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Stretnutie detí z Ukrajiny
a Slovenska

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

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

Minulý víkend sa deti z našej farnosti, eRka a Magisu stretli v rámci
projektu „Priateľstvo a pomoc bez
hraníc“ s ukrajinskými deťmi pri Mukačeve. Päťhodinová cesta plná očakávania, rozhovorov, spojená s krátkym
čakaním na hraničnom prechode, však
stála za to. Ukrajinské deti nás privítali vo veľkom štýle – spevom a tancom
v krásnych krojoch. Pohostinní Ukrajinci nás už čakali s večerou a hneď po
nej sme sa ubytovali v ozaj krásnych
izbách, a v nádhernom prostredí.
Sobota bolo plná darčekov, najprv
sme dostali jednotné tričká a neskôr
darčekový balíček z Nórskych fondov.
Potom nám ukrajinské deti predstavili
svoju kultúru v podobe ľudových spevov a tancov. Poobede sme si zmerali
svoje sily v rámci športových aktivít
– chlapci vo futbale a dievčatá vo volejbale. Vo futbale sme síce Ukrajincom
podľahli, ale vo volejbale sme si už
prvé miesto nenechali ujsť a priniesli
sme si aj „zlaté medaily“. Po výborných športových výkonoch nás čakala
zaslúžená odmena – bazén. Večer sme
to roztočili na spoločnej diskotéke,
ktorú sme otvorili eRko-tancami, kde
nesmeli chýbať Belgičák a Chocolate,
ktoré sme naučili tancovať aj našich

ročník: XXVI.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
kamarátov z Ukrajiny. Neskôr odzneli
ukrajinské, ale aj naše slovenské hity
a zabávali sme sa do neskorého večera. V nedeľu sme ďakovali- najprv
Pánu Bohu pri sv. omši, ktorú celebroval náš pán kaplán Viktor, potom
všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu
tohto projektu, a samozrejme našim
zúčastneným deťom a ich rodičom.
Veľká vďaka patrí pánovi dekanovi aj
VÚC-ke.
Mgr. Monika Balčáková,
VOC eRko Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Žofia
6.15 ZBP Ondrej, Anna
Po.
19.9.

7.00

Féria

† Zuzana (pohrebná) a † Michal
(manžel)

12.00 ZBP Mária (60 r. života)
18.00 † Terézia

Ut.
20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona,
kňaza, Pavla Chonga
Hasanga a spoločníkov,
mučeníkov
(spomienka)

5.45 ZBP Angela s rod.
6.15 ZBP Bohdan
7.00

† Mária (pohrebná)

12.00 † Michal, Alžbeta, Michal, Mária
18.00 † Anna, Ján, Július, Mária
5.45 † Ľubomír, Fedor

Str.
21.9.

Sv. Matúša,

apoštola a evanjelistu
(sviatok)

6.15

ZBP Jenifer a mladí na SDM Krakov

7.00 † Alžbeta (pohrebná)
12.00 ZBP rod. Revická
18.00 † Jozef, Anna, Bartolomej
5.45 ZBP Helena s rod.
6.15

Št.
22.9.

† Margita, Juraj, Ľubica

7.00 ---

Féria

12.00 † Žofia, Gejza, Gejza, Andrej,
Koloman
18.00 † Martin, Anna, František
5.45 ZBP a obrátenie Ľudovít

Pia.
23.9.

Sv. Pia z Pietrelčiny,
kňaza
(spomienka)

6.15 ZBP Janka (ž.)
7.00 † Mária (1. výr.), † Margita (2. výr.)
12.00 † Mária, Ondrej
18.00 † Štefan, Helena, František, Stanislav

So.
24.9.

Ne.
25.9.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
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5.45 † Anna, Vincent
6.15 † Elena (pohrebná)
18.00 † Július

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5.45 († Marta, Viktor), 6.30 († Štefan),
7.45, 10.00 (ZBP Štefan, Anna - 50 r. spoloč. života), 11:30 († Ľubomír)
15.00 (ZBP Tomáš s rod.), 18.00 († Anna, Milan);
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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Oznamy

1.

Milodary:
• bohuznámy darca 100 €,
• zo svadby Stanislava a Evy
Hrubých 100 €.

2.

Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa
uskutoční 20. 9. 2016 o 17.00 hod.
u františkánov u nás v Prešove.
Stretnutie spojené so sv. omšou
povedie p. Gracián, OFM.

3.

19. 9. 2016 o 15.00 hod. bude
stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
v Kláštore Sancta Maria.

4.

V nedeľu 18. 9. o 15.00 hod. sa
uskutoční stretnutie členov Združenia kresťanských seniorov
Klub Staré mesto Prešov v Katolíckom kruhu. Srdečne pozývame.

5.

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.

6.

Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sviatosť manželstva v roku
2017, aby si prišli rezervovať termín.
Niektoré soboty sú už obsadené.
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7.

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.

8.

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.

9.

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.

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

