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Kollárova ulica, farský dvor, kaplnka
na Vydumanci, zvony na Cemjate,
nedokončená elektrika na kostole informovali dekan, ekonómka, Marián
Svocák.
3. Výstavba pastoračného centra na
Šidlovci - informovali dekan a Roland
Wittner.
4. Reštaurovane oltára Premenenie
Pána - informovala ekonómka.
5. Finančné ukazovatele - informovali
dekan, ekonómka.
6. Nový správca a údržbár – informoval
dekan. Novým správcom je Jaroslav
Jašš, pán Emil Mašliš – dôchodok a
dlohodobo PN.
7. Rozšírenie farskej rady - dekan
predstavil nových členov rady: Roland
Wittner za Šidlovec, za Surdok Peter
Janičko (zastupoval P. Dobranský),
Ondrej Ryška za televíziu LUX, ešte by
mali pribudnúť za Kalváriu a Cemjatu,
čakáme návrhy od ľudí.
8. Plánované duchovné aktivity
(duchovná obnova Ružencového
bratstva, duchovná obnova farností,
púť do Krakowa, púť do Svätej zeme).
9. Ukončenie a podpísanie zmluvy
medzi Mestom a farnosťou (cintorín)
JUDr. Daniela Cichá.
10. Výmena pozemkov na Baštovej
ulici (Krajský úrad a farnosť) ekonómka.
11. Posilnenie pomocných kostolníkov
Jozef Mihaľ.
Na zasadaní boli prítomní: Jozef
Dronzek - dekan, Martin Šimko
- kaplán,
Alžbeta Kopilcová ekonómka, Iveta Karlíková, Daniela
Cichá – právnička, Marián Svocák,
Ján Harčár, Ondrej Ryška, Peter
Dobranský, Roland Wittner.

Infolist
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Predpísaná modlitba potrebná k
získaniu plnomocných odpustkov
na slávnosť Krista Kráľa:
Zasvätenie ľudského pokolenia
Božskému Srdcu:
K: Ježišu, Vykupiteľ ľudského
pokolenia, zhliadni na nás,
pokorne kľačiacich pred tvojím
oltárom:
Ľ: Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
K: Aby sme sa mohli s tebou ešte
vrúcnejšie spojiť,
Ľ: každý z nás sa dnes
dobrovoľne zasväcujeme tvojmu
Najsvätejšiemu Srdcu.
K: Mnohí ľudia ťa doteraz
nepoznali, mnohí pohŕdli tvojimi
prikázaniami a odmietli ťa.
Ľ: Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý
Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu
svätému Srdcu.
K: Pane, buď kráľom nielen svojim
verným, ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a
dcéram;
Ľ: daj, aby sa čím skôr vrátili do
otcovského domu a nezahynuli
hladom a biedou.
K: Pane, buď kráľom i tým, ktorých
od teba odlúčili mylné názory a
rozkolníctvo;
Ľ: priveď ich naspäť do prístavu
pravdy a k jednote viery, aby bolo
jedno stádo a jeden pastier.
K: Daruj svojej Cirkvi slobodu a
bezpečnosť, všetkým národom
poriadok a pokoj; nech zo všetkých
končín zeme zaznieva jeden hlas:
Ľ: Sláva Božskému Srdcu, ktoré
nám prinieslo spásu; jemu česť a
chvála naveky. Amen.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
20. NOVEMBER 2022

ročník: XXII.

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

LIST BISKUPOV MLADÝM
Drahí mladí, počas ostatných mesiacov
sme často počúvali s vami výzvu
Svätého Otca Františka, aby sme kráčali
spolu. A chceme vám povedať: Je
radosťou každého biskupa vidieť vás,
mladých ľudí, ktorí si uvedomujete, že
patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do
nej požehnanie a nesiete nadšenie.
Hovoríme, že máte svoje miesto
v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a
túžime, aby ste sa ho naplno ujali.
Vidíme, že táto doba neprináša
mladým ľuďom ľahké okolnosti a
stojíte pred rozhodnutiami, výzvami
a požiadavkami, ktoré si vyžadujú
mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme
vás o našej blízkosti a ešte viac o
blízkosti Krista. Ježiš je s vami na
každej z vašich životných ciest.
Ak má byť Kristus uprostred nás,
potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby,
ako kráčať spoločne v jednote.
Slovom spoločne nemyslíme len vás
a nás biskupov, ale aj medzi vami
mladými navzájom, v spoločenstve
s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými
ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu
staviteľmi mostov tak, ako vládzeme.

