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(mimo prikázaných a štátnych sviatkov)
v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod. Za
porozumenie ďakujeme.
14. Výdaj kalendárov a podielových kníh
SSV bude od 14. 11. do 9. 12. v priestoroch farskej budovy na Hlavnej 81
(vchod do miestnosti z farského parkoviska), v pondelok, stredu a piatok od
10.00 - 12.00 hod. a od 12.30 do 14.30
hod.

13. NOVEMBER 2016

Rok milosrdenstva zatvorenie brány

tlač, kopírovanie, väzba

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
bude naším hosťom prof. ThDr. Marek
Petro, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Po sv. omši o 15.15 hod. v nemocničnej kaplnke nám predstaví tému:
Ľudský život a úcta k životu. Srdečne
vás pozývame.
13. Zmena otváracích hodín vo farskej
knižnici: Farská knižnica bude od novembra 2016 otvorená každú stredu

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Pomaly ale isto zabúdame?
Na krivdy komunizmu.
Na gulagy a smrť miliónov v nich.
Na znárodnené súkromné vlastníctvo.
Na krádež polí, lúk a domov.
Na zatvorené kláštory, kostoly.
Na problémy pre vieru.
Na nemožnosť vycestovať.
Na neslobodu vo všetkom ...!
Spomíname? Na mlieko za 2,50?
Na naftu za 1 korunu?
Na bezplatné zdravotníctvo?
Na cca približné rovnaké platy ...?
Čo je viac? Sloboda, či lacný chlieb? Čo si stále vyberáme?
Ak si slobodu nevážime a nevieme ju žiť, prežijeme svoje dejiny ešte raz.
(dekan)

46
2016

predaj a servis tlačiarní

živote. Viera je o tom, že sa neprispôsobujem tomuto svetu, keď je tento svet na ulici
vulgárny, ja ako kresťan nebudem, keď tento svet holduje povrchným kultom osobnosti, ja nebudem, keď na ihrisku prešovského
futbalového štadióna padajú vulgarizmy ja
ich nebudem tolerovať, ohradím sa..
Viera je o tom, že keď mladí pijú , skúšajú drogy, ja ako mladí kresťan to robiť nebudem. Ach ako veľa je potrebné.
Vízia
Končí rok milosti? Nie, nekončí. Nekončí, lebo my sme pochopili, aký je dobrý
Pán. Nech je vidno, že sme Rok milosrdenstva prežili s Pánom. Čo naz áver? Nemohol
by v našej konkatedrále vzniknúť Oltárik
milosrdenstva? Čo keby sa niekto našiel, čo
by to zasponzoroval?
(pripravil dekan )

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

(Pokračovanie zo strany 1)
hymnus Teba, Bože, chválime.
Poďakovanie
Chcem sa aj ja poďakovať za všetko, za
každý dobrý skutok ako prejav duchovného
i telesného milosrdenstva. Chcem poďakovať každému, kto v tomto roku zabudol na
staré krivdy, kto dokázal odpustiť, kto dokázal prelomiť staré rodinné i iné problémy
a napätia. Vďaka každému, kto si vykonal
dobrú sv. zmierenia, kto išiel do hlbky a pochopil, že viera sa nedá žiť len na povrchu
v podobe len prežívania a plnenia príkazov
a zákazov. Vtedy sme totiž len v pozícii zákonníkov a farizejov.
Viera je o hĺbke môjho srdca, viera je
o tom, že Kristus motivuje môj život vždy,
ale hlavne tam na ulici v bežnom profánnom
živote. Viera je o tom, že ju vidno v mojom

