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Správa: Projekt SAMARITÁN

tlač, kopírovanie, väzba

kových adorácií a po nej osobitnou
modlitbou v spoločenstve. Túto modlitebnú aktivitu vedie Spoločenstvo
SHALOM.
14. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne nahlasovať úmysly na dušičkovú oktávu (úmysly za zosnulých).
Ide o združený úmysel, ktorý bude
slúžený v kaplnke na cintoríne 1. - 8.
11. 2016 a v konkatedrále 1. a 2. 11.
Ohľadne úmyslov za nenarodené
deti a mŕtvo narodené deti, prosíme,
aby ste úmysly neformulovali vôbec.
Odporúčame tieto úmysly na Združenie Faustínum (združený úmysel je slávený raz mesačne v konkatedrále). Úmysly
treba formulovať nasledovne: za rodičov,
ktorí vykonali potrat (za ich obrátenie,
vnútorné uzdravenie), za tých, čo vykonali abort (zdravotnícky personál,
lekár, tí, ktorí s potratom súhlasili a dali
k nemu súhlas - hoc aj tichý). Deti takto
zavraždené (chcený potrat) sú v stave
prirodzenej blaženosti a nie je potrebné dávať za nich slúžiť sv. omše - sú
bez hriechu a zakryté Božím milosrdenstvom. Podobne treba formulovať
úmysly za mŕtvo narodené deti (za požehnanie rodičov, rodinu a pod.)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
v časti SVIATOSTI - MANŽELSTVO.
11. Denný stacionár pre seniorov na Šidlovci: 18. 10. 2016 o 14.00 hod. otvára
svoje brány. Adresa: Jánošíková 36/A Šidlovec. Okrem pomoci a stravovania
máte možnosť zapísať sa aj na počítačový kurz. Okrem toho v našej ponuke nájdete masáže a cvičenie, nordic
walking, kreatívne oddelenie, prácu
s hlinou a iné aktivity.
12. Srdečne Vás pozývam na "Seminár
Otcovo srdce", ktorý sa bude konať 17.
- 22. 2. 2017 v KPC, Švábska 13478/22,
080 05 Prešov (Marana Tha). Seminár
je zameraný na poznanie, prijatie a prežívanie Božej - Otcovskej lásky, ktorá
uzdravuje srdce. Nenechajte si ujsť čas
v Božej prítomnosti a Otcovom náručí,
na chválach, osobných i príhovorných
modlitbách, pri počúvaní Božieho slova a zdieľaní svedectiev. Po naplnení
kapacity (50 miest) bude prihlasovanie
ukončené. Viac informácií nájdete tu:
www.seminarotcovosrdce.sk
13. Na našom informačnom stolíku v kostole nájdete škatuľku na modlitby,
do ktorej môžete vhadzovať napísané
úmysly modlitieb. Za tieto vaše dobré
úmysly sa budeme modliť počas štvrt-
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predaj a servis tlačiarní

Ak vás tento článok niečím oslovil
a chcete sa stať pravidelným dobrodincom
v projekte Samaritán, môžete svoj dobrovoľný príspevok posielať na toto číslo účtu:
SK26 0200 0000 0033 2634 6953.
Stačí ak (občasne, najlepšie pravidelne,
vo výške, akú uznáte za vhodné) si na svojom
účte nastavíte pravidelnú mesačnú platbu
smerom na účet Samaritán.
V modlitbách za vás a vaše rodiny Viktor Baltes, kaplán. Rád zodpoviem na vaše
postrehy, či otázky. Rád prijmem akúkoľvek radu, myšlienku, nový nápad.
Viktor Baltes, kaplán
Kontakt:
baltesviktor@gmail.com alebo cez FB

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

(Pokračovanie zo strany 1)
v núdzi, ktorý sa mesiac, čo mesiac trápia
ako prežiť. Musíme dať sily dohromady
a držať sa v ťažkých časoch. Okolo nás žije
mnoho ľudí, ktorí sa trápia nielen pre nedostatok financií.
Projekt Samaritán bude fungovať
aj naďalej, preto ešte raz z celého srdca
v mene ľudí, ktorým sme pomohli - Pán
Boh vynahraď vašu štedrosť. Stále však
platí: Márne naše namáhania, bez Božieho
požehnania, a preto zo všetkého najviac
úprimne prosím o modlitby a pôsty na tento úmysel: za chorých, nevládnych, osamotených, biednych, chudobných a trápiacich
sa z rôznych príčin.

