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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

4. SEPTEMBER 2016

Sobota - 10. september 2016
18.30 hod. – Krížová cesta (začiatok pri Exercičnom dome sv. Ignáca)
19.45 hod. – Mária s učeníkom pod krížom
sv. Františka z Assisi (PREMIÉRA)

- lauda

- stará cirkevná forma z čias

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

18.00 hod. – Celoprešovská mládežnícka sv. omša (o. Martin Harčár)

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ján Sarossy: MATKA ORODOVNICA

9. - 14. september 2016
Piatok - 9. september 2016

ročník: XXVI.

Pred tebou kľačím,
vnímam čistotu tvojho srdca
a s radosťou v duši vzývam tvoje
meno,
V myšlienkach sa obraciam k tebe,
aby som pochopil,
čo je mi dané.
Nad ľudskou biedou nelásky
učíš ma víťaziť,
ale aj odpúšťať

Keď som na rozhraní svojho bytia,
vždy si to ty, Matka Pána,
ktorá stojíš pri mne
a pomocou Ducha Lásky
sa prihováraš o pomoc k Ježišovi.
Chrániš ma pred pýchou,
aby som nepodľahol pokušeniu
a zvodom proti Bohu.
Voláš ma do Chrámu k svojmu Synovi,
by ma posilnil
pokrmom večného života ...

Reakcia na besedu o SDM Kraków 2016
Ďakujem najprv pánovi dekanovi,
že mi diskusiu o Svetových dňoch mládeže v pivnici u Nikodéma umožnil.
Aj keď prišlo málo ľudí, ale aj za
tých Bohu vďaka.
Treba si zvykať, že sme už na misijnom území, ako, povedzme, by som
bola v Kazachstane...
A aj to má svoje čaro... lebo je to také
rodinné a ja sa môžem pri tom cítiť ako
misionár - aj som sa cítila.
A aj v komunizme sa kládol dôraz
na formáciu "v malých skupinkách",
ktoré potom ďalej zapaľovali ďalších...
Aj sv. Ignác z Loyoly začínal so

6 bratmi na Montmartri a viďte,, akú početnú tu máme teraz rehoľu.
Od nás sa len žiada priložiť svoju
ruku k dielu - do Božej stavby.
Každý pracuje tak, ako v sebe rozlíši... a to je najdôležitejšie.
To potom nevedie k smútku z "fiaska", ale k blaženému pocitu, že sme opäť
raz vydali to najlepšie zo seba v prospech spoločného dobra, o ktoré je - vďaka nám - svet krajší, lepší, radostnejší...
Ivana Krajčíková

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Féria
9.00 Veni Sancte cirkevných
škôl - biskup Mons. M.Forgáč

6.15 za duše v očistci
7.00

† Dezider - pohrebná

12.00 ZBP Beáta - 50 r. života
18.00 ZBP rod. Vojtech a Anna
5.45 † Andrej

Ut
6.9.

Féria

6.15 † Anna, Pavol, Anna, Jozef, Rudolf
7.00

† Alojz - pohrebná

12.00

† František, Jozef

18.00 Faustínum - združený úmysel
5.45 † Michal, Mária, Ján, Andrej, Mária

Str
7.9.

Sv. košických mučeníkov
(spomienka)

6.15

† Mária, Ernest

7.00 † Magdaléna - pohrebná
12.00 † Hedviga a Alexander
18.00 † Terézia, Ján
5.45 † Mária

Št
8.9.

Narodenie Panny Márie
(sviatok)

Po sv. omši o 18.00 bude
adorácia

6.15 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
7.00 † Alexander - 1. výr.
12.00 † Margita, Eduard, Alojz, Mária,
Alžbeta, Mária
18.00 † Hanka, Mária

Pi
9.9.

Sv. Petra Clavera,
kňaza
(ľubovoľná spomienka)

5.45 † Ondrej, Mária, Ján, Fero, Mária,
Katarína
6.15 † Mária
7.00 † Dušan - pohrebná
12.00 ZBP Anna - 80 rokov
18.00 ZBP Ľubica, Ladislav, Jarmila

So
10.9.

Ne
11.9.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

1.

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Kamil, Patrícia s rodinami

Po
5.9.

Infolist
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5.45 ZBP Ján - 50 r. života
6.15 † Mária
18.00 ZBP Janka
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5.45 († Margita, Veronika, Jozef, Imrich), 6.30 († Ružena, Alžbeta), 7.45, 10.00
(† Milan), 11:30 (sv. omša nebude kvôli odpustovej slávnosti na Kalvárii)
15.00 († Marián, za obrátenie Richarda), 18.00 († Jana);
Kalvária: 8.00, 10.00, Cemjata 10.15

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

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:
Bohuznámy darca: 50 €. Zo svadby
Velebírovcov 200 €! Na konkatedrálu:
bohuznáma Helena 50 €, bohuznáma
Magdaléna 50 €, bohuznáma Verona
50 €, bohuznáma 50 €; bohuznáma:
50 € na konkatedrálu, 50 € na TV Lux,
50 € na Rádio Lumen; bohuznáma na
fasádu konkatedrály 20 €.
V nedeľu (dnes) 4.9.2016 sa po všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na
sanáciu fasády kostola. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Nezabúdame?! Prežívame Mimoriadný rok milosrdenstva. Milé rodiny, už
ste si vykonali spoločnú rodinnú púť
cez jubilejnú bránu?
Oznam pre birmovancov: 1. stretnutie
všetkých prihlásených birmovancov
sa uskutoční v nedeľu 4.9.2016 po večernej sv. omši v konkatedrále. Účasť je
povinná!
V pondelok 5.9.2016 o 9.00 slávnostne
začíname nový školský rok 2016/2017
za účasti nového pomocného biskupa
našej arcidiecézy Mons. Marka Forgáča. Ste srdečne pozvaní.
Klub kresťanských pedagógov pozýva svojich členov a sympatizantov
na prvé stretnutie v novom šk. roku
2016/17, ktoré bude vo štvrtok dňa 8. 9.
2016 o 16.00 hod. v Katolíckom kruhu.

7.

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.

8.

V nedeľu 11.9. nebude sv. omša o 11.30
z dôvodu odpustovej slávnosti na Kalvárii, na ktorú vás srdečne pozývame.
Úmysel, ktorý mal byť slávený na sv.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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omši v konkatedrále o 11.30 (ZBP Stanislava - 60 r.), bude odslúžený na slávnostnej odpustovej sv. omši na Kalvárii
o 10.00. Za pochopenie ďakujeme. Na
zadnej strane máte program celej slávnosti. Je to ponuka pre každého z vás
pre prehĺbenie viery cez úctu k Svätému krížu.
Stále je tu ponuka pre aktivitu vás laikov: Ponúknite svoju službu tejto
farnosti aj mestu pri moderovaní a organizovaní stretnutí v našej farskej
pivnici u Nikodéma. Zatiaľ boli dve
stretká. Každá aktivita je vítaná.
V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší. Zapisujeme termíny do konca roka 2016.
Farská kancelária bude otvorená aj
v stredy 10.00 - 11.30.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva v roku 2017,
aby si prišli rezervovať termín. Niektoré soboty sú už obsadené.
Oznamujeme birmovancom, že DVD
a foto z birmovky sú už hotové, môžete si ich vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu.
Cez našu farskú stránku presov.rimkat.
sk sa môžu snúbenci, ktorí sa pripravujú na sviatosť manželstva, môžu
prihlásiť na predmanželskú náuku
v termínoch do konca r. 2016. Viac info
v časti SVIATOSTI - MANŽELSTVO.
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.

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

