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Dekrét o úprave Loretánskych
litánií o nové invokácie

Medzinárodná vedecká biblická
konferencia v Košiciach

Konferencia biskupov Slovenska
prináša
dekrét
o
úprave
Loretánskych litánií v slovenskom
jazyku.

Na záver Roku Božieho slova sa
30.9. v aule Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Košiciach
uskutoční medzinárodná vedecká
biblická konferencia a výstava pod
názvom Otváral nám Písma. Hlavné
prednášky prednesú prof. Dominik
Markl SJ (Trauma and Resilience
in the Bible) a prof. Peter Dubovský
SJ (Hľadanie svetla v momentoch
tmy v Starom zákone) z Pápežského
biblického inštitútu v Ríme, SSDr.
Attila Bodor (Does Isaiah 26:20 Refer
to the Coronavirus Pandemic? The
Difference Between the Infection
Prevention and the Theological
Quarantine in the Hebrew Bible) z
BBU Kluž, prof. Miroslaw S. Wróbel
(Użycie targumów w tłumaczeniu
Biblii przez św. Hieronima) z KUL
Lublin, prof. Eugenio Alliata OFM z
SBF Jeruzalem spolu s prof. Antonom
Tyrolom (Hieronymov preklad Písma
na miestach, kde Slovo prišlo na svet)
z KU a Miroslav Varšo (Učenie ako
proces otvárania sa životu v Ž 119) z
SAV.

O nových invokáciách rozhodol
pápež František. Do Loretánskych
litánií budú pridané tri nové invokácie
k Panne Márii.
"Na základe tohto rozhodnutia sa do
slovenského znenia Loretánskych
litánií pridávajú invokácie - po
invokácii "Matka Cirkvi" sa vkladá
invokácia "Matka milosrdenstva";
po invokácii "Matka Božej milosti"
sa vkladá invokácia "Matka nádeje";
po invokácii "Útočisko hriešnikov" sa
vkladá invokácia "Útecha migrantov".
Jezuiti pozývajú na obnovu pred
sviatkom sv. Ignáca z Loyoly
V rámci prípravy na slávnosť sv.
Ignáca pozývajú jezuiti v exercičnom
dome v Prešove k modlitbe Deviatnika
k sv. Ignácovi a k duchovnej obnove
na tému "Svätý Ignác – Ako ma Boh
viedol". Duchovná obnova bude v
Kaplnke sv. Ignáca z Loyoly v dňoch
22.-30.7.2020 počas sv. omše vo
všedné dni o 17.00 a v nedeľu o 11.00
hod. Povedie ju P. Ján Benkovský, SJ.
Stretnutie ohľadom otázky Šidlovca
V nedeľu 19.7.2020 sa konalo
stretnutie na fare ohľadom otázky
Šidlovca.
Na
stretnutí
bolo
prítomných 12 ľudí, z toho 2 kurátori.
Po spoločnej diskusii sa rozhodlo
takto: stavať veľký kostol pre 300-400
ľudí nie je v našich silách. Riešením
je vybudovať menšiu modlitebňu s
rozmermi 9x11 metrov, kde by sa
slúžili aj sv. omše. (dekan)

V bloku referátov vystúpi s krátkymi
príspevkami
takmer
dvadsiatka
ďalších biblistov. Konferencia bude
sprevádzaná výstavou biblických
artefaktov zo zbierky baptistického
kazateľa Michala Lapčáka v dňoch
30.9.–2.10.2020 v čase 9:00–18:00
v átriu TF KU. Na výstave riaditeľ
doc. Šimon Marinčák predstaví
originálny hlaholský zlomok českej
Biblie emauzskej z roku 1416. Ďalšou
sprievodnou akciou bude udelenie
ocenenia KU pri príležitosti jej 20.
výročia prof. Jozefovi Leščinskému.

31
2020
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
26. JÚL 2020

ročník: XX.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

ROZHOVOR S DIAKONOM

V našej farnosti bude vykonávať
diakonskú ročnú prax nový diakon.
Jeho meno je Tadeáš Jacko. Prinášame
vám rozhovor s ním.
1. Tadeáš, od 1.júla si náš nový
diakon. Prezraď nám niečo o
sebe, koľko máš rokov, odkiaľ
pochádzaš...
Mám 26 rokov. Pochádzam z
krásneho mestečka Lipany. Mám dve
sestry.
2. Ako, kedy a za akých okolností si
sa rozhodol vstúpiť do seminára a
stať sa kňazom?
V našej farnosti sme mali
mládežnícky zbor, kde sme sa stretli
celkom dobrá patria. Vďaka tomu
sa dalo diskutovať veľa o viere. Pre
mladého človeka je to dôležité v
tomto čase dospievania. A tak som
rozlišoval svoje povolanie. Dospel
som vtedy k záveru, že vstúpim do
kňazského seminára a nestúpim na
cestu formácie ku kňazstvu.
3. S akými myšlienkami si prišiel
na našu faru?
Diakon môže už viac slúžiť veriacim
ako bohoslovec. Celkovo mám bázeň
pred službou, ktorá ma čaká. Teším
sa, že mnohému naučím a budem sa
môcť podieľať na fungovaní farnosti.

