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Supported by a grant from Norway“
„Co – financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

Cieľom projektu je znížiť existujúce bariéry cezhraničnej spolupráce. Jedinečnosť
projektu je vo vytvorení partnerskej siete na zabezpečenie aktívnej spolupráce
partnerov z SK a UA v oblasti rozvoja prihraničného rozvoja.

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“
www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD.
Farár a dekan

tlač, kopírovanie, väzba

Projekt je realizovaný od mája 2016 do apríla 2017. Je spolufinancovaný Nórskym
finančným mechanizmom a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu SK08 –
Cezhraničná spolupráca, číslo projektu CBC02/PSK-I/043. Projektový grant
predstavuje sumu 73 865 EUR a celkové oprávnené výdavky projektu by nemali
presiahnuť sumu 86 900 EUR.

lacné tonery a cartridge

Medzi hlavné projektové aktivity patria: úvodná konferencia, výmenný pobyt
detí na Slovensku, letný tábor pre deti zo Slovenska a Ukrajiny organizovaný na
Ukrajine, panel expertov/metodický seminár, slávnostný slovensko – ukrajinský
koncert v Konkatedrále sv. Mikuláša a záverečná konferencia. V rámci realizácie
projektu bude zároveň vykonaná sanácia severnej časti Konkatedrály sv. Mikuláša.
Hlavným a dlhodobým očakávaným dopadom projektu je vytvorenie nových
a podpora existujúcich parnerstiev/sietí, zachovanie kultúrnych a historických
špecifík územia, prehlbovanie integrovaného cezhraničného rozvoja a zvýšenie
povedomia o prihraničnom regióne.

predaj a servis tlačiarní

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov, v zastúpení Jozefa Dronzeka,
dekana, eRko, Magis, o.z., Divadlo Alexandra Duchnoviča a dvaja ukrajinskí
partneri, TOV „Sonjachna dolina“ z Polyany a FOP LUTAK VOLODIMIRIVNA
z Mukacheva realizujú spoločný projekt s názvom „Priateľstvo a pomoc bez
hraníc“.

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

Tlačová správa

Milí priatelia ochrany života,
spomínate?
Presne pred rokom sme sa spolu
stretli na II. Národnom pochode za život
na preplnenom Námestí SNP v Bratislave. Spoločne sme tak dali najavo, že nám
záleží na ochrane života každého človeka
od začiatku až po prirodzený koniec. Radosť zo života je nákazlivá. Využime túto
príležitosť a zdieľajme spomienky s priateľmi. Jednoduchým spôsobom tak môžeme priniesť pro-life odkaz tentoraz nie
na námestie, ale do priestoru sociálnych
sietí a internetu.
Výzva Národného pochodu za život
je stále aktuálna. Národný pochod za život nie je len príležitosťou spomínať, ale
najmä záväzkom. Dnes sme vydali správu, v ktorej pripomíname našu snahu
vytvoriť sieť pomoci tehotným mamám
a ich deťom. Systematická pomoc je možná, len ak sa do nej zapojí aj štát a verejné
inštitúcie.

40 dní za život

Už od 28. septembra do 6. novembra
2016 sa Slovensko pridá k všetkým 50 americkým štátom a ďalším 23 iným krajinám,
v ktorých sa túto jeseň uskutoční kampaň
40 dní za život. V tomto dôležitom čase
môžete aj Vy pomôcť zachraňovať životy tých najmenších a najbezbrannejších a to jednoduchou modlitbou. Pridajte sa
k nám a prispejte spolu s nami k zmene
atmosféry v našej spoločnosti!

ročník: XXVI.

