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„Mám ich rád!” povedal Mons.
Marek Forgáč, pomocný košický
biskup, pri svojej prvej slávnostnej
sv. omši zo sviatku troch
košických mučeníkov.
V sobotu 3. septembra 2016 v Katedrále sv. Alžebty slúžil svoju prvú
slávnostnú sv. omšu zo sviatku troch
košických mučeníkov Mons. Marek
Forgáč, nový pomocný košický biskup. Vo svojej homílii sa hneď na úvod
priznal k svojej veľkej náklonnosti
a láske k trom košickým mučeníkom:
„Mám ich rád!” Tí majú pre neho veľký
význam z osobných, rodinných i diecéznych dôvodov. Snažil sa veriacim
zúčastneným na diecéznom mariánskom večeradle spojenom s diecéznymi rekolekciami a oslavou troch košických mučeníkov dať, podľa vlastných
slov, jedno upozornenie a jedno povzbudenie.
Mať citlivý zrak, aby sme svojimi
slovami a skutkami nenechali zbytočne vznikať nových mučeníkov v našich
rodinách, spoločenstvách, farnostiach
ani v diecéze. Mať na pamäti, že spoločenstvo v akejkoľvek forme, je len tak
silné, ako je silný jeho najslabší člen.
Žije silou Krista a najslabšieho člena.
Povzbudenie, ktoré adresoval veriacim, pochádzalo zo spoločenstva troch
mučeníkov. „Tres facium collegium” –

ročník: XXVI.

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Traja vytvárajú spoločenstvo. Bojovať
proti individualizmu sveta tak, že budeme otvorení vo vytváraní vzťahov.
Aby rodičia vedeli prijímať deti, kňazi
vedeli vytvárať communio medzi sebou nielen v záľubách, ale i pri Eucharistickom stole. Základom vytvárania
spoločenstva je obeta jeden pre druhého. “Pod primeranou záťažou kríža sa
ľahšie vytvára jednota.” Vytvárať jednotu obetou. Svoj príhovor zakončil
žalmom, ktorý bol súčasťou liturgie.
Žalm 124: „Naša duša unikla ako vtáča
zo sviete poľovníka.” „Slučka sa roztrhla
a my sme na slobode.” Nech je akokoľvek
popletený kontext nášho života, triedny kontext, či osobný, miestny alebo
univerzálny; akokoľvek popletený človek by mal cítiť vo svojom živote: Boh
je istotou!”

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Najsvätejšieho mena
Panny Márie
(ľubovoľná spomienka)

6.15 ZBP Jozef a Daniel s rodinami
7.00

† Teodor (pohrebná)

12.00 † Cecília, Ján
18.00 ZBP Mária (70 r. života)
5.45 † Dezider

Ut.
13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6.15 † Ján, Mária, Jozef, Anna, Belo, Irena
7.00

† Alexander (pohrebná)

12.00

ZBP František

18.00 † Ján, Anna, Imrich, Štefan, Katarína
5.45 † František

Povýšenie svätého kríža
Str.
14.9.

(sviatok)

Kalvária:
18.00 krížová cesta,
19.00 sv. omša

6.15

† Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan

7.00 † Kamila (pohrebná),
† Vlasta (pohrebná)
12.00 † Anton
18.00 ZBP Dezider

Št.
15.9.

Pia.
16.9.

So.
17.9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA
(slávnosť)

5.45 (za obrátenie Milana), 6.30 († Ján), 7.45 († František, Barbara, Ján), 10.00
(ZBP Mária s rod.), 18.00 (ZBP Danka s rod.) - Adorácia po sv. omši o 18.00
Cemjata 10.15

Sv. Kornélia, pápeža,
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
(spomienka)

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5.45 † Vojtech, Alžbeta, František
6.15 † Leon
7.00 † Jaroslav (pohrebná)
12.00 ZBP Dávid a Mária
18.00 † z rod. Lučanská, Lisá, Diettrichová,
Tatranská
5.45 † Jirko (1. výročie)
6.15 † Gracián, Ján, Katarína, Andrej, Ján
18.00 † Vasiľ, Michal, Anna

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne.
18.9.