Pred takmer rokom som vás prostredníctvom interetu a Infolistu informoval
o projekte Samaritán, cez ktorý vypomáhame spolu s dobrodinacami sociálne slabým
rodinám, či jednotlivcom.
Samaritán je aj názov účtu. Prostriedky
na tento účet prichádzajú z dobrovoľných
príspevkov ľudí, ktorí odpovedali na moju
prosbu o pomoc pri vypomáhaní týmto
rodinám i jednotlivcom, s ktorými som sa
stretol počas svojej kňazskej služby a zasiahol ma ich neľahký životný príbeh, situácia. V projekte Samaritnán ide o nádhernú
službu milosrdenstva a súcitu. Chápem, že
každý z nás má toho až-až - veľa stresov,
napätí, problémov, situácií, ktoré treba riešiť. Avšak som vďačný, že aj napriek tomu
dokážeme mať srdce pre blížneho. Naša
pomoc neostane bez povšimnutia (veď náš
Boh vidí aj v skrytosti).
V nasledujúcej časti prinášam zoznam
pravidelných dobrodincov (raz mesačne):
bohuznáma - 20 eur, Rado 10 eur, Anna 15
eur, František 5 eur, Eva 5 eur, Margita 10
eur, Vladimír 10 eur, Štefan 20 eur, František 10 eur, Viera 15 eur, Anna 10 eur, Viktor
33 eur, bohuznáma (vhadzovaním do schránky v obálke označenej Samaritán) 10 eur - spolu to činí 178 eur.
Z týchto finančných prostriedkov pravidelne (raz mesačne) odchádza 140 eur rodine do Svidníka. Ďalšia čiastka 50 eur odchádza rodine do Prešova (cca každý druhý
mesiac, keďže nie vždy je táto suma k dispozícii na účte - celkový mesačný príspevok je 178
eur, účet je nastavený na dve pravidelné platby

ročník: XXVI.
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- 140 a 50 eur, čo činí 190 eur). Z pravidlených príspevkov sa každý mesiac zvýši 38
eur mesačne (suma 140 eur vždy odíde, avšak
na účte ostáva zvyšných 38 eur a výpomoc pre
rodinu v Prešove 50 eur nemôže odísť, preto
príspevok cirkuluje, až do chvíle, keď sa na účte
neobjavia nové príspevky z nového mesiaca).
Ďalší mesiac sa opäť zvyšuje čiastka
38 eur a preto suma 50 eur už môže odísť
na účet rodiny v Prešove (38 eur z predchádzajúceho mesiaca a 38 eur z nového mesiaca
- a tak rodine približne každý druhý mesiac niekedy vyjde aj každý mesiac - prichádza príspevok 50 eur.) Verím, že ste porozumeli,
ako účet momentálne funguje.
Rodín stále pribúda, avšak nie je ani
v mojej moci, ani možnosti účtu nepostačujú, aby sme pomáhali viac. Pán Boh zaplať
a vynahraď aj za to.
Počas obdobia fungovania projektu
až podnes, sme ale mali aj občasných dobrodincov (Bohuznáma 100 eur, Bohuznáma
1000 eur) - z týchto finančných darov sa
pomohlo nasledovne: 10 mesiacov po sebe
výpomoc vo výške 35 eur študentke v Prešove, jednorazové príspevky 100 eur, 100
eur, 40 eur a 30 eur rodine v Prešove, jednorazový príspevok otcovi šiestich detí 90
eur, 6 mesiacov po sebe príspevok 50 eur
pre rodinu v Prešove - spolu 1010 eur. Zo
zvyšných 90 eur som odoslal 50 eur rodine
v Prešove, ako výnimočný príspevok (tej
rodine, ktorá dostáva 50 eur približne každý
druhý mesiac).
Ďakujem všetkým dobrodincom modlitebným i finančným. Verím, že spoločne
dokážeme veľké veci. Pomáhame ľuďom
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Hubert
6.15 † Anna, Imrich, Augustín, Július

Po.
10.10.

Féria

7.00

† Mikuláš (pohrebná)

12.00 † Alžbeta, Vojtech, Helena, Jolana,
Mária
18.00 ZBP rod. Lendackej, Demeterovej
5.45 † Andrej, Anna

Ut.
11.10.

Sv. Jána XXIII.,

pápeža
(ľubovoľná spomienka)

6.15 ZBP Tatiana, Miroslav, Kristínka,
Timotej
7.00

† Jozef (1. výročie)

12.00 † Július
18.00 † Imrich
5.45 † Milan, Ľudovít, Ružena

Str.
12.10.

Féria

6.15

† Milan

7.00 † Albert, Anna, Agnesa, Mária
12.00 ZBP Helena, Emil s rod.
18.00 Faustínum - združený úmysel
5.45 † Jozef, Magdaléna

Št.
13.10.