Nedávno, ale predsa. už je tomu rok,
sme otvárali v našej Kokatedrále sv. Mikuláša Rok milosrdenstva. Tak ako ho vtedy
Mons. Alojz Tkáč otvoril, tak ho dnes (13.
11.) aj zatvára. Konkatedrála bola vyznamenaná tak, ako mnoho iných kostolov touto
milosťou mať Jubilejnú bránu. Pre mňa a verím, že aj pre vás to bol prejav Božej lásky
a milosti a požehnaním pre našu farnosť
a mesto, ale aj región Šariš. Veľakrát som
si všimol, ako mnohí prechádzate Bránou
a dotýkate sa jej plní pokory a vďaky. Vnímal som to ako krásne gesto ktoré vyjadruje
naše vnútro.
Aktivity
Tak sme prežili Svätý rok milosrdenstva v našej farnosti ktorý mal svoje aktivity.: pravidelná modlitba Korunky, púť do
Krakowa - Lagiewník, púť do Ríma, čítanie
z Denníčka sv. Faustiny, spoločné slávnostné prechody Jubilejnou bránou, putovanie
obrázku Božieho milosrdenstva po rodinách
našej farnosti. (Z Cemjaty nie a nie sa vrátiť
do mesta, čo mám veľmi povzbudilo, koľko rodín tento obraz aj o sprievodnou modlitbou prijalo) Vrelá vďaka za ochotu pomôcť hlavne
I. Krajčíkovej, spoločenstvú Faustinum ale
aj každému, kto pomohol. Bude mi trocha
smutno, že brána našej konkatedrály už tak
nebude vyzdobená. Nie, nebude, lebo viem,
že milosrdenstvo Boha trvá naveky.
Svätý Otec František v bule Misericordiae Vultus stanovil, že mimoriadny Svätý
rok sa skončí na slávnosť Krista Kráľa, 20.
novembra 2016, zatvorením Svätej brány na
Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. V predchá-

ročník: XXVI.

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
dzajúcu 33. nedeľu v Cezročnom období, 13.
novembra, sa Svätý rok uzavrie v partikulárnych Cirkvách.
Slávenie Eucharistie na záver jubilea
v partikulárnych cirkvách má byť len jedno,
a to v katedrále a v konkatedrále.
V iných kostoloch alebo svätyniach, na
ktorých sa z rozhodnutia diecézneho biskupa otvorila Brána milosrdenstva, nech
sa koná eucharistické slávenie na poďakovanie, ktorému bude predsedať biskupský
delegát.
Diecézny biskup predsedá celému sláveniu: vyžaduje si to jednak povaha dňa
Pána ako i cirkevná tradícia. Kňazi, osobitne najbližší spolupracovníci biskupa v jeho
službe diecéze, koncelebrujú s biskupom;
diakoni, akolyti a lektori konajú im vlastnú
službu, veriacich treba pozvať, aby sa zúčastnili v čo najväčšom počte.
Slávenie Eucharistie
Záverečné slávenie mimoriadneho
Svätého roka pozostáva z eucharistického
slávenia v deň Pána. Ak to biskup považuje
za vhodné, možno použiť omšový formulár Na poďakovanie Pánu Bohu, ktorý sa
v Rímskom misáli nachádza medzi Omšami
a modlitbami za rozličné potreby (s. 1106).
Čítania sa berú z 33. nedele v Cezročnom
období v roku C.
Po modlitbe po prijímaní biskup vzdáva vďaky Bohu za dobrodenia Jubilejného
roka a vyzve zhromaždenie, aby poďakovalo Pánovi. V tomto prípade je osobitne
vhodný Magnificat, ktorý je spevom poďakovania Panny Márie a Cirkvi. Pri záverečných sláveniach mimo katedrály možno
namiesto chválospevu Magnificat spievať
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † František

Po.
14. 11.

6.15 † Anna, Pavol

Féria

7.00 † Magdaléna (pohrebná)
12.00 † Miroslav
18.00 † Magdaléna

Ut.
15. 11.

Sv. Alberta Veľkého,
biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Cemjata 17.00

5.45 † Marta, Gabriel
6.15 † Margita, Magdaléna
7.00 † Pavol (pohrebná)
12.00 † Veronika, Jozef, Pavel
18.00 † z rod. Chovancovej
5.45 ZBP Michal s rod.

Str.
16. 11.

6.15 ZBP Tatiana, Peter a Marek
s rodinami

Féria

7.00 † František (pohrebná)
12.00 † Margita
18.00 † Matej, Jozef

Sv. Alžbety Uhorskej,
Št.
17. 11.

Pia.
18. 11.

So.
19. 11.

rehoľníčky,
(spomienka)

5.45 † Štefan
6.15 † Mária
7.00 † Oľga (pohrebná)

Poklona sv. krížu po večernej
sv. omši.