1.

Úmysly sv. omší

5.45 † Mária

Po.
12.9.

Infolist

Infolist

5.45 († Ján, Pavol, Paľko), 6.30 (ZBP Janka - ž.),
7.45, 10.00 († Vladimír, František, Boženka a rodičia), 11:30 († Ján)
15.00 (Poďakovanie za Božie dobrodenia - Petronela), 18.00 (ZBP Agnesa s rod.);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

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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Cez našu farskú stránku presov.rimkat.
sk sa môžu snúbenci, ktorí sa pripravujú na sviatosť manželstva, prihlásiť na
predmanželskú náuku v termínoch do
konca r. 2016. Viac info v časti SVIATOSTI - MANŽELSTVO.
POZVANIE NA JUBILEUM KATECHÉTOV: nedeľa 2. októbra 2016
o 15.00 hod, prechod jubilejnou bránou, sv. omša, svedectvá, modlitba požehnania, agape v Centre Márie Wardowej, (kláštor Sancta Maria). Pozvaní
sú všetci aktuálni a bývalí katechéti
z Prešova a okolia. Prihlásiť sa môžete
u s. Laury, CJ na email: laurahavanic@
gmail.com alebo na tel. č. 0915144680.

Milodary:
• Neokatechumenátne spoloč. 100 €
• Bratstvo sv. ruženca 188 €,
• bohuznámi: 50 €, 11 €, 20 €.
Zbierka na konkatedrálu:
• Kalvária 141,50 €,
• konkatedrála 3 040 €.
V nedeľu 11. 9. nebude sv. omša
o 11.30 hod. z dôvodu odpustovej
slávnosti na Kalvárii, na ktorú vás srdečne pozývame. Úmysel, ktorý mal
byť slávený na sv. omši v konkatedrále
o 11.30 (ZBP Stanislava (ž.) - 60 r.), bude
odslúžený na slávnostnej odpustovej
sv. omši na Kalvárii o 10.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

8.

V stredu 14. 9. vás srdečne pozývame
na krížovú cestu so začiatkom o 18.00
pri Exercičnom dome sv. Ignáca a následne na sv. omšu na Kalvárii so začiatkom o 19.00 hod.
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich
detí bude v stredu 14. 9. o 19.00 hod.
v konkatedrále. V rámci stretnutia si
budete môcť vyzdvihnúť prihlášky
i kartičky, preto je účasť nutná. Kaplán
František
Úmysel sv. omše 15. 9. o 15.00 hod. sa
presúva na sv. omšu o 7.45 hod., keďže
sv. omša o 15.00 nebude z dôvodu konania sobášneho obradu. Ďakujeme za
pochopenie.

10. V rámci Roku Božieho milosrdenstva
chceme prejsť svätými bránami v rímskych bazilikách stretnúť sa so sv. otcom Františkom na audiencii a modliť
sa v Assisi pri hrobe sv. Františka a sv.
Kláry. Preto vás pozývame na Púť
milosrdenstva na tieto sväté miesta
(Rím, Assisi) a to od 24.10. 2016 do
30.10.2016. Cena za ubytovanie s polpenziou, cestu autobusom, poistenie
je 330 €. Nahlásiť sa môžete u kaplána
Františka alebo cez prihlasovací formulár
na našej webovej stránke do 20. septembra.
11. Mariánska kongregácia pozýva svoje členky na slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie, dňa 15. 9. o 14. 30 hod.
- začíname sv. omšou v kláštore Sancta
Maria.
12. V pondelok a utorok (12. a 13. september
2016) ešte prebieha zápis detí a mládeže do Centra voľného času Radosť
na Ul. Matice slovenskej 13 v Prešove.
Centrum ponuka kreatívne, výukové aj pohybové aktivity, od tanca, gitary, divadla
až po angličtinu, grafiku a cvičenie. Viac
informácií, ako aj kontakt na plagáte
pri vchode do kostola.

6.

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.

7.

Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať
sviatosť manželstva v roku 2017, aby si
prišli rezervovať termín. Niektoré soboty
sú už obsadené.

9.

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

