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ostatných daroch potrebných pre
život, ako je zdravie, spokojnosť, atď.,
aby si nám zostal i naďalej svedkom
evanjelia uprostred svojej duchovnej
rodiny i sveta, modliacou sa archou a
obetou za všetkých a tak príkladom a
povzbudením. Verím, že Božia dobrota
bude Ťa sprevádzať i naďalej, „aby
si uprostred radosti života nezabudol
ďakovať a uprostred bolesti vždy vedel
prosiť...“, aby všetci v Tebe rozpoznali
verného svedka a učiteľa hodnôt života.
Vrúcne prosím Pána, aby podľa svojej
vôle pridal ešte dní a rokov Tvojmu
životu a obdaril Ťa potrebným zdravím,
ale hlavne aby Ťa zahŕňal svojou
milosťou, pomocou a požehnaním.
S úctou, Mons. Jozef Jarab

1. Kána pre manželov Príďte na svoju svadbu (do svojho manželstva)
pozvať Ježiša! Stretnutie Kána pre
manželov sa bude konať v dňoch 21.
– 27. júla 2019 v Nitre. Je to týždeň
pre manželské páry, organizované
komunitou Chemin Neuf, katolíckou
komunitou s povolaním k ekumenizmu. Je týždňom, počas ktorého je
možné prerušiť čoraz rýchlejší rytmus moderného života a znova sa
stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby. Tiež je
to pre tých, ktorí túžia po vzájomnej
blízkosti, hľadajúci jednotu v páre.
Bližšie informácie: www.kanapremanzelov.sk
2. Fotografie a DVD zo slávností prvého svätého prijímania a slávnosti
birmovania si môžete vyzdvihnúť vo
farskej kancelárii.
3. Upozornenie. Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali
pozor na rôznych podvodníkov, ktorí
sa usilujú vylákať od nich peniaze
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pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú
ich príbuzným, uskutočnenie veľmi
výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné.
Vždy je potrebné overiť pravosť
týchto osôb, nejednať s nimi osamote,
ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte
cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom.
Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pre
tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.
(ACAC 3/2019)
4. V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
katedrále spoločne pripomenieme
jubileum manželov z celej arcidiecézy:
13. októbra 2019 o 15.00 hod. 50.,
60. a 65. výročie manželstva.s otcom
arcibiskupom, kde dostanú osobitné
požehnanie. Manželia, ktorí oslávia
svoje jubileum v roku 2019 nech sa
prihlásia u svojho farára,tlačivo na
zápis si môžete vyzdvihnúť aj na
ekonomickom oddelení farnosti: zlaté
a ďalšie výročie – 50, 60 a 65 rokov
do 1. októbra 2019.
5. Spoločenstvo Maranatha v Prešove,
v spolupráci s bratmi františkánmi
a sestrami františkánkami pozývajú
všetkých slobodných chlapcov a
dievčatá, mužov a ženy od 18 rokov
nahor na duchovnú obnovu, ktorá
sa uskutoční v sobotu 13.7.2019
od 8.30 - 19.00 hod v Komunitnopastoračnom centre Jána Pavla II.
v Prešove na Šváboch. V programe
budú témy týkajúce sa rozlišovania
povolania, sv. omša, adorácia,
workshopy, modlitba príhovoru a
dobré jedlo. Na obnovu je potrebné
sa prihlásiť registráciou na: www.
maranathapo.sk, alebo osobne na
tel. čísle: 0905846079.
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„Ako sa máte?“
„Máme sa dobre, keď sme tu s Vami,“
bola odpoveď nás, veriacich. Bolo to
naozaj tak, cítili sme sa ako doma, doma
u svojho otca duchovného. Načúvali
sme pozorne tomu, čo sa dozvieme,
a aj nové naučíme, od nášho duch.
otca Františka Telváka, s ktorým sa
v tieto dni so slzami v očiach lúčime.
Odchádza z našej farnosti do inej, aby
tam odovzdával to, čo dával po tie roky
nám.
Drahý náš pán kaplán František,
z celého srdca Vám ďakujeme za to, s
akou láskou a empatiou ste pristupovali
k nám všetkým - k deťom, mladým,
ale aj ku starším. Mali ste pre nás
vždy pochopenie a porozumenie. Do
ďalších rokov kňazskej služby Vám
vyprosujeme od nášho Nebeského
Otca a Panny Márie, nech Vás naďalej
sprevádzajú a ochraňujú každý Váš krok
všade tam, kde budete. Prajeme Vám
pri Vašom namáhavom a obetavom
poslaní kňaza dobré zdravie, veľa lásky,
trpezlivosti a pomoci Ducha Svätého.
Nech Vaše slová, Váš úsmev a Vaša láska
obohacujú a privádzajú k stolu Pánovmu
čo najviac ľudí. Máme Vás úprimne radi
a aj keď od nás odchádzate, chceme, aby
ste vedeli, že naďalej budeme na Vás
myslieť v modlitbách a uchovávať si
Vás čo najhlbšie vo svojom srdci.
S úctou a vďakou, Vaši veriaci z Prešova

