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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
21. JÚN 2020

OZNAMY

Kalvária je pýchou nášho mesta
a aby ňou mohla byť aj naďalej
potrebuje vašu pomoc. Potrebuje
vaše ruky a váš čas. O upratovanie
jednotlivých objektov na Kalvárii sa
starajú dobrovoľníci v rámci svojho
voľného času. V súčasnej dobe nie
je zabezpečená starostlivosť nižšie
uvedených objektov. Ak môžete
prispieť 1-2 hodinami týždenne –
fajn. Ak 1-2 hodinami mesačne –
výborne. Ak len pred Veľkou nocou
a odpustovou slávnosťou - tiež dobre.
Ale popravde: lístie sa lepšie upratuje,
keď je suché... Nebojte sa, nie je to
záväzok do smrti. Je to štafeta, ktorú
si máme odovzdávať. Možno na rok,
možno na 5 rokov... Stačí zájsť na
farský úrad a požiadať o kaplnku
do starostlivosti. Každá pomoc sa
počíta... Tešíme sa na vás.
Objekty: kaplnky 3., 4., 5.,14.,
kaplnka Sv. schody, kaplnka Dobrého
pastiera, kaplnka Matky ustavičnej
pomoci.
Krypta Dobrého pastiera: je pri
kaplnke č. 7. Je najmenej náročná na
údržbu. Treba občas pozametať a
oprať obrúsok, utrieť prach. V jeseni
nafúka lístie do spodnej časti, teda
treba aj tam upratať.
Krypta Matky ustavičnej pomoci:
nachádza sa naľavo od Sv. schodov
smerom dole. V interiéri sa 1x ročne

ročník: XX.

12. NEDEĽA V ROKU A

umývajú jarovou vodou steny a
poutiera prach. Kvety sú tam zvyčajne
len umelé. Zametá sa chodník od
Sv. schodov vrátane schodov až po
kaplnku č. 13 tiež vrátane kamenných
schodov. Dôležité je zametať lístie za
kryptou. Lístie sa nosí vo vreciach do
lesa napravo od krypty.
Kaplnka č. 14 - Pán Ježiš vystupuje na
nebesia: Pri tejto kaplnke sa upratuje
chodník od schodov pri kaplnke č. 13
až po hranicu s kaplnkou č.2 a okolie
kaplnky v zníženej časti, aby nevlhol
múr. Lístie sa nosí vo vreciach hore do
lesa po schodoch okolo kaplnky č. 13.
Vedľa kaplnky je rigola na dažďovú
vodu, ktorú treba vždy pri zametaní
vyčistiť, aby lístie a blato nestekali
do šachty, ktorá je upchatá. Aspoň
raz ročne je potrebné umyť jarovou
vodou kartáčom fasádu do výšky ½
metra od blata a zeleného povlaku.
Aspoň 2x do roka je potrebné ošetriť
obraz navlhčenou handričkou s
Diavou, aby sa zabránilo popraskaniu
farby a šíreniu plesní. Podľa potreby
sa zametá dlážka a mení obrus.
Na Bielu sobotu je zvykom dať do
kaplnky živé kvety bielej farby, počas
odpustovej slávnosti živé kvety bieločervené, počas roka môžu byť kvety
umelé. Je zvykom na Veľkú noc
počas Krížovej cesty zapáliť sviecu,
podobne aj počas obradov na Veľkú
noc a odpustovú slávnosť, ale sviece
treba pri odchode z Kalvárie zhasiť,
aby nedošlo k požiaru.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00

Pondelok 12. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Jolana (zo 6:15)
12:00 ZBP Katarína
16:00 + Cecília, Margita, Anna, Jozef
18:00 + Margita, Vojtech, Peter, Ján, Helena
5:45 + rod. Hudáková, Petríková a Bubáková
7:00

Ut
23.6.

Utorok 12. týždňa v
Cezročnom období

10:00 ZBP Gabriela /žena/ (zo 6:15)
12:00 Za +, na ktorých si nikto nespomenie
16:00 + Jozef, Anna, Valent, Konštantín
18:00 + Marián
5:45 + Ján
7:00

Str
24.6.

N A R O D E N I E S V.
J ÁN A K R S T I T E ĽA
slávnosť

10:00 + Juraj, Mária, Štefan, Mária, Anna
(zo 6:15)
12:00 + Ján, Anna, Stanislav
16:00 + Cecília, Margita, Anna, Jozef
18:00 + Jana
5:45 + Demeter, Mária, Ján, Júlia
7:00

Št
25.6.

Štvrtok 12. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + Jozef, Mária, Štefan, Helena, Jozef (zo 6:15)
12:00 ZBP Mária
16:00 ZBP Zamestnanci n.o. Nádej, Prešov
18:00 ZBP Ján - 100 rokov
5:45 + Ladislav, Milan, Ladislav
7:00

Pi
26.6.