4. Čo očakávaš od svojej diakonskej
praxe?
Je to priestor na službu. Pevne verím,
že mi táto prax pomôže sa mnohému
naučiť.
5. Aké máš koníčky, čo ťa baví, pri
čom si najlepšie oddýchneš?
Mám rád hudbu, futbal, bicyklovanie,
turistiku. Všetko iba rekreačne. :)
6. Aké máš v živote ciele a méty?
Neustále rozvíjať vzťah s Bohom a
vytrvať v dobrom až do konca.
7. Poznáš niekoho z terajších
kňazov na našej fare?
Poznám kaplána Michala Škulku,
lebo som ho zažil ešte v seminári.
8. Máš nejaké životné motto alebo
svoju hlášku?
„Ex toto corde“ - „Celým srdcom“.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka

7:00 + Ľudmila - pohrebná
10:00 ZBP Jolana s rod.
12:00 ZBP Mária
18:00 + Jozef, Mária, Ondrej, Ján
5:45 + Štefan, Mária, Štefan, Viera, Eduard

Ut
28.7.

7:00 + Ladislav - pohrebná

Utorok 17. týždňa v Cezročnom
10:00 + Anton
období

12:00 Za duše v očistci
18:00 + Marián
5:45 + Ján, Mária, Ladislav, Juraj

Str
29.7.

Sv. Marty
spomienka

7:00
10:00 ZBP Adela
12:00 Za duše v očistci
18:00 + Terézia, Jozef

Št
30.7.

Bl. Zdenky Cecílie
Schelingovej, panny a
mučenice
ľubovoľná spomienka

5:45 + z rod. Kotuličovej a Ochmanovej
7:00 + Zlata - pohrebná
10:00 + Štefánia, Anton
12:00 + Marián, Anton
18:00 + Slávka
5:45 + Vojtech, Alžbeta, Martin, Anna

Pi
31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka

7:00 + Helena - pohrebná
10:00 + Jozef
12:00 ZBP Mária
18:00 + Irena

So
1.8.

Sv. Alfonza, učiteľa Cirkvi
spomienka
Fatimská sobota

5:45 ZBP Darina a Stanislav s rod.
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + Mária

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
2.8.

5.45 (+ František, Alžbeta), 6.30 (Na slávu Boha Otca - Stvoriteľa ľudstva),
7.45, 10.00 (ZBP Anna - 90 rokov), 11.30 (+ František), 13.30 (ZBP Mária 60 rokov, Martin, Daniela), 15.00 (+ Juraj), 18.00 (+ Marta), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Milan).

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

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
27.7.

Oznamy

1. 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. Sobotu 1.8.2020 slávime ako
fatimskú.
3. Na budúcu nedeľu 2.8.2020 bude
zbierka na farské potreby. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
4. Odpustová slávnosť ku cti
sv. Anny na Dúbrave bude
26.7.2020 o 10.00 hod.
Celebrantom bude o. Kristián
Karch, ktorý u nás vykonával
diakonskú prax a dnes je
kaplánom v Moldave nad
Bodvou. Odpustová slávnosť
ku cti sv. Donáta na Cemjate
bude 9.8.2020 o 10.30 hod.
Celebrantom bude o. Lukáš
Mohler, kaplán v Humennom.
5. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od pondelka do soboty v
konkatedrále v spovedniciach
od 6.15 do 7.00 hod. a večer od
17.30 do 18.00 hod. V mesiacoch
júl a august nebude spovedná
služba od 10.00 do 12.00 hod.
6. 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 odovzdajte
na farskom úrade do nedele
16.8.2020.
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7. 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.
8. Dospelí, ktorí majú túžbu prijať
sviatosti krstu, Eucharistie
alebo birmovania, nech sa
prihlásia v kancelárii farského
úradu.
9. 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.
10. V kancelárii farského úradu
môžete
priebežne
hlásiť
úmysly sv. omší. Zapisujeme
termíny do konca apríla 2021.
Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma Etela 15€, bohuznáma
Margita 40€, bohuznáma Melánia
60€, bohuznáma Verona 100€.
Na organ: bohuznáma Terézia
100€, bohuznáma Margita 100€,
p. Molnárová 50€. Na kostol na
Cemjate: p. Fitzeková 100€. Na
rádio Lumen: bohuznáma osoba
50€, bohuznáma Anna 30€. Na TV
Lux: bohuznáma Anna 50€.