Féria
Adorácia po večernej sv.
omši (SHALOM)

6.15

† Mária, Štefan

7.00 † Veronika (pohrebná)
12.00 † Ľudovít (kňaz)
18.00 ZBP a dary DS pre členov spoloč.
Shalom a ZBP o. J. Manjackal a tím
5.45 † František

Pia.
14.10.

Sv. Kalixta I.,

pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6.15 ZBP Juraj
7.00 † Peter (1. výročie)
12.00 † Ladislav
18.00 † Anna, Štefan

So.
15.10.

Sv. Terézie od Ježiša
(z Avily),
panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

5.45 † Margita
6.15 † Eduard
18.00 † Terézia
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Ne.
16.10.

5.45 († Kamila), 6.30 (ZBP Janka - ž.), 7.45 († Vladimír, Klára), 10.00 (ZBP rod.
Maťašovská), 11.30 († Daniel, Anna, František)
15.00 (ZBP Kamil s rod. a Ivana), 18.00 († Anna, Mikuláš);
Kalvária: 16.30, Cemjata 10.15

Legenda: † - zosnulý/á/ ZBP - zdravie a Božie požehnanie
Stránkové hodiny v kancelárii: Po, Str: 10.00 - 11.30 hod., 16.00 - 17.30 hod. ; Ut, Štv: 16.00 - 17.30 hod. ; Pia: 10.00 - 11.30 hod., 16.00 hod. - 17.00 hod.
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:
• bohuznámi:
50 €, 10 €, 15 €, 50 €, 10 €,
• novomanželia Brindoví 30 €,
z pohrebu Világi 20 €,
• z pohrebu B. Štucha 90 €,
• z pohrebu H. Švajdovej 50 €,
• Mons. Hučko 204 €,
• absolventi r. 1966 SVS Tarasa
Ševčenka, Prešov 100 €.
Zbierka na rádio Lumen:
• kaplnka FNsP 37 €
• kalvária 36,50 €
• konkatedrála 1 431,90 €
• františkáni 925 €.
Október - mesiac modlitby sv. ruženca. Všimnite si rozpis. Priebeh modlitieb v kostole bude nasledovný: 17.20
hod. sa začína modliť sv. ruženec podľa rozpisov.
9. 10. 2016 si ráno pri sv. omši o 7.45
hod.pripomenieme Deň konsekrácie našej Konkatedrály sv. Mikuláša slávnostnou sv. omšou za účasti
Mons. A. Tkáča.
Univerzitné pastoračné centrum
otvára akademický rok 2016/17. Srdečne pozývame na Veni Sancte do
konkatedrály, 10. októbra o 19.00 hod.
Sv. omšu bude celebrovať Marek Forgáč,
košický pomocný biskup.
V utorok 11. 10. o 16.00 hod. v Katolíckom kruhu bude stretnutie Združenia Faustínum. Začíname nový
formačný ročník, preto pozývame nových záujemcov, ktorým je blízka táto
spiritualita.
Pri príležitosti zavŕšenia fatimských
posolstiev sa vo štvrtok 13. októbra
2016 o 16.30 hod. na kalvárii uskutoční Celomestské večeradlo modlitby Mariánskeho kňazského hnutia,
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(modlitby a sv. omša) na ktoré ste všetci
srdečne pozvaní. Bližšie informácie na
výveske.
7.

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.
8. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva v roku 2017,
aby si prišli rezervovať termín. Niektoré soboty sú už obsadené.
9. Milé deti, mesiac október je mesiacom
Panny Márie Ružencovej a my sme
počas celého tohto mesiaca pripravili
pre vás aktivitu. Každý deň od pondelka až do piatku sa o 17.20 hod. tu
v kostole modlí sv. ruženec. Počas tohto
mesiaca chceme vytvoriť záhradu Panne
Márii, a preto budeme zbierať kvety, ktoré
budeme ukladať na zelenú lúku, v strede
ktorej bude Panna Mária. Za každý sv.
ruženec a každú sv. omšu si môžeš
položiť na cestu jeden kvietok, na
ktorý si napíšeš svoje meno a triedu.
Ak s tebou príde mamka alebo otec, môžeš
si dať kvietok aj za nich. POZOR: ak však
prídu obidvaja, môžeš si dať za nich len
jeden kvietok!!! Táto aktivita platí iba tu
v našej konkatedrále! Kvety budú tu
v kostole pripravené a pomáhať tvoriť
záhradu Panny Márie vám budú naši
animátori. Prví piati budú odmenení
a prví traja z vás pôjdu na výlet do
Aquacity Poprad s kaplánom.
10. 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
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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