Vyzýva nás k tomu aj pápež František,
ktorý v Posolstve mladým k 37.
svetovému dňu mládeže napísal: „Milí
mladí, je načase, aby sme sa opäť
náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym
stretnutiam; na cestu, kde opravdivo

prijmeme tých, ktorí sú iní ako my,
ako sa to udialo medzi mladučkou
Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len
tak prekonáme vzdialenosti – medzi
generáciami, medzi spoločenskými
triedami, medzi etnickými skupinami
a kategóriami všetkého druhu – ba
prekonáme aj vojny. Mladí ľudia
sú vždy nádejou na novú jednotu
roztriešteného a rozdeleného ľudstva.
Ale len ak majú pamäť, len ak
počúvajú drámy a sny starých ľudí.
Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do
Európy v čase, keď vymiera generácia,
ktorá ju zažila v minulom storočí.
Preto je potrebné spojenectvo medzi
mladými a starými, aby sme nezabudli
na lekcie z histórie, aby sme prekonali
polarizáciu a extrémizmus tejto doby.
V tomto krásnom období vášho života
choďte vpred, neodkladajte to, čo vo
vás Duch môže vykonať! Zo srdca
žehnám vašim snom a krokom.“
K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my.
Biskupi Slovenska
ZASADNUTIE FARSKEJ RADY
Dňa 18.10.2022 o 16.30 hod. sa
konalo pravidelné zasadanie Farskej
a ekonomickej rady Farnosti sv.
Mikuláša, na ktorom sa hovorilo o
týchto témach:
1. Zhodnotenie Prešovských misíi
2022 - zhodnotil dekan.
2. Stav budov a drobné opravy,
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

Dnes máme nedeľu Krista Kráľa,
ktorá je spojená s pobožnosťou pri
vyloženej Oltárnej sviatosti. Pri
recitovaní predpísanej modlitby
môžeme získať plnomocné odpustky.
Pobožnosť bude po sv. omši o 6.30,
7.45 a 18.00 hod.

2.

V nedeľu 20.11.2022 vás pozývame
na spievané vešpery o 16.00 hod. v
konkatedrále.

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP rod. Kucirková
7:00 + Margita - 1. výročie
10:00 ZBP rod. Jakubková
12:00 + Erika, Jozef
18:00 + Irena
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Ladislav, Lýdia

Ut
22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice
Spomienka

7:00 + Ján - 1. výročie
10:00 + Emília
12:00 + Anna
18:00 + Andrej, Anna, Jozef, Mária
5:45 Za duše v očistci

Str
23.11.

Streda 34. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Milan, Jozef
7:00 ZBP Jana s rod.

TV LUX

10:00 + František, Michal, Veronika, Michal, Mária
12:00 + Ján
18:00 + Štefan
5:45 Za duše v očistci

Št
24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza a spoločníkov,
mučeníkov
Spomienka
Adorácia 18.45 hod.

6:15 ZBP Patrik, Andrea
7:00 + František - pohrebná
10:00 + Michal, Mária, Zuzana, Mária, Anna
12:00

+ Ján, Anna, Otília, Jozef, Vladimír,
František, Mária, Vendelín, Zdenka

18:00 ZBP Marta
5:45 Za duše v očistci

Pi
25.11.

Piatok 34. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP Katarína, Janka, Danka, Mária
7:00 + Oľga - pohrebná
10:00 ZBP Rastislav s rod.
12:00 + Vojtech, rod. Sedláková
18:00 + Jozef, Margita

So
26.11.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Jolana - pohrebná
18:00 + Anton, Marta

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK A

Ne
27.11.

5.45 (ZBP Mária, Margita, Štefan, Vladimír), 6.30 (+ Filoména), 7.45,
9.00 (Za duše v očistci), 10.00 (+ František a + členovia Latinského
zboru), 11.30 (ZBP rod. Ižariková), 15.00 (+ František), 18.00 (ZBP
Tamara, Lukáš, Tadeáš s rod.), 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 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
21.11.

Obetovanie preblahoslavenej
Panny Márie
Spomienka

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

1.

3.

V nedeľu 20.11.2022 o 14.00 hod.
v Katolíckom kruhu sa uskutoční
stretnutie Združenia kresťanských
seniorov a občanov Slovenska.

4.

V utorok 22.10.2022 o 18.00 hod.
Vás pozývame do konkatedrály
na sv. omšu s požehnaním a
pomazaním olejom sv. Charbela.

5.

V dňoch 27.2. - 6.3.2023 chystáme
púť do Svätej Zeme. Cena 710€
zahŕňa autobusový transfer z Prešova
na letisko v Budapešti a späť, letenka
Budapešť - Tel Aviv – Budapešť,
letiskový poplatok, klimatizovaný
autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v
2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným
sociálnym zariadením v 3* hoteli,
polpenzia,
sprievodca
zájazdu,
poistenie proti insolventnosti. Cena
nezahŕňa
komplexné
cestovné
poistenie PANDEMIC 31 EUR,
obslužné + taxi na Horu Tábor +
vstupy + audiosystém = 180 USD.
Záujemcovia sa môžete hlásiť v
sakristii konkatedrály. Program púte
nájdete na farskej stránke.

6.

V nedeľu 27.11.2022 je jesenná
zbierka na charitu. Ďakujeme za
vaše mildary.

7.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili
do Týždňa Cirkvi pre mladých.

8.

Na 1. adventnú nedeľu 27.11.2022,
pri všetkých sv. omšiach budeme
požehnávať
adventné
vence.
Prosíme, aby ste ich pred začiatkom
sv. omše uložili na miesto pred
oltárom sv. Antona. Prosíme vás, aby
ste si po požehnaní vencov zobrali len
tie, ktoré ste priniesli.

9.
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Rorátne sv. omše slávime od
pondelka 28.11. do nedele 11.12.2022
o 5.45 hod. (prosíme, aby ste si
doniesli sviečky). Tieto sv. omše
budú spievané s kázňou. V sobotu
3.12.2022 pozývame na rorátnu
sv. omšu o 5.45 hod. deti farnosti
a v sobotu 10.12.2022 o 5.45 hod.
mladých a birmovancov.

10. Počas štyroch adventných pri
všetkých sv. omšiach zaznie vždy
príhovor o liturgii ako duchovná
príprava farnosti na Vianoce.
11. Dňa 10.12.2022 sa uskutoční
duchovná obnova pre farských
spolupracovníkov
(lektori,
rozdávatelia sv. prijímania, kantori,
žalmisti, animátori, kostolníci,
kurátori, latinský zbor) o 15.00 hod.
v pivnici U Nikodéma.
12. V sakristii si môžete zakúpiť
vianočné oblátky s milodarom
4€, čím podporíte výstavbu
pastoračného centra na Šidlovci.
13. V dňoch 27.11. o 15.30 hod., 28.11. o
10.45 hod., 30.11. o 17.30 hod., 1.12.
o 22.50 hod. a 2.12. o 0.25 hod TV
LUX odvysiela záznam koncertu
ordinária sv. omše s názvom "Nový
človek v novom meste", ktorý zaznel
počas Prešovských misií.
14. Magis o.z. vyhlasuje vianočnú
zbierku potravín pre núdznych a
sociálne odkázané rodiny. Prosíme
dobrodincov, aby prinášali svoju
pomoc do sídla Magisu na ul.
Metodovej do l5.12.2022 v dňoch
pondelok až piatok od 9:00 do
17:30.
15. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva v utorok o 17.00
hod. na stretnutie s o. Jozefom
Novickým v Katolíckom kruhu.
Téma: „Nestratiť svoju dôstojnosť.“
16. Milodary: Zbierka sv. Alžbety:
Konkatedrála 1717,45€; Saleziáni
420,46€; Jezuiti 355€; Cemjata 57€.
Na konkatedrálu: z krstu A. Semana
20€.

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

