy na
manželstvo pre snúbencov, ktorí nemôžu
na ktorú vás srdečne pozývame.
absolvovať prípravu vo farnosti kvôli
7. Novootvorená
farská
pivnica
je
študijnému či pracovnému pobytu, alebo
sprístupnená verejnosti, preto vás srdečne
z iných dôvodov. Kurz bude prebiehať
pozývame v po. - so. od 16.00 do 21.00,
v Bardejovských kúpeľoch v termíne od
v nedeľu od 10.00 do 12.00. Nachádzame
1.9. do 4.9.2016. Záujemcovia sa môžu
sa na Hlavnej 81 v chodbe, oproti farskej
prihlásiť cez internetovú stránku www.
kancelárii.
domanzelstva.sk, kde nájdu aj podrobné
8. V mesiaci august nie sú sv. omše ráno
informácie.
o 7.00 v konkatedrále, funkcia týchto sv. omší
16. Milí veriaci, leto vrcholí, zdraví sú na
(pohrebná a výročná) sa presúva na omše
zaslúženej dovolenke, ale nemocnice sú
o 6.15 hod.
plné tých, ktorí na dovolenku ísť nevládzu
9. V mesiaci august spovedná služba, ktorú
a potrebujú pomoc vo forme životodarnej
zabezpečujú kňazi troch dekanátov v čase
kvapky krvi. Prosíme všetkých tých, ktorí
od 10.00 - 12.00, nebude. Táto spovedná
sú zdraví, majú vek od 18 do 60, darcovia
služba začína v pondelok 5. 9.
do 65 rokov, nech v tomto letnom období
10. V kancelárii farského úradu môžete priebežne
navštívia Transfúzne oddelenie vo svojom
hlásiť úmysly sv. omší. Zapisujeme termíny
najbližšom okolí
s cieľom darovať krv.
do konca roka 2016.
Každá kvapka krvi je vzácna!
4.

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

