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PLÁNOVANÉ DUCHOVNÉ AKTIVITY
28.7. – 10.00 hod. Dúbrava, odpustová
slávnosť ku cti sv. Joachima a Anny (111.
výročie kaplnky).

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
Zabezpečenie ochrany osobných údajov
Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej
republike

Čl. II
Vymedzenie pojmov

1) Osobnými údajmi sú údaje týkajúce
sa identifikovanej fyzickej osoby alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne
použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko,
identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1)
alebo online identifikátor, alebo na základe
jednej alebo viacerých charakteristík alebo
znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu,
fyziologickú identitu, genetickú identitu,
psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo
sociálnu identitu.

Infolist

2) Osobitnými kategóriami osobných
údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový
pôvod alebo etnický pôvod, politické
názory, náboženskú vieru, filozofické
presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické
údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo
údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo
sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
3) Spracúvaním osobných údajov sa myslí spracovateľská operácia alebo súbor
spracovateľských operácií s osobnými
údajmi alebo súbormi osobných údajov,
najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie,
zmena,
vyhľadávanie,
prehliadanie,
využívanie, poskytovanie prenosom,
šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie,
vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo
neautomatizovanými prostriedkami, pomocou informačno-komunikačných technológií alebo bez nich.
4) Profilovaním sa myslí akákoľvek forma
automatizovaného spracúvania osobných
údajov spočívajúceho v použití osobných
údajov na vyhodnotenie určitých osobných
znakov alebo charakteristík týkajúcich
sa fyzickej osoby, najmä na analýzu
alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej
výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami,
záujmami, spoľahlivosťou, správaním,
polohou alebo pohybom.
5)
Pseudonymizáciou
sa
rozumie
spracúvanie osobných údajov spôsobom,
že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej
dotknutej osobe bez použitia dodatočných
informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa
na ne technické a organizačné opatrenia na
zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej
osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. (pokračovanie nabudúce)

29
2019
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
14. JÚL 2019

Milosrdný samaritán.

V dnešnom evanjeliu učiteľ Zákona
kladie Ježišovi základnú otázku týkajúcu sa večného života a cesty, ako k nemu
prísť. Ježiš odpovedá podobenstvom o
milosrdnom Samaritánovi. Cirkevný
otec Origenes vykladá toto podobenstvo takto: „Človek, ktorý kráčal po
ceste, je Adam, Jeruzalem je raj, Jericho je svet; zbojníci sú nepriateľské
mocnosti, kňaz predstavuje zákon,
levita prorokov a Samaritán je samotný
Kristus; rany sú neposlušnosť, dobytča
je Kristovo telo, hostinec, ktorý prijíma
všetkých, ktorí chcú vstúpiť, je Cirkev,
dva denáre sú Otec a Syn, hostinský je
pastierom cirkvi, ktorému bola zverená
o ňu starosť; skutočnosť, že Samaritán
prisľúbil, že sa bude vracať, ukazuje na
druhý príchod Spasiteľa. “
Najdôležitejšie gesto, ktoré robí Samaritán, je to, že sa ranenému nevyhýba ako kňaz alebo levita, ale chce
mu byť nablízku (byť jeho blížnym).
Tohto Samaritána Ježiš predkladá ako
vzor správania sa k blížnemu. Ježiš tým
vysvetľuje, že ako opravdivý blížny
koná ten, kto druhým preukazuje skutky lásky.
(Pri čítaní podobenstva sme sa možno
nechali pohoršiť konaním levitu a
kňaza, ktorí prešli okolo bez zastavenia, preto aby si nepošpinili ruky. Avšak
pri premietnutí tohto podobenstva do
nášho života by sme mali zmeniť terč
nášho hnevu: koľkokrát sme stáli na
mieste onoho kňaza alebo levitu my! S

ročník: XIX.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

koľkými napoly mŕtvymi osobami sme
sa i my už v živote stretli, a predsa sme
išli ďalej!)
S Ježišom a s podporou zo strany
spoločenstva je možné prekonať všetky
situácie biedy a núdze. Preto prosme
Pána, aby nás inšpiroval k potrebnej
činnosti a dáv al silu lásky nášmu srdcu
k jej uskutočňovaniu.
Michal Škulka, kaplán
DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT
V TALIANSKU
Pozývame chlapcov od 18. rokov, ktorí
sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a
formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Taliansku, aby sa rozhodli,
či cesta zasvätenia života je pre nich tá
správna. Kongregácia sa venuje mladým
mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas
pre kňazské alebo rehoľné povolanie.
Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa budeš
môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a
následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ
sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com, tel.
0911/487341. JOZEF MIHAĽ
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Po
15.7.