B l a h o ž e l a n i a
kňazskému
jubilantovi.
Ctený pán dekan,
milý kňazský spolubrat Jozef,
požehnaný
jubilejný
deň
Tvojho kňazského života je pre mňa
príležitosťou pred Pánom našich
životov a Darcom nášho povolania
vyjadriť poďakovanie za Tvoj život, za
dar kňazského povolania, za charizmu
otcovstva v kňazskej službe, za 25 rokov
strávených v službe Cirkvi, za Tvoju
službu najcennejšiemu pokladu: daru
Slova a viery, životu...
Viem, že Tvoje jubilujúce srdce prežíva
tento čas s tichou vďakou Najvyššiemu
– za prežité i pretrpené...Za získané i
darované... Osobne pripájam sa k tejto
Tvojej vďake svojimi modlitbami.
Nimi vyjadrujem svoju úctu voči Tebe i
voči všetkému, čo si s pomocou Božou
sprostredkoval pre spásu nesmrteľných
duší a formácii všetkých, ktorí na túto
službu boli povolaní a to tak v minulosti
(rád si spomínam na naše spolu prežité
seminárne roky i čas po nich – v
presbytériu, za ktorý som Ti nesmierne
vďačný...), ako aj dnes, keď slovom,
modlitbou a prinášaním tichej obety
za život Cirkvi, diecézy,..., posúvaš
život mnohých dopredu, k cieľu....
Vďaka Ti za všetko, čo si vykonal pre
všetkých okolo Teba počas Tvojho
plnohodnotného života.
Môžem Ti len popriať popri
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
1. 7.

Ut.
2. 7.

Str.
3. 7.

Št.
4. 7.

Pia.
5. 7.

So.
6. 7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom
období

Návšteva Panny Márie
(sviatok)

Sv. Tomáša, apoštola
(sviatok)

Sv. Alžbety Portugalskej
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Margita, Eduard, Alojz, Alžbeta,
Helena

6:15

+ Vendelín

12:00

+ Miroslav

18:00

+ Miroslav, Martin, Veronika, Jozef,
Anna, Ján, Pavlína

5:45

+ Štefan

6:15

za nenarodené deti

12:00

+ Jozef, Helena, Jozef, Albín

18:00

ZBP Lucia, Miroslav s rodinami

5:45

ZBP Mária s rod.

6:15

+ Jozef

12:00

+ Rudolf

18:00

+ Gabriela

5:45

ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.

