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Sviatosť Pomazania chorých
V pondelok, na spomienku Lurdskej Panny Márie slávime zároveň 
Dvadsiatyprvý svetový deň chorých. Počas svätej omše o 8.30 vyslúžime 
sviatosť pomazania chorých, ktorú môžu prijať tí, ktorí sú vážne chorí 
alebo dosiahli 70 rokov života a počas posledných 3 mesiacov neprijali 
túto sviatosť.

Pôstne obdobie
Popolcovou stredou začína pôstne obdobie, čas prípravy na slávenie 
veľkonočného tajomstva nášho vykúpenia. Sväté omše sú ako vo všedný 
deň. Pri svätých omšiach bude udeľovaný popolec. Večernú svätú omšu 
bude celebrovať diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec.
Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás 
vo svedomí viaže prísny pôst, t.j. v tento deň je zdržiavanie sa od mäsitých 
pokrmov a len raz za deň je možné nasýtiť sa. 
Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dosiahli 14-ty rok života. 
Zákon pôstu (najesť sa dosýta len raz) zaväzuje od 18-teho do 60-teho 
roku života. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich neviaže 
zdržiavanie sa od jedla.
Deti do 14-teho roku neviaže pôst, ale v kresťanskej výchove treba aj deti 
viesť k pravému zmyslu pokánia. 

Pobožnosť krížovej cesty
V období Veľkého pôstu sa bude konať Pobožnosť krížovej cesty 
na Kalvárskej hore - Urpín každú pôstnu nedeľu. Začne vždy o 14.30 hod. 
Po jej skončení  bude vo vrcholovom Kostole povýšenia sv. Kríža svätá 
omša. 
Tradičnú krížovú cestu v piatu pôstnu nedeľu, tento rok 17. marca 2013, 
bude mať naše farské spoločenstvo.

Liturgický kalendár:

Pondelok 11.2. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej ľub. spo-
mienka

Streda 13.2. POPOLCOVÁ STREDA
Nedeľa 17.2. 1. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ



Zbierka na Charitu
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Charitu. Všetkým darcom 
už vopred Pán Boh zaplať.

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom týždni ste prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur, bohuznáma 

5 Eur a bohuznámy 20 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať!

Pôstna aktivita detí
Deti, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie, pozývajú všetky ostatné 
deti prežívať v našom kostole pôstne obdobie ako príležitosť uľahčiť 
Pánovi Ježišovi krížovú cestu konaním dobrých skutkov. V kaplnke, kde 
býva betlehem, bude naaranžovaný obraz Pána Ježiša s krížom a pred ním 
tŕňové prúty. Za každý dobrý skutok môžu deti napichnúť vymaľovaný 
papierový kvet na tŕne. Kto z detí sa chce zapojiť, môže si nevymaľované 
kvety zobrať z košíka.

Pozvánky a ponuky
Oznam riaditeľa Rádia LUMEN
Čítania, prednes, interpretácia Božieho slova na svätej omši si vyžaduje 
duchovnú i technickú prípravu. Osobitné nároky kladie na tento 
druh liturgickej služby rozhlasové vysielanie. Z tohto dôvodu prosím 
všetkých, ktorí budú chcieť prednášať Božie slovo na svätých omšiach 
v katedrále, vysielaných Rádiom Lumen, aby prišli do rádia Lumen v stredu 
o 9.15 hod. Môžu sa nahlásiť aj v sakristii katedrály a zanechať tam svoj 
kontakt – číslo mobilu alebo emailovú adresu.

Fašiangová adorácia
Farnosť Fončorda pozýva na konci fašiangov na 40-hodinovú  
Eucharistickú adoráciu, ktorá bude v kostole sv. Michala Archanjela. 
Adorácia začne v pondelok 11.2. o 7.00 a skončí v utorok o 23.30 hod. Na 
zakončenie adorácie bude v utorok o 23.30 hod. svätá omša

Panely sestier CJ
Sestry Congregatio Jesu si minulý rok 1. 9. 2012 pripomenuli 130. výročie 
ich príchodu do Prešova. Pri tejto príležitosti putuje po mestách, 



v ktorých tieto sestry pôsobia, posterová prezentácia, dotýkajúca sa dejín 
Congregatio Jesu. Panely zachytávajú vývoj Inštitútu od jeho založenia 
v rokoch 1609 – 1611 až po obdobie internácie – do roku 1950, ich 
pôsobenie v Prešove, založenie dievčenskej školy a následne s tým 
spojená aj transformácia školy v jednotlivých historických obdobiach. 
Zároveň si sestry CJ 30. januára pripomínajú 368 rokov od smrti ich 
zakladateľky Márie Wardovej.

Národný týždeň manželstva

V dňoch 11. – 17. februára 2013 bude prebiehať na Slovensku už 3. 
ročník kampane Národný týždeň manželstva s témou „Vernosť nie 
je slabosť“.
Náplňou kampane NTM je podporiť manželstvo akýmkoľvek 
kreatívnym a originálnym spôsobom, súkromne alebo verejne. 
Kampaň NTM  vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že 
spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme 
mali rozvíjať.
Viac nápadov a inšpirácií ako prežiť týždeň manželstva nájdete na: 
www.ntm.sk

Duchovné cvičenia pre laikov
Biskupstvo Banská Bystrica a Diecézny katechetický úrad pozývajú 
veriacich laikov do Školy viery.
Duchovné cvičenia a obnovy sú ladené tematicky, takže každý si môže 
nájsť tému, ktorá je mu blízka. Podrobný rozpis