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Infolist

Odpustky
1. Kto koná pobožnosť krížovej
cesty pred riadne ustanovenými
zastaveniami, môže získať za
obvyklých
podmienok
úplné
odpustky. Vyžaduje sa, aby sa
pohyboval od jedného zastavenia
k druhému a rozjímal o umučení
a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná
pobožnosť verejne, stačí, ak sa
pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku
nemôžu zúčastniť na krížovej ceste,
môžu získať tie isté odpustky, a to
čítaním a rozjímaním o umučení
a smrti nášho Pána Ježiša aspoň
nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v
Pôstnom období pomodlí po
prijímaní pred obrazom Ježiša

9
2020

Krista Ukrižovaného modlitbu
Dobrý a preláskavý Ježišu, môže
získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky.

Modlitba: Dobrý a preláskavý
Ježišu, pred Tvojou tvárou
padám na kolená a s celou
vrúcnosťou duše Ťa prosím a
žiadam: dobrotivo do môjho
srdca vtlač city živej viery,
nádeje a lásky, ako aj opravdivú
ľútosť nad mojimi hriechmi a
pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím
a bolesťou duše, uvažujem a
rozjímam o Tvojich piatich
ranách. Mám pred očami, čo o
Tebe do tvojich úst vložil prorok
Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy,
môžem si spočítať všetky svoje kosti
(Ž 22,17).

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
28.2. piatok

17:15 hod. Lektori konkatedrály

1.3.

1. pôstna nedeľa

14:15 hod. Akolyti konkatedrály (rozdávatelia)

6.3.

piatok

17:15 hod. Birmovanci (Jakub Farkaš, diakon, sr.
Anita,CJ + D. Provazková, D. Wieleková)

8.3.

2. pôstna nedeľa

14:15 hod. Birmovanci (Daniel Boleš, kaplán + S.
Vavreková)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
23. FEBRUÁR 2020

VYHLÁSENIE SLOVENSKÝCH
BISKUPOV K PARLAMENTNÝM VOĽBÁM 2020

Pred parlamentnými voľbami sa
mnohí pýtajú koho voliť. Niektorí pochybujú, či má vôbec význam
ísť voliť. Aj keď Cirkev do kampane
nevstupuje, k účasti na voľbách jednoznačne povzbudzuje. Určite má
význam ísť voliť a určite je možné
si vybrať. Hoci nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám, prosíme všetkých, aby sa pred voľbami oboznámili s programom, ktorý
jednotlivé strany ponúkajú. Politické ciele strán vždy konfrontujme s
hodnotami evanjelia. Poďme voliť,
a ako veriaci ľudia sa rozhodnime s
veľkou dávkou zodpovednosti!

13.3. piatok

17:15 hod. Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

15.3. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod. Birmovanci (Marcin Bajda, RCJ + M.
Stachová, D. Brindová)

20.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Martin Šimko, kaplán + J.
Macek, K. Maceková)

22.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod. Spoločenstvo Faustínum

27.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Pavol Knut, kaplán, Michal
Škulka, kaplán + S. Šugová, M. Boldyová)

29.3. 5. pôstna nedeľa

14:15 hod. Rodičia a deti

Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Odolajme sloganom, ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú
nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší. Sme
pútnici a cesta je náročná. Do cieľa
však nevedú skratky, ale vytrvalosť.
Ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme konštruktívne prístupy, ktoré majú skutočnú perspektívu.

3.4.

piatok

17:15 hod. Klub kresťanských pedagógov

Sme znechutení z podvodov a ko-

5.4.

Kvetná nedeľa

14:15 hod. Rodiny (Hnutie Svetlo - Život)

ročník: XX.

SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

rupcie. Z materiálnej, aj morálnej.
Nestrácajme však nádej! Je vážnym
zlom podvádzať, keď ide o majetok.
Nemenej vážnym, keď ide o človeka, muža a ženu stvorených na Boží
obraz. Neustúpme preto nepoctivosti, ani novým ideológiám. Správne
rozhodnutie urobíme, keď budeme
mať na zreteli Ježiša Krista a jeho
celú pravdu. Tú nesmieme nikdy
opustiť! Volebné rozhodnutie urobené vo svetle evanjelia a zdravého
rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.
Biskupi Slovenska sa za vás modlia,
pozývajú všetkých k modlitbám za
voľby a vyprosujú vám požehnanie
i svetlo Ducha Svätého pre správne
rozhodnutia.
Modlíme sa za Slovensko
Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého
Michala archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď
nás k tomu, aby sme si uvedomili
potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a akékoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že
cestou k zmene spoločnosti je naše
obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Lukáš - 30 rokov

Po
24.2.

Pondelok 7. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Milan
7:00 + Štefan - pohrebná
12:00 + Vincent
18:00 + Anna, Jozef
5:45 + Margita - 1. výročie

Ut
25.2.

