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ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM

Spoločenstvo Združenia Faustínum
v Prešove sa stretáva už niekoľko
rokov. Našimi vedúcimi sú sestry
Kongregácie
Matky
Božieho
Milosrdenstva z Nižného Hrušova
a duchovní otcovia. Od septembra
2015 sa ujala vedenia sr. Ľudmila. Na
každé stretnutie, konané pravidelne
raz mesačne (okrem prázdnin a
obdobia pandémie), sme sa veľmi
tešili, lebo sestrička nás dokázala
vždy niečím prekvapiť a zaujať.
Zaujímavo sprítomňovala život
sv. sestry Faustíny, ktorá celý svoj
život zasvätila Bohu. Pútavé boli
rozjímania v skupinách, v ktorých
sa snažila o rozvoj prehĺbenie
Božieho milosrdenstva v našich
životoch. Pritom sme sa duchovne
obohacovali aj prednáškami i
vlastnými svedectvami. S obľubou
organizovala púte a duchovné
obnovy. Jej zanietenosť pre Božie
milosrdenstvo prilákalo medzi nás
aj nečlenov do nášho združenia.
Keďže od septembra v tomto
roku odchádza na iné pôsobisko,
za všetky tieto krásne chvíle jej
úprimne ďakujeme. Ostáva v
našich modlitbách a spomienkach.
Pri rozlúčke so sestričkou sme
nezabudli ani na nášho duchovného
otca Jozefa Heskeho, ktorý v týchto
dňoch 30 rokov verne kráča po
kňazskej ceste spolu s naším Pánom
a denne prináša lásku a službu

ročník: XX.

13. NEDEĽA V ROKU A

Božiemu ľudu. V modlitbách mu
budeme aj naďalej vyprosovať Božiu
pomoc a Dary Ducha Svätého.
SV.
PRIJÍMANIE
SA
NAĎALEJ DÁVA NA RUKU
Generálny sekretariát Konferencie
biskupov Slovenska na základe
opatrenia
Úradu
verejného
zdravotníctva SR usmerňuje, že na
sväté prijímanie najskôr majú ísť
veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu
do rúk. Na záver pristúpia k
svätému prijímaniu tí, ktorí do
rúk nie sú schopní prijímať,
a rozdávateľ im podá sväté
prijímanie do úst. Nemožnosť

prijať
Eucharistiu
do
rúk môže byť fyzického
(kožná nemoc, chvenie
rúk, nutnosť opierať sa o
barle, slabozrakosť, atď.)
alebo
psychologického
charakteru. Prosíme kňazov, aby
túto nemožnosť správne vyhodnotili
a daným veriacim umožnili
prijať sväté prijímanie do úst.

Veriacich zasa prosíme, aby
rešpektovali odporúčanie a
rúk. prednostne prijímali
do rúk. Kňaz položí Eucharistiu

na otvorenú dlaň veriaceho, a ten
si ju sám druhou rukou vloží do
úst pred kňazom. Potom odíde
na svoje miesto. Treba dbať na
to, aby prijímajúci neodišiel s
Eucharistiou v ruke.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Peter - 60 rokov
7:00 ZBP Pavol s rod.

S V. P E T R A A PAV L A ,
A P O ŠT O L O V
slávnosť

10:00 + Pavol, Miroslav (zo 6:15)
12:00 ZBP Pavol s rod.
13:30 + Jozef, Mária
16:00 + Pavel
18:00 ZBP Peter, Pavol, Martin
5:45 Za duše v očistci
7:00 + Anna - pohrebná

Ut
30.6.

Utorok 13. týždňa v
Cezročnom období

10:00 ZBP Vladimír, Tatiana, Jozef s
rodinami a Viktória (zo 6:15)
12:00 + Blažej, Juraj, Gizela, Ladislav
16:00 + František
18:00 Za obrátenie hriešnikov
5:45 + Miroslav

Str
1.7.

Streda 13. týždňa v
Cezročnom období

7:00
10:00
12:00 + Mária
18:00 + Jozef, Anna, Margita
5:45 + Ján, Terézia

Št
2.7.

Návšteva Panny Márie
sviatok

7:00
10:00 + Michal, Mária, František
12:00 ZBP Iveta, Peter
18:00 ZBP Lucia, Miroslav s rodinami

Pi
3.7.