Výročie posviacky
bazilík sv. Petra a sv.
Pavla,
apoštolov,
(ľubovoľná spomienka)

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

12.00 Štátny sviatok - sv. omša nie je!
18.00 † Albert
5.45 † Alžbeta, Tomáš, Alžbeta, Karol,
Alžbeta, Jozef
6.15 † Alžbeta
7.00 † Martin (1. výročie)
12.00 † z rod. Popjakovej a Baranovej
18.00 † Irena, Michal
5.45 ZBP a obrátenie - Milan
6.15 † Tibor
18.00 Poďakovanie za 50 r. manž. života
(D. Smelý)

34. NEDEĽA - KRISTA KRÁĽA
Ne.
20. 11.

5.45 (ZBP Peter s rod.), 6.30 (ZBP Danka s rod.), 7.45 († Alžbeta),
10.00 († Michal, Anna), 11.30 († Mária, Imrich, Mária, Albert),
15.00 († Alžbeta - 1. výročie), 18.00 († Michal, Mária);
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

1.

Milodary:
rod. Nemcová venovala na potreby
kostola 200 €,
bohuznámi 50 €, 50 €, na misie 20 €,
na Rádio Lumen 20 €.
Na kostol na Cemjate obetvala
spoločnosť EZV s.r.o. 300 €.

2.

Stretnutie spoločenstva Faustínum sa
uskutoční v utorok 15. 11. o 16.00 hod.
v Katolíckom kruhu.
Môžete si zakúpiť kalendáre Božieho milosrdenstva 2017 (stolový
2,5 €, nástenný 2 €). Po sv. omši o 18.00
v sakrestii (okrem nedele) alebo na
ivana.krajcikova@gmail.com

3.

4.
5.

6.

7.

Vo štvrtok 17. 11. je štátny sviatok - sv.
omša o 12.00 nebude.
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 štvrtkových adorácií a po nich osobitnou
modlitbou v spoločenstve. Túto modlitebnú aktivitu vedie Spoločenstvo
SHALOM.
Adorácie pod vedením o. Viktora
a Spoločenstva Shalom: od novembra
budú adorácie v našom chráme každý
druhý štvrtok na striedačku s poklonou sv. krížu, teda jeden štvrtok bude
adorácia, druhý poklona sv. krížu
a takto sa to bude striedať. Srdečne pozývame prežívať nový čas milostí.
Pozývame vás na koncert 18. 11. 2016
v Konkatedrále o 18.45 hod. ,,OD VÝCHODU SLNKA AŽ PO ZÁPAD“ je
ďalším z radu netradičných koncertov
vokálneho telesa Voces Gregorianae
Cassovienses, ktoré v sebe spájajú minulosť a súčasnosť , starobylú tradíciu
a moderné cítenie i žánrovú pestrosť
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ako napríklad gregoriánsky chorál
a jazz. Jednotlivé spevy, ktoré zaznejú
na koncerte v originálnom jazyku, t. j.
v hebrejčine, ruštine, gréčtine a latinčine budú obohatené o prednes žalmov
(rovnako v pôvodných jazykoch), ktoré boli pre hudobnú tvorbu každej tradície nekonečným prameňom inšpirácie. Koncert je symbolickým obrazom
jednoty sveta aj napriek rozmanitosti,
hoci aj tej náboženskej.
8. Konfederácia politických väzňov Slovenska vás pozýva na Pietnu spomienku za obete komunistického režimu
z Prešovského kraja pri príležitosti 27.
výročia pádu komunistického režimu
v utorok 22. novembra 2016 v Prešove.
Program: 12.00 svätá omša za obete komunistického režimu v Konkatedrále
sv. Mikuláša (celebrant: P. Hilár Jozef Štefurik OP, syn politickej väzenkyne), 13.00
pietna spomienka pri pamätnej tabuli
na Hlavnej 72. Podujatie sa uskutoční
v rámci festivalu Hanusove dni – festival diskusií a prednášok o slobode,
dejinách, kultúre a spoločnosti.
9. Prosíme o modlitby za birmovancov,
ktorí v tomto čase absolvujú prvé formačné víkendovky - dievčatá 11. - 13.
11., chlapci 18. - 20. 11.
10. Poďakovanie: Srdečne Pán Boh zaplať
každému, kto pomáhal pri prežívaní
Dušičkovej oktávy na cintoríne.
11. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom, spoločenstvo oznamuje, že modlitbové stretnutie sa uskutoční dňa 15.
11. v Katolíckom kruhu o 17.00 hod.
Stretnutie povedie o. Matúš Verba kaplán farnosti Prešov - Sekčov
12. Sväté omše za zdravotníckych pracovníkov Prešova: 24. novembra 2016
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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