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so všetkými biskupmi sveta, ktorých
vopred „zvolal“, zveril všetky národy
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Urobil tak na pamiatku toho fiat, ktoré
vyslovila Panna Mária v okamihu
Zvestovania.
„A preto, Matka ľudí a národov, ty,
ktorá poznáš všetky ich utrpenia a
nádeje, ty, ktorá materinsky cítiš
všetky boje medzi dobrom a zlom,
medzi svetlom a tmou, ktoré otriasajú
súčasným svetom, prijmi naše volanie,
ktoré pohnutí Duchom Svätým
adresujeme priamo tvojmu Srdcu:
prijmi s láskou Matky a služobnice
Pána tento náš ľudský svet, ktorý
ti zverujeme a zasväcujeme, plní
starosti o pozemský a večný osud ľudí
a národov. Osobitným spôsobom ti
zverujeme a zasväcujeme tých ľudí
a tie národy, ktorí toto zverenie a
zasvätenie osobitne potrebujú.“
V júni 2000 Svätá stolica zverejnila
tretiu časť fatimského tajomstva a
vtedajší sekretár Kongregácie pre
náuku viery arcibiskup Tarcisio
Bertone zdôraznil, že sestra Lucia v
liste z roku 1989 osobne potvrdila,
že tento slávnostný a univerzálny akt
zasvätenia z roku 1984 zodpovedal
tomu, o čo žiadala Panna Mária.
(Podľa TK KBS)

Infolist

Fatimská Panna Mária, Matka Božia,
útočište hriešnikov a Matka Božieho
milosrdenstva; zasväcujem sa tvojmu
Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo
som a čo mám. Prostredníctvom tvojho
Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne
obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi
Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi
a za spásu hriešnikov.

HISTÓRIA FATIMSKÉHO
ZASVÄTENIA RUSKA
NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju
materinskú ochranu takého, aký
som, a urob ma takým, akého ma ty
chceš mať. Zachráň ma od všetkých
nebezpečenstiev.
Pomáhaj
mi
premáhať všetky pokušenia, ktoré na
mňa doliehajú, aby som si zachoval
čistotu duše i tela.

V piatok 25. marca 2022 pápež
František zasvätí Ukrajinu a Rusko
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
To isté urobí v rovnaký deň vo Fatime
osobitný vyslanec Svätého Otca
kardinál Konred Krajewski. Pozrime
sa na históriu tohto aktu, ktorý súvisí
so zjaveniami Panny Márie vo Fatime.

Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce
mojím útočišťom a cestou, ktorá ma
vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s
tvojou pomocou chcem plniť všetky
svoje záväzky, ktoré som prijal v krste.
Vypros mi milosť, aby som sa z lásky
k Ježišovi často modlil a obetoval za
obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za
hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému
Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v
oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím
jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Božia Matka pri zjavení 13. júla
1917 vo Fatime žiadala o zasvätenie
Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Zároveň uviedla, že ak sa tejto žiadosti
nevyhovie, Rusko bude šíriť „svoje
bludy do celého sveta“, podporovať
vojny a prenasledovanie Cirkvi. Ako
dodala, „mnohí dobrí ľudia budú
mučení, Svätý Otec bude musieť veľa
trpieť, rôzne národy budú zničené“.

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
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

12
2022

ZASVÄTENIE
NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU
PANNY MÁRIE

nie je - Ružencové bratstvo - výmena tajomstiev

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

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
20. MAREC 2022

Ako prvý pápež vykonal akt zasvätenia
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
až pápež Pius XII. Najprv 31. októbra
1942 Nepoškvrnenému Srdcu zasvätil
celý svet a o desať rokov neskôr, 7.
júla 1952, mu zasvätil národy Ruska
v apoštolskom liste Sacro vergente
anno:
„Tak ako sme pred niekoľkými rokmi
zasvätili celý svet Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie, tak teraz
osobitným spôsobom zasväcujeme
všetky národy Ruska tomu istému

ročník: XXII.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA "C"

Nepoškvrnenému Srdcu.“
Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému
Srdcu obnovil pápež Pavol VI. 21.
novembra 1964 za prítomnosti otcov
Druhého
vatikánskeho
koncilu.
V roku 1981 pápež Ján Pavol II.
zostavil modlitbu, ktorú nazval
„aktom zverenia“. Bola súčasťou jeho
slávnostného prejavu pri príležitosti
Slávnosti Zoslania Ducha Svätého v
Bazilike Santa Maria Maggiore 7. júna
1981. Text modlitby znie:
„Ó, Matka ľudí a národov, ty poznáš
všetky ich utrpenia a ich nádeje, ty
matersky cítiš všetky zápasy medzi
dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou,
ktoré otriasajú svetom, prijmi naše
volanie adresované v Duchu Svätom
priamo tvojmu srdcu a objím láskou
Matky a služobnice Pána tých, ktorí
toto objatie najviac očakávajú, a s nimi
aj tých, ktorých zverenie osobitne
očakávaš. Vezmi pod svoju materinskú
ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú
ti, Matka, s láskou zverujeme. Nech
sa priblíži čas mieru a slobody, čas
pravdy, spravodlivosti a nádeje pre
všetkých.“
Túto modlitbu zverenia zo 7. júna 1981
zopakoval sv. Ján Pavol II. aj vo Fatime
13. mája 1982. Neskôr, aby však plnšie
a jasnejšie odpovedal na žiadosť Panny
Márie, počas Svätého roka vykúpenia
25. marca 1984 na Námestí sv. Petra
Ján Pavol II. v duchovnom spojení
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

1. V utorok 22.3.2022 o 18.00 hod.
Vás pozývame do konkatedrály
na sv. omšu s požehnaním a
pomazaním olejom sv. Charbela.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Vendelín, Marta, Magdaléna, Gabriela, Igor

Pondelok po 3. pôstnej nedeli

7:00 + Karol - pohrebná
10:00 + Jozef, Ján, Zuzana, Anna, Ján, Anna
12:00 + Jozef
18:00 ZBP Filip
5:45 Za duše v očistci
6:15 + František

Ut
22.3.