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Poslanie 40 dní za život
40 dní za život je kampaň, ktorá vychádza z miestnych komunít a zároveň
k nim smeruje. Rozhodným, no pokojným a láskavým prístupom upozorňuje
konkrétnych ľudí na následky konkrétnych činov – interrupcií v komunitách
tvorenými konkrétnymi rodinami zo susedstva.
40 dní za život v praxi realizuje
túžbu spolupracovať s Božím plánom
na ochrane života od počatia. Kampaň
upozorňuje na následky interrupcií prostredníctvom 3 pilierov: modlitba a pôst,
zapojenie spoločnosti, pokojná vigília.
Koncept 40 dní vychádza z Biblie.
Tento časový úsek Boh používa na premenu jednotlivcov, spoločenstiev i celého sveta. Bol to Noe, kto prežil 40 dní vo
svojom korábe, a tak sa zachránil pred
potopou; Mojžiš, kto počas 40 dní na
vrchu Sinaj zapísal Desatoro; Ježiš, kto
prežil po svojom krste 40 dní na púšti
vedený Božím Duchom a opäť Ježiš, kto
zostal na zemi so svojimi učeníkmi 40 dní
po svojom zmŕtvychvstaní. Boh počas 40
dní prostredníctvom ľudí premieňa svet
a vyzýva nás, aby sme sa aj my stali súčasťou tejto zmeny – zmeny podľa Božieho srdca.
Viac na www.40dnizazivot.sk
Národný pochod za život sa uskutočnil
20. septembra 2015 na Námestí SNP v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom podľa odhadov
70 - 85-tisíc ľudí.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Kozmu a Damiána,
mučeníkov,
(ľubovoľná spomienka)

6.15 † Mária, Rudolf, Stanislav
7.00

† Jozefína (pohrebná)

12.00 † Miloslav
18.00 † Mária, Andrej, Jozef
5.45 ZBP Zuzana

Ut.
27. 9.

Sv. Vincenta de Paul,
kňaza
(spomienka)

6.15 † Iveta, Irena, Iveta
7.00

† Margita (pohrebná)

12.00 ZBP Štefan s rod.
18.00 ZBP Anna (85 r. života)
5.45 † František, Ingrida

Str.
28. 9.

6.15

Féria

† Anton

7.00 --12.00 ZBP Adelka (40 r. života)
18.00 ZBP Štefan s rod.

Št.
29. 9.

Sv. Michala, Gabriela
a Rafaela,
archanjelov,
(sviatok)
Adorácia po večernej sv. omši

5.45 † Miroslav
6.15

ZBP Tatiana, Peter a Marek s rod.

7.00 † Štefánia (pohrebná)
12.00 † Cecília, Margita
18.00 † Michal, Jozef, Pavlína
5.45 † Pavol, Zuzana

Pia.
30. 9.

Sv. Hieronyma,

kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6.15 ZBP Janka (ž.)
7.00 † Štefánia (pohrebná)
12.00 ZBP Štefan s rod.
18.00 † Mária

So.
1. 10.

Sv. Terézie z Lisieux,
panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

5.45 † Andrej
6.15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18.00 ZBP Stanislav, Darina s rod.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
2. 10.

1.

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP a obrátenie Radomír
Po.
26. 9.

Infolist
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5.45 (ZBP Peter, Danka, Dominika, Marta, Valentín, Anna, Helena, Miroslav),
6.30 (ZBP Peter, Tatiana a Marek s rodinami),
7.45, 10.00 (ZBP Dávid a Mária), 11:30 (ZBP Anton a Verona)
15.00 (ZBP Vincent a Peter s rodinami),
18.00 († František, Alžbeta, Vladimír, Anna, Štefan);
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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3.
4.

5.
6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
• Saleziáni zbierka na Lumen 542 €,
• bohuznáma 50 €, 10 €, 40 €,
• zo svadby novomanželov
Goroľových 100 €.
Farská knižnica bude 28. 9. zatvorená.
O týždeň v nedeľu (2. 10.) bude
zbierka na rádio Lumen.
V nedeľu 2. 10. vás srdečne pozývame so Spoločenstvom Shalom na
modlitbu chvál s témou Kauza milosrdenstvo so začiatkom o 19.07
hod.
Október - mesiac modlitby sv. ruženca. Všimnite si rozpis.
Ružencová záhrada. Dňa 5. 10. 2016
(streda) sa pripravuje púť do Ružencovej záhrady vo V. Šebastovej. Doprava do Šebastovej je individuálna, začneme o 15.00 hod. modlitbou
sv. ruženca, o cca 16.00 hod. bude
sv. omša. (V prípade veľmi nepriaznivého počasia - krúpy, sneh, fujavica, silný dážď by sa táto púť neuskutočnila.)
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.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sviatosť manželstva v roku
2017, aby si prišli rezervovať termín. Niektoré soboty sú už obsadené.
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9.

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.
10. 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.
11. 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 30. septembra.
12. Dňa 9. 10. 2016 si ráno pri sv. omši
o 7.45 pripomenieme Deň konsekrácie našej Konkatedrály sv. Mikuláša slávnostnou sv. omšou za účasti Mons. A. Tkáča.

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