Utorok 7. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Štefan
7:00 + Andrej - 1. výročie
12:00 + Miroslav
18:00 + Štefan, Ján, Jarmila
5:45 + Jozef, Margita, Jozef, Alžbeta
6:15 + Ján, Mária

Str
26.2.

POPOLCOVÁ STREDA
Cemjata 17.00

7:00 + Katarína
10:00 + Margita, Rudolf, Lenka
12:00 Za duše v očistci
16:00 + Milan
18:00 ZBP Simon - 20 rokov
5:45 ZBP rod. Humeňanská

Št
27.2.

Štvrtok po Popolcovej
strede
Adorácia cca 18.45 hod.

6:15 + Lýdia
7:00 + Albína - 1. výročie
12:00 + Alžbeta, Tomáš, Mária
18:00 + Margita, Františka, Imrich, Jonáš
5:45 + Veronika, Štefan, Pavol, Július

Pi
28.2.

6:15 + Jana (ž)

Piatok po Popolcovej strede

7:00 + Magdaléna - pohrebná
12:00 + Ladislav, Alžbeta, Karol
18:00 + Štefan, Juraj, Paula, Štefan

So
29.2.

Ne
1.3.

5:45 + Helena, Jozef, Jolana

Sobota po Popolcovej strede

Infolist

Infolist

6.15 + Melánia - pohrebná
18:00 + Mária

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK A
5.45 (+ Aurélia, Andrea - 1. výročie), 6.30 (+ Mária - 1. výročie), 7.45 (ZBP
Ján - 40 rokov), 10.00 (+ Antónia, Anton), 11.30 (ZBP Ján - 90 rokov), 15.00
(+ Filoména), 18.00 (+ Anton), Surdok 9.00 (+ Vladimír), Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., 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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1. Milodary: Na konkatedrálu:
na charitu. Pán Boh zaplať!
bohuznáma 50€, bohuznáma 7€,
veľkonočný
dar
pre
novomanželia Kočanoví 100€, 9. Na
chudobných
môžete
prispieť
aj
bohuznáma 10€, bohuznáma 600€.
vhodením
milodaru
do
označených
Na organ: bohuznámy 100€.
pokladničiek v konkatedrále.
2. V dnešnú nedeľu 23.2.2020 je
zbierka na farské potreby. Pán 10. Ak ste rozmýšľali nad tým, ako
prežiť tohoročné pôstne obdobie
Boh zaplať za vaše milodary.
vo väčšom upriamení sa na
3. Fašiangové vyloženie Oltárnej
Boha a jeho Slovo, prijmite naše
sviatosti bude v konkatedrále 24.2.
pozvanie na Duchovné cvičenia v
a 25.2.2020 od 12.30 hod. do
každodennom živote. Duchovné
večernej sv. omše.
cvičenia zahŕňajú osobnú dennú
meditáciu nad Božím slovom
4. Pozývame vás na historickú besedu
a spytovanie svedomia. Prvé
s otcom Danielom Bolešom,
stretnutie sa bude konať vo
tentoraz na tému zakladania dedín
štvrtok 27.2.2020 o 17.30 hod.
na Šariši. Otázky môžete položiť
v Centre Márie Wardovej na
i vy. V pivnici U Nikodéma v
Konštantínovej 2. Svoj záujem
pondelok 24.2.2020 o 19.00 hod.
nahláste mailom na adresu
5. V stredu je prísny pôst, keďže
centrummw@gmail.com, alebo
máme Popolcovú stredu. Prosíme,
telefonicky na č. 0917 486 210.
aby ste po udelení popolca
neodchádzali z chrámu a ostali 11. Ďakujeme všetkým priaznivcom
OZ Prešovská gotika. Veľké
na celom slávení sv. omše. Sv.
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
omše budú posilnené, pribudne sv.
v roku 2019 svoju priazeň
omša o 10.00 hod. a 16.00 hod. Na
prejavili aj poukázaním 2% z
Cemjate o 17.00 hod. Pri každej
daní.
Akýmkoľvek
reálnym
sv. omši sa bude udeľovať
prejavom
priazne
sa
významne
popolec.
podieľate na spoločnom úsilí na
6. Všimnite si rozpis krížových ciest
záchrane organa v konkatedrále.
na nástenkách. Prosíme o službu
O zachovanie vašej priazne sa
jednotlivé rozpísané spoločenstvá.
budeme snažiť aj v roku 2020 a
prosíme, všetkých ktorí môžu,
7. Vo štvrtok 27.2.2020 o 18.45 hod.
o poukázanie 2% z daní aj v
Vás pozývame do konkatedrály na
roku 2020 na účet OZ Prešovská
adoráciu spojenú s modlitbami za
gotika. Podrobný návod ako to
oslobodenie a uzdravenie, ktorú
uskutočniť a aj aktuálne tlačivá
bude viesť o. Štefan Kaňuk.
sú na webovej stránke združenia
8. Na prvú pôstnu nedeľu (1.3.) bude
www.presovskagotika.sk
pri sv. omšiach tradičná zbierka
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Dávid Sovák.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
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