6:15

+ Jozef, Ján, Jozef, František

12:00

ZBP a poďakovanie za 55 r. spol. života Anna a Anton

18:00

+ Ján, Mária, Ernest, Otília, Jozef

1. piatok v mesiaci

5:45

+ Ján

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov

6:30

+ Ján, Mária, Jozef, Anna, Belo, Irena

7:45

+ Ján

(slávnosť)

10:00

+ Ján, Mária, Ján

Cemjata 10.15; Surdok 9:00

18:00

+ Ivan - 2. výr.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45

ZBP Marek

6:15

ZBP ružencové bratstvo

18:00

+ Margita, Ján

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
7. 7.
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5.45 (ZBP Pavol s rod.), 6.30 (ZBP Janky), 7.45,
10.00 (+ Filoména), 11.30 (ZBP Dávia, Márie a Martina), 15.00 (za duše, na ktoré si
nikto nespomína), 18.00 (+ Jana);
Kalvária 16.30 (ZBP rod. Gabriely, Slavomíra, Romana), Cemjata 10.15; Surdok 9.00
(za uzdravenie Adama)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: redakcia
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

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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1. Milodary: na kostol: z pohrebu
z farnosti Nižná Šebastová. Pripojte
Filomény
55€.
Na
organ:
ho do svojich modlitieb.
bohuznáma 50€. Úprimné Pán Boh 11. V sobotu 6.7.2019 sa náš dekanát
zaplať a vynahraď.
Prešov I. zúčastní na diecéznej
fatimskej sobote v diecéznom sank2. V nedeľu 30.6.2019 bude pri sv.
tuáriu v Obišovciach so začiatkom
omšiach zbierka na dobročinné
o 9.00 hod. Všetkých vás pozýdiela sv. otca (tzv. Halier sv. Petra).
vame. V ten deň sa v konkatedrále
3. Tento týždeň je prvopiatkový.
sobota nebude sláviť ako fatimská.
Ku chorým domov pôjdeme až
Odchod autobusu z parkoviska na
v septembri. Vyloženie Sviatosti
ul. Baštovej bude o 8.00 hod. Prooltárnej bude v konkatedrále vo
síme vás, aby ste sa zapísali v sakrisštvrtok a v piatok od 12.30 hod.
tii konkatedrály.
4. V nedeľu 30.6.2019 bude pri sv. 12. Pripravuje sa 23. ročník cykloakcie
omšiach zbierka na dobročinné
NA BICYKLI ZA ŽIVOT. Od
diela sv. otca (tzv. Halier sv. Petra)
30.6.
do
25.7.2019
cyklisti
navštívia viac ako 40 miest, aby
5. V mesiacoch júl a august nebude
mobilizovali komunity k dielu
sv. omša o 7.00, funkciu tejto sv.
ochrany nenarodených detí. V
omše (rezervácia pre pohrebné a
našom meste sa s nimi stretneme
výročné sv. omše) preberá sv. omša o
v stredu 4.7.2019 pri sv. omši vo
6.15. Kancelária ostáva tak, ako bola.
františkánskom kostole o 16.30
6. V mesiacoch júl a august nebude
hod. a následne modlitbovým
spovedná služba od 10.00 do 12.00
pochodom na Nábrežnú ul. 3.
hod.
Na výveske si môžete všimnúť
7. Prosíme vás, aby ste nám cez e-mail
podrobné informácie.
neposielali vaše osobné údaje pri
žiadostiach o rôzne administratívne 13. Oznam pre tých, ktorí majú záujem
o prijatie sv. birmovania v roku
úkony z našej kancelárie, nakoľko od
2020. Prihlášky sa budú odovzdávať
25.5.2018 platí ochrana údajov EÚ
v poslednom augustovom a prvom
GDPR. Žiadosti posielajte poštou.
septembrovom
týzždni.
Prvá
Ďakujeme za porozumenie.
spoločná sv. omša bude na Kalvárii
8. Vyjdrujeme úprimné Pán Boh
a to dňa 13.9.2019. Prosíme, aby ste
zaplať všetkým, ktorí akýmkoľvek
si všímali oznamy v Infoliste.
spôsobom prispeli ku krásnemu
priebehu postprimičnej slávnosti
Mgr.
Františka
Petrušku
v
našej konkatedrále. Naďalej ho
sprevádzajme svojimi modlitbami.
(dekan)
9. Z dôvodu čerpania dovoleniek
budú štvrtkové adorácie v letných
mesiacoch každý druhý týždeň,
(najbližšie 11.7.2019).
10. V našej farnosti bude službu diakona
vykonávať dp. Jakub Farkaš, rodák