Piatok 12. týždňa v Cezročnom 10:00 + František, Jozef, Václav, Mária (zo 6:15)
období
12:00 + Ladislav
16:00 + Cecília, Margita, Anna, Jozef
18:00 ZBP Emília - 70 rokov
5:45 + Adam, Anna

So
27.6.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

7:00

(zo 6:15)

10:00
18:00 ZBP Ján (70 rokov) s rod.

Ne
28.6.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
5.45 (+ Ján, Mária, Anna, Mária), 6.30 (+ Anton), 7.45, 10.00 (+ Ján), 11.30 (Za
prvoprijímajúce deti), 13.30 (ZBP Ján s rod.), 15.00 (+ Vlasta), 16.30, 18.00 (+
Jozef, Mária, Jozef), Kalvária 16.30 (+ Magdaléna)

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 6:20 – 7:00 hod.; večer 17:30 – 18:00 hod.

Po
22.6.

Oznamy

1. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od 6.20 hod. do 7.00 hod. (každý
deň okrem nedele) a večer od 17.30
hod. do 18.00 hod. Prosíme, aby ste
rešpektovali, že sa spovedá len vonku
okolo konkatedrály. Držte si odstup
od ostatných. Prosíme, rešpektujte,
že v čase 10.00 - 12.00 hod. sa v čase
mimoriadnych opatrení nespovedá.
2. V nedeľu 28.6.2020 kvôli slávnosti
prvého sv. prijímania sv. omša o
11.30 hod. bude určená len pre
prvoprijímajúce deti a ďalších
16 osôb z rodiny. Priamy prenos
zo slávnosti môžete sledovať
prostredníctvom www.bodka.tv.
3. Novokňaz Jakub Farkaš, ktorý v
našej farnosti vykonával diakonskú
prax, bude slúžiť postprimičnú sv.
omšu v Konkatedrále sv. Mikuláša
v nedeľu 28.6.2020 o 7.45 hod.
Pri sv. omši udelí novokňazské
požehnanie. Po sv. omši budete mať
možnosť zagratulovať mu.
4. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Petra a Pavla na Surdoku sa kvôli
rekonštrukcii kostola presúva na
nedeľu 5.7.2020 o 11.00 hod. Sv.
omšu bude celebrovať o. Marek
Rojak. Srdečne vás pozývame. Na
odpustovej slávnosti bude odslúžený
aj úmysel z 28.6.2020.
5. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka.
6. Sv. omše v kostole sv. Donáta na
Cemjate zatiaľ nebudú a obnovia
sa od nedele 5.7.2020.
7. Oznam pre tých, ktorí majú záujem
o prijatie sv. birmovania, ako aj
sviatosti eucharistie v roku 2021.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vo
farskej kancelárii v čase úradných
hodín alebo si ich môžete stiahnuť
z našej webovej stránky a vyplnené
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doniesť do kancelárie do nedele
16.8.2020.
8. Vzhľadom na situáciu, s ktorou
je prepojený aj značný výpadok
príjmu z milodarov a zvončeka,
ktorý sa používa na chod kostola
a farnosti, vás chceme poprosiť,
aby ste prispeli prevodom na náš
účet: Pán Boh zaplať za ochotu.
ČSOB SK02 7500 0000 0040
0800 8582.VÚB SK12 0200 0000
0030 8266 5551.
9. Kto si nevyzdvihol podielovú
knihu SSV, môže si ju vyzdvihnúť
v predajni na Hlavnej 80 počas
otváracích hodín do 25.6.2020.
Milodary: Vložené na účet ČSOB:
bohuznámy 20€, bohuznámy 5€, bohuznáma
50€, bohuznámy 5€, bohuznáma 60€,
bohuznáma 20€, bohuznámy 50€. Vložené
na účet VÚB: bohuznáma 100€, bohuznáma
15€, bohuznáma 20€, bohuznámy 100€,
bohuznámy 100€. Na konkatedrálu: Pavol a
Mária 100€. Na organ: bohuznámy František
s rod. 1000€.

Vzhľadom
na
pokračujúce
uvoľnenia slovenskí biskupi rozhodli
o odvolaní všeobecného dišpenzu
od povinnej účasti veriacich
na nedeľných a sviatočných
bohoslužbách k 17.6.2020. Virtuálne
spoločenstvo a sledovanie prenosov,
ktoré sa ukázalo ako užitočný
prostriedok vo výnimočnom stave,
nemôže trvalo nahradiť živé
spoločenstvo stretávajúce sa pri
modlitbe a sláveniach. V platnosti
zostávajú výnimky z povinnej účasti
pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať
v karanténe alebo pociťujú vážnu
fyzickú prekážku.
Kým platia krízové hygienické
opatrenia, zostáva platné dovolenie
prijímať na ruku, o ktorom biskupi
rozhodli pre čas núdze, kvôli
ochrane zdravia a života.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