Utorok po 3. pôstnej nedeli

7:00 + Mária - pohrebná
10:00 + Jozef, Helena, Juraj
12:00 + Jana
18:00 ZBP Milan
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Eva, Gabriela

Str
23.3.

Streda po 3. pôstnej nedeli

7:00 + Jozef - pohrebná
10:00 + Marta, Ján, Michal, Ondrej
12:00 + František
18:00 ZBP Katarína
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Žofia - 1. výročie

Štv
24.3.

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Adorácia - 18.45 hod.

7:00 + Anton - pohrebná
10:00 + Eva
12:00 + Vincent
18:00 + Miroslav
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Anna - 70 rokov

Pi
25.3.

Zvestovanie Pána
Slávnosť
Cemjata 17.00 hod.

7:00 + Gabriela - pohrebná
10:00 ZBP Jozef, Peter
12:00 + Jozef
16:00 + Mária
18:00 ZBP Gabriela, Marta - 60 rokov

So
26.3.

Ne
27.3.

6:15 Za duše v očistci

Sobota po 3. pôstnej nedeli

7:00 + Bronislav - pohrebná
18:00 ZBP Lukáš, Michaela, Annamária, Emanuel

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA "C"
NEDEĽA LAETARE

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Alžbeta, František), 7.45, 9.00 (+ Štefan, Ján),
10.00 (+ Igor), 11.30 (ZBP Ján s rod.), 13.30 (+ Jolana), 15.00 (+ Štefan), 16.30
(+ Jaroslav), 18.00 (ZBP Anna), Surdok 9.00, 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.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
21.3.

Oznamy

2. V piatok 25.3.2022 o 16.30 hod. sa
uskutoční pri mariánskom súsoší
v Prešove celomestské večeradlo
Mariánskeho kňazského hnutia, na
ktoré ste všetci srdečne pozvaní.
3. Dňa 31.3.2022 o 18.00 hod. sa v
konkatedrále uskutoční duchovná
obnova farnosti (sv. omša,
prednáška, adorácia, sviatosť
zmierenia).
4. Vo farskej kancelárii nahlasujte
svojich chorých na veľkonočné
spovedanie. Spovedať ich pôjdeme
v piatok 1.4.2022 od 8.00 hod.
5. Na
veľkonočný
dar
pre
chudobných môžete prispieť aj
vhodením milodaru do označených
pokladničiek v konkatedrále.
6. Finančné dary pre Ukrajinu
môžete vložiť do
pripravenej
pokladničky v konkatedrále pri sv.
Jozefovi.
7. Magis o.z. prosí dobrodincov, aby
svoju pomoc pre Ukrajinu prinášali
do sídla Magisu - vchod z Metodovej
ulice v dňoch: Pondelok až Piatok od
8.00 do 18.00 hod. Sobota od 8.00
do 12.00 hod.
8. V košickej katedrále si pripomenieme
jubileum
manželov
z
celej
arcidiecézy: 26.6.2022 o 15.00 hod.
25. výročie manželstva s otcom
arcibiskupom, kde dostanú osobitné
požehnanie. Manželia, ktorí oslávite
svoje jubileum v roku 2022, tlačivo
na zápis si môžete vyzdvihnúť na
ekonomickom oddelení farnosti do
29.5.2022.
9. Zmena času: v noci z 26.3. na
27.3.2022 sa mení čas. O 2.00 hod.
stredoeurópskeho času posúvame
hodiny na 3.00 hod. letného času.
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Zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu
Panny Márie

Svätý Otec František zasvätí Rusko a
Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie 25.3.2022 o 17.00 hod. v Bazilike
svätého Petra.
Pozývame vás, drahí bratia a sestry, k
modlitbe ruženca, ako to žiadala Panna
Mária vo Fatime, vzývajme ju prosbami
k Fatimskej Panne Márii aj modlitbou
zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Pridajme aj modlitbu na úmysel
Svätého Otca.
Prosby k Fatimskej Panne Márii
Fatimská Panna Mária, oroduj za našu
drahú vlasť.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť
našim kňazom.
Fatimská Panna Mária, prosíme o
horlivosť pre kresťanov.
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a
inšpiruj tých, čo nám vládnu.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie
tým, čo ti dôverujú.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo k
tebe volajú o pomoc.
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od
všetkých nebezpečenstiev.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám
premáhať pokušenia.
Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa
s láskou prosíme.
Fatimská Panna Mária, pomôž našim
drahým.
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu
cestu našich blúdiacich bratov a sestry.
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými
ľuďmi a príkladnými kresťanmi.
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a
svätými ľuďmi.
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od
nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a
terorizmu.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej
prvotnej horlivosti.
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás
odpustenie mnohých hriechov a urážok.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k
nasledovaniu tvojho božského Syna.
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja
pre celý svet.

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

