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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.

Modlitba: Dobrý a preláskavý
Ježišu, pred Tvojou tvárou
padám na kolená a s celou
vrúcnosťou duše Ťa prosím a
žiadam, aby si do môjho srdca
dobrotivo vtlačil city živej
viery, nádeje a lásky ako aj
opravdivú ľútosť nad mojimi
Tí, čo sa pre vážnu prekážku hriechmi a pevné odhodlanie ich
nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým
môžu získať tie isté odpustky, a to dojatím a bolesťou duše sám
čítaním a rozjímaním o umučení v sebe uvažujem a rozjímam o
a smrti nášho Pána Ježiša aspoň Tvojich piatich ranách; mám
nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. pred očami, čo o Tebe do tvojich
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v úst vložil prorok Dávid: Prebodli
Pôstnom období pomodlí po moje ruky a moje nohy a spočítali
prijímaní pred obrazom Ježiša všetky moje kosti (Ž 22,17-18).
Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
4.3.

piatok

17:15 hod. Birmovanci (Michal Škulka, kaplán + D.
Brindová, S. Šugová)

6.3.

1. pôstna nedeľa

17:15 hod.

nie je - Ružencové bratstvo - výmena tajomstiev

11.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Jakub Mura, diakon + Š.
Vaško)

13.3. 2. pôstna nedeľa

17:15 hod. Lektori konkatedrály

18.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Michal Škulka, kaplán + M.
Boldyová)

20.3. 3. pôstna nedeľa

17:15 hod. Akolyti konkatedrály

25.3. piatok

17:15 hod. Birmovanci (Martin Šimko, kaplán + T.
Demjan, A. Kopilcová)

27.3. 4. pôstna nedeľa

17:15 hod. Prvoprijímajúce deti

1.4.

piatok

17:15 hod. Birmovanci (Kristian Karch, kaplán + D.
Provázková, S. Vavreková)

3.4.

5. pôstna nedeľa

17:15 hod.

8.4.

piatok

17:15 hod. Birmovanci (sr. Alena + M. Jurašková, M.
Mikuľáková)

10.4. Kvetná nedeľa

9
2022

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

nie je - Ružencové bratstvo - výmena tajomstiev

17:15 hod. Rodiny (Hnutie Svetlo - Život)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
27. FEBRUÁR 2022

ročník: XXII.

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

PRÍHOVOR ARCIBISKUPA
MONS. BERNARDA BOBERA
K PREŠOVSKÝM MISIÁM 2022

Misie boli vždy vynikajúcou
príležitosťou na duchovnú
obnovu
farnosti.
Popri
kostoloch boli postavené
pamätné
drevené
kríže,
ktoré pripomínali dátumy
posledných misií.

Tentoraz sa misie budú konať
v každej farnosti v rámci
celého mesta Prešov. Každú
jednu prešovskú farnosť si
zoberú na starosť kňazi z
iného rehoľného spoločenstva.
Sila pôsobenia Božej lásky sa
tak vyleje na celé mesto naraz
v jednom čase. Už vopred
ďakujem komunitám kňazov
rehoľníkov, ktorí pripravujú
i
zrealizujú
celomestské
prešovské misie, žehnám
im a vkladám ich do svojich
modlitieb.

Duchovným ovocím misií by
malo byť oživenie farského
spoločenstva, v ktorom veriaci
po rôznych impulzoch zo
strany prednášajúcich pociťujú
pozitívne zmeny a premeny v Zo srdca vyprosujem všetkým
zúčastneným veriacim, ako aj
myslení a konaní.
domácim duchovným otcom i
Do životov mnohých sa samotným exercitátorom, veľa
po farských misiách vracia hodnotných chvíľ bohatých na
pokoj, zmierenie, odpustenie Božiu milosť a milosrdenstvo!
a konsolidácia narušených
vzťahov.
Misie
môžu S požehnaním
zachrániť nejednu rodinu + Mons. Bernard Bober,
pred rozpadom, upokoja arcibiskup
situáciu a dialóg v rodinách.
Jednoducho, Ježiš Kristus sa
stáva viditeľnejším v srdciach
a skutkoch.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Miroslav

Pondelok 8. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Dušan - pohrebná
10:00 ZBP Juraj - 70 rokov
12:00 + Ján, Anna, Otília, Jozef, František,
Vendelín, Zdenka, Ján
18:00 ZBP Marta s rod.
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Miloš

Ut
1.3.

Utorok 8. týždňa v Cezročnom 7:00 + Anton - pohrebná a + Margita - 1. výr.
období
10:00 + Juraj, Mária, Ladislav, Ján
12:00 + Zuzana
18:00 + Jozef, Anna
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Monika, Ariana, Sebastián

Str
2.3.

Popolcová streda
Cemjata 17.00 hod.
Surdok 19.00 hod.

7:00 + Mária, Štefan, Margita, Ján, Ľubomír
10:00 ZBP Jana - 70 rokov
12:00 + Jozef, Jozef
16:00 + František
18:00 + Anton, Oľga, Anton
5:45 Za duše v očistci

Štv
3.3.