Sv. Bonaventúru, biskupa a
učiteľa Cirkvi
spomienka

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Pavol s rod.
6:15 + Milan, Štefan, Jozef, Anna, Milan,
Jozef, Margita
12:00 ZBP Vladimír s rod. - 40 r. života
18:00 ZBP Eva s rod.

Ut
16.7.

5:45 + Rudolf, Margita, Anna, Helena,
Elvíra

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Alena a poďakovanie za 40 r.
života
12:00

+ Filoména

18:00 + Jolana

Str
17.7.

Sv. Andreja Svorada a
Benedikta, pustovníkov
spomienka

5:45 ZBP Jozef, Božena - 50 r. manželstva
6:15 + Vasiľ, Margita, Zuzka
12:00 + František, Alžbeta
18:00 + Tomáš - 1. výročie
5:45 + Ján, Alžbeta, Mária, Evila

Št
18. 7.

Štvrtok
15.
týždňa
Cezročnom období

v

6:15 + Veronika - pohrebná
12:00 + Peter, Cecília, Jozef
18:00 ZBP Mária, Jozef

Pi
19.7.

Piatok
15.
týždňa
Cezročnom období

v

5:45 ZBP Michal s rod. - za budúce
zamestnanie
6:15 + Margita
12:00 + Patrícius, Radoslav, Mária, Peter
18:00 + Mária

So
20.7.

Sv. Apolinára, biskupa a
mučeníka
ľubovoľná spomienka

5:45 + Marián
6.15 + Marián - 1. výročie
18:00 + Margita

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
21.7.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Albína, Jozef), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45, 10.00 (ZBP Mária - poďakovanie
za 80 r. života), 11.30 (+ Rudolf),
15.00 (+ Filoména), 18.00 (+ z rod. Novickej, Timkovej, Idčanovej, Petrášovej)
Kalvária: 16.30 (ZBP a poďakovanie P. Bohu za 60 r. života - Gabriel),
Cemjata 10.15, Surdok 9.00

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: Na konkatedrálu:
bohuznáma Eva 50, zo sobáša
Ulbricht 10, z pohrebu J.
Marušarzovej 50€. Na organ:
Ružencové bratstvo 200€. Na
opravu okien: z krstu Juraja
Slávika 100 €. Na TV Lux:
Ružencové bratstvo 50€. Na Rádio
Lumen: Ružencové bratstvo 50€.
2. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Donáta na Cemjate bude 4.8. 2019
o 10.30 hod. Odpustová slávnosť
k cti sv. Anny na Dúbrave bude
dňa 28.7.2019 o 10.00 hod.
3. V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do
12.00 hod.
4. V mesiacoch júl a august
nebudú sv. omše ráno o 7.00 v
konkatedrále, funkcia týchto sv.
omší (pohrebná a výročná) sa
presúva na omše o 6.15 hod.
5. DVD a fotografie zo slávností
prvého sv. prijímania i birmovky
si môžete vyzdvihnúť v kancelárii
farského úradu, Hlavná 81.
6. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka
2019.
7. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sv. manželstva v roku 2019,
aby si prišli rezervovať termín.
Niektoré soboty sú už obsadené.
8. Prosíme vás, aby ste nám cez e-mail
neposielali vaše osobné údaje pri
žiadostiach o rôzne administratívne
úkony z našej kancelárie, nakoľko
od 25.5.2018 platí ochrana údajov

9.
10.
11.

12.

13.
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EÚ GDPR. Žiadosti posielajte
poštou. Ďakujeme za porozumenie.
V nedeľu 21.7.2019 bude pri sv.
omšiach zbierka na farské potreby.
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
V sakristii je možnosť zakúpiť
si knihy misionára z ruského
Sachalinu P. Róberta Baleka SVD.
Upozornenie pre divákov, ktorí
sledujú TV Lux cez anténu:
v najbližších týždňoch bude
potrebné, aby ste preladili svoje
televízne programy. V mesiaci júl
- august dôjde k prelaďovaniu aj
v lokalite Prešov. Viac informácií
nájdete na plagáte na výveske.
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.
Oznam pre tých, ktorí majú záujem
o prijatie sv. birmovania v roku
2020. Prihlášky sa budú odovzdávať
v poslednom augustovom a
prvom septembrovom týždni.
Prvá spoločná sv. omša bude
na Kalvárii a to dňa 13.9.2019.
Prosíme, aby ste si všímali oznamy
Infoliste.
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