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18. SEPTEMBER 2022

ročník: XXII.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

UKONČENIE
PREŠOVSKÝCH MISIÍ
Celomestské misie v Prešove, ktoré
spájali všetky farnosti v meste sa
naposledy konali v roku 2012. Po
desiatich rokoch sa zopakovali
opäť. V piatok 2.septembra ich
oficiálne otvoril košický arcibiskup
metropolita Mons. Bernard Bober,
v nedeľu 11.septembra, po ôsmich
intenzívnych
dňoch
zaplnili
Prešovčančania námestie pred
Konkatedrálou sv. Mikuláša, aby
misie spoločne zakončili.
Ako uviedol prešovský dekan Jozef
Dronzek: „Všetky farnosti mesta
zažili vďaka misijným tímom
požehnaný čas, z ktorého ešte
dlho budú čerpať. Hoci je ešte
skoro na nejaké veľké hodnotenia,
dostávam už nejakú spätnú väzbu.
Jednoducho sa dá povedať, že
ľudia sú nadšení, povzbudení
a rozradostení. Stále bolo na
podujatiach veľa ľudí, prichádzali
a ďakovali za misie pre Prešov.“
Podobné pocity mali aj ďalší
členovia organizačného tímu misií.
Rehoľná sestra Helena Torkošová,
ktorá mala na starosti tímy slúžiace
na školách, vyzdvihla skutočnosť,
že boli prijatí tak na cirkevné ako
aj na štátne školy v meste: „Mladí

prišili, počúvali a aj sa aktívne
zapájali. Priznám sa, že som ani
nečakala tak prajné prostredie
ako sme zažili. Naše misijné tímy
si pripravili program a svedectvá,
ktoré zaujali a verím, že mnoho
mladých prijalo Ježiša do svojho
srdca.“
Záverečná sv.omša, ktorú slúžil
košický pomocný biskup Marek
Forgáč, pritiahla na námestie
tisíce ľudí. Na jej začiatku otec
biskup požehnal misijný kríž
pred Konkatedrálou. Vo svojom
príhovore prepojil otec biskup
sviatok Povýšenia sv. kríža a samotné
misie a upriamil pozornosť na kríž:
„Nech je tu čulý život viery, ktorý
vychádza od radostných svedkov
Evanjelia. Nech je v mnohých
rodinách toľko viery, aby jej mali
aj na rozdávanie. A nech obyvatelia
tohto mesta nikdy nezabudnú, že
tam hore na prešovskej kalvárii
stojí kríž, Kristov kríž, ktorý nás
dvíha z prízemností tohto sveta k
čistej radosti. Aby sme vedeli naň
hľadieť, aby sme ho vedeli aj
objať, aby sme vedeli zvolať: Ave
crux, spes unica – Buď pozdravený
Kríž, naša jediná nádej.“
Na záver svätej omše modlitbou
zasvätili prítomní mesto Prešov sv.
Jozefovi.
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Imrich, Helena

Pondelok 25. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Martin - 1. výročie a + Katarína
10:00 + z rod. Novotňákovej a Ferencovej
12:00 + Pavlína
18:00 + Slávka
5:45 Za duše v očistci

Ut
20.9.

Sv. Andreja Kima Taegona,
kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka

6:15 + Andrej, Viera, Veronika
7:00 + Anna - pohrebná
10:00 ZBP Mária s rod., Anna s rod.
12:00 ZBP Martin, Marta, Mária s rodinami
18:00 + Mikuláš, Mária, Michal, Mária
5:45 Za duše v očistci

Str
21.9.

Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu
Sviatok
Jesenné kántrové dni

6:15 + Ján, Mária
7:00 + Oľga - pohrebná
10:00 + Anna
12:00 + František
18:00 + Elena, František
5:45 Za duše v očistci

Št
22.9.

Štvrtok 25. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia 18.45 hod.