Sv. Tomáša, apoštola
sviatok
Prvý piatok v mesiaci

5:45 + Vendelín, Marta, Igor, Vladimír,
Anton, Mária
7:00 ZBP Helena
10:00 + Žofia, Marta
12:00 + Rudolf
18:00 + Jozef

So
4.7.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Fatimská sobota

5:45 ZBP Marta - 65 rokov
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + Ján, Ernest, Mária, Otília

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, VIEROZVESTOV
Ne
5.7.

5.45 (ZBP Ninka, Ján, Andrea), 6.30 (ZBP rodina Márie), 7.45, 10.00 (+ z
rod. Novotňákovej, Ferencovej, Semančíkovej), 11.30 (ZBP Marko), 13.30,
15.00 (ZBP rod. Lipovská, Vyslocká a Maceková), 18.00 (ZBP Vincent s
rod.), Cemjata 10.15, Surdok 11.00 (ZBP Anna, Marián), 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
29.6.

Oznamy

Od 1.7.2020 sa sv. omše upravujú
takto: Pondelok - piatok: 5.45, 7.00,
10.00 (pre seniorov), 12.00, 18.00 hod.
Sobota: 5.45, 7.00, 18.00 hod. Nedeľa:
5.45, 6.30 (pre seniorov), 7.45, 10.00,
11.30, 13.30 (pre seniorov), 15.00,
18.00, Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 hod.

2.

Na budúcu nedeľu 5.7.2020 je zbierka
na farské potreby. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.

3.

V pondelok 29.6.2020 je prikázaná
slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla.
Sv. omša bude v konkatedrále aj
o 13.30 hod. Keďže je prikázaná
slávnosť, v tento deň nespovedáme a
farská kancelária bude zatvorená.

4.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme v
utorok 30.6.2020 od 6.20 hod. do
7.00 hod. a večer od 17.30 hod. do
18.00 hod. Spovedá sa len vonku
okolo konkatedrály. Od mesiaca
júl spovedáme v konkatedrále
v spovedniciach od 5.45 hod. do
7.00 hod. a večer od 17.30 hod. do
18.00 hod. Prosíme, rešpektujte, že
v čase 10.00 - 12.00 hod. sa v čase
mimoriadnych opatrení nespovedá.

5.

Tento týždeň je prvopiatkový. Ku
chorým domov až do odvolania
nepôjdeme.
Vyloženie
Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
Sobotu slávime ako fatimskú.

6.

Odpustová slávnosť ku cti sv. Petra
a Pavla na Surdoku bude v 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.

7.

Deti, ktoré sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť Eucharistie, nech si v
kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu môžu začať
žiaci 3. ročníka základných škôl,
alebo starší. Vyplnenú prihlášku
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odovzdajte na farskom úrade do
nedele 16.8.2020.
8.

Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania, nech si v
kancelárii farského úradu vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu môžu začať
študenti 2. ročníka stredných škôl
alebo starší.Vyplnenú prihlášku
odovzdajte na farskom úrade do
16.8.2020.

9.

Dospelí, ktorí majú túžbu prijať
sviatosti krstu, Eucharistie alebo
birmovania, nech sa prihlásia v
kancelárii farského úradu.

10. 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:
ČSOB SK02 7500 0000 0040 0800
8582.VÚB SK12 0200 0000 0030
8266 5551. Pán Boh zaplať
Milodary: Vložené na účet ČSOB:
bohuznámy 50€. Vložené na účet VÚB:
bohuznámy 10€.
Na konkatedrálu:
bohuznáma 50€, z pohrebu Márie Pavilekovej
110€, z pohrebu Marty 100€, bohuznámi
novomanželia 40€, bohuznáma osoba 5€,
bohuznáma Katarína 50€, bohuznáma osoba
86€, bohuznáma Petra 100€. Na TV LUX:
bohuznáma Katarína 50€, bohuznáma osoba
30€. Na Rádio Lumen: bohuznáma osoba
30€.

11. V našej farnosti bude službu diakona
vykonávať dp. Tadeáš Jacko,
rodák z farnosti Lipany. Pripojte ho
do svojich modlitieb.

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