Štvrtok po Popolcovej
strede
Adorácia - 18.45 hod.

6:15 ZBP Jozef, Peter
7:00 + Alžbeta - pohrebná
10:00 + Ján, Margita
12:00 + Martin
18:00 + Michal, Veronika
5:45 Za duše v očistci

Pi
4.3.

Piatok po Popolcovej strede
Cemjata 17.00 hod.
Prvý piatok v mesiaci

6:15 + Marta - pohrebná
7:00 + Eva - pohrebná
10:00 + Jozef, Gertrúda, Michal
12:00 ZBP Aris
18:00 + Jozef
6:15 Za duše v očistci

So
5.3.

Sobota po Popolcovej strede
Fatimská sobota

Ne
6.3.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ z rod. Falatovej a Benkovej), 7.45, 9.00 (ZBP
Terézia, Margita, Mária, Anna, Alžbeta, Helena), 10.00 (ZBP Matej), 11.30
(ZBP Pavlína, Hela, Monika, Janka), 13.30 (+ Peter), 15.00 (+ Juraj, Helena),
16.30 (+ Jozef), 18.00 (+ František), Surdok 9.00, Cemjata 10.15

7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + Ján, Stanislav, Anna

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA "C"

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.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
28.2.

Oznamy

1. Tento týždeň je prvopiatkový.
KU
CHORÝM
DOMOV
PÔJDEME OD 8.00 HOD.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude
v konkatedrále vo štvrtok a v
piatok od 12.30 hod. Na Cemjate
sv. omša v piatok bude o 17.00
hod. a spoveď od 16.00 hod.
Sobotu 5.3. slávime ako fatimskú.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od pondelka do piatka v
konkatedrále od 5.45 do 7.00
hod. a od 17.30 do 18.00 hod. a v
sobotu od 6.15 do 7.00 hod. a od
17.30 do 18.00 hod.
2. Fašiangové vyloženie Oltárnej
sviatosti bude v konkatedrále
28.2. a 1.3.2022 od 12.30 hod. do
večernej sv. omše.
3. V stredu je prísny pôst, keďže
máme Popolcovú stredu. Prosíme,
aby ste po udelení popolca
neodchádzali z chrámu a ostali
na celom slávení sv. omše. Sv.
omše budú posilnené, pribudne
sv. omša o 16.00 hod. Na Cemjate
o 17.00 hod. a na Surdoku o 19.00
hod. a spoveď od 18.15 hod. Pri
každej sv. omši sa bude udeľovať
popolec. Sviatosť zmierenia na
Popolcovú stredu v konkatedrále
budeme vysluhovať aj v čase
9.30-10.00 a 11.30-12.00 hod.
4. Všimnite si rozpis krížových ciest
na zadnej strane. Prosíme o službu
jednotlivé spoločenstvá. Z dôvodu
väčšieho počtu sv. omší v nedeľu
a kolízie s modlitbou sv. ruženca a
výmenou ružencových tajomstiev
krížové cesty na prvú nedeľu v
mesiaci marec a apríl nebudú.
5. Na prvú pôstnu nedeľu (6.3.) bude
pri sv. omšiach tradičná zbierka
na charitu. Pán Boh zaplať!
6. Počas
pôstnych
nediel
v
konkatedrále pri všetkých sv.
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omšiach odznejú pôstne kázne na
témy: Modlitba, Pôst, Almužna,
Pokora, Pokánie, Formovanie
svedomia a Kríž.

7. Slovenskí
biskupi
pozývajú
veriacich na púť do Ríma, na
ktorej chcú spoločne poďakovať
za návštevu pápeža Františka na
Slovensku. Košická arcidiecéza
ponúka možnosť zúčastniť sa
ďakovnej púte letecky. Termín:
28.–30.04.2022. Odlet z Košíc.
Cena 550 EUR. Rovnako je aj
možnosť zúčastniť sa autobusovej
púte cez Šoltés travel. Termín:
27.4.-2.5.2022. Cena 315€. Hlásiť
sa môžete individuálne.
8. Na
veľkonočný
dar
pre
chudobných môžete prispieť aj
vhodením milodaru do označených
pokladničiek v konkatedrále.
9. Svätý Otec František sa vyjadril
týmito slovami: „V srdci ma veľmi
bolí zhoršenie situácie na východe
Ukrajiny. Pozývam všetkých,
aby 2. marca, na Popolcovú
stredu, zachovali Deň pôstu
za mier. Osobitným spôsobom
povzbudzujem veriacich, aby sa
v tento deň intenzívne venovali
modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná
pokoja
ochráni
svet
pred
bláznovstvom vojny.“
10. Modlime sa každý deň za
skončenie vojny na Ukrajine.
Obetujme na tento úmysel
pravidelne svätý ruženec. Každý
piatok sa za ukončenie konfliktu
postime a na Popolcovú stredu
nech je prísny pôst vyjadrením
nášho zjednotenia s modlitbou
Svätého Otca za obnovenie
mieru na Ukrajine. Obráťme sa
od každého zla a hriechu a žime
v posväcujúcej milosti. Žehnajú
Vám slovenskí biskupi.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