6:15 + Ľuba
7:00 + Ján - pohrebná
10:00 + Anna, Juraj
12:00 ZBP Jozef, Marta - 45 r. manželstva
18:00 + Jozef
5:45 Za duše v očistci

Pi
23.9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Spomienka
Jesenné kántrové dni

6:15 + Ján
7:00 + Arpád - pohrebná
10:00 ZBP Magdaléna, Štefan - 54 r. manž.
12:00 + Anton
18:00 ZBP Ján a Marta - 50 r. manželstva

So
24.9.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
Jesenné kántrové dni

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Margita - pohrebná
18:00 + Milan, Jozef

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
25.9.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ rod. Jopeková a Koščová), 7.45 (ZBP
Judita - 80 rokov), 9.00 (+ Andrej), 10.00 (ZBP Ľubica, Jarmila s
rodinami), 11.30 (+ Slávka), 15.00 (+ Jolana), 18.00 (+ Cecília, Jozef,
Peter, Ján), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Ján).

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
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 5:45 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
19.9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

1. Všetkým, ktorí ste sa aktívnym
spôsobom zapojili do úspešného
priebehu misií, vyjadrujeme
naše veľké Pán Boh zaplať,
menovite:
Spoločenstvu
Faustínum a bohuznámym za
zákusky a koláče; firmám Cofin
a Kušnír za tlačoviny, firme
Sadex za ozdobné stromčeky;
miništrantom;
kostolníkom;
televízii Lux za spoluprácu;
dobrovoľníkom
za
pomoc
pri organizácii; dirigentovi
Latinského zboru Stanislavovi
Šarišskému; OZ Prešovská
gotika za kultúrne podujatia;
správcovi webovej stránky;
manželom Karahutovým za dary
pre účinkujúcich, manželom
Macekovým za fotografovanie
a každému, kto akýmkoľvek
spôsobom prispel k zdarnému
priebehu misií. Povedzme všetci:
"Sme
neužitoční
sluhovia;
urobili sme, čo sme boli povinní
urobiť."
2. V nedeľu 18.9.2022 bude po
sv. omšiach zbierka na rádio
Lumen. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
3. V nedeľu 18.9.2022 vás
pozývame na spievané vešpery
cca o 16.00 hod. v konkatedrále.
4. Prvá spoločná sv. omša
pre birmovancov bude v
konkatedrále v piatok 30.9.2022
o 18.00 hod. Po sv. omši bude
organizačné stretnutie.
5. Prvá spoločná sv. omša pre
prvoprijímajúce deti a ich
rodiny bude v konkatedrále v
nedeľu 2.10.2022 o 11.30 hod.
Prosíme, aby ste si všímali
oznamy v Infoliste.
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6. Milodary: Na konkatedrálu:
rod. Tkáčová z krstu dcéry
100€; bohuznámi novomanželia
100€;
bohuznáma
100€;
bohuznáma 500€; bohuznáma
100€. Na oltár Premenenia
Pána: bohuznáma rod. 50€;
bohuznámy 50€. Na Prešovské
misie: bohuznáma rod. 50€;
bohuznámy 50€; Ružencové
bratstvo 265€. Na farské
potreby: bohuznáma 1300€;
bohuznáma 30€. Zbierka na
farské potreby: Surdok 53€. Na
Kostol sv. Donáta na Cemjate:
E.Z.V. sro. 350€.
7. Prihlášky
na
1.
sväté
prijímanie. Od 1.9.2022 je
možnosť prihlásiť žiakov 3.
ročníka ZŠ na prvé sv. prijímanie
v našej farnosti. Prihlášky je
možné si vyzdvihnúť vo farskej
kancelárii alebo v školách na
hodine náboženstva.
8. Na nástenkách sú vyvesené
nové
termíny
kurzov
predmanželskej
prípravy
september - december 2022.
Snúbenci, ktorí majú záujem
absolvovať ich v našej farnosti,
nech sa osobne prihlásia vo
farskej kancelárii. Počet párov na
kurz je maximálne 10. Ďakujeme
za porozumenie.
9. V pondelok 19.9.2022 o 15.00
hod. bude stretnutie členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v kláštore
Sancta Mária.
10. OZ Prešovská gotika vás pozýva
v nedeľu 25.9.2022 o 19.00 hod.
do Konkatedrály na organový
recitál
Johannes
Zeinler.
Vstupné je dobrovoľné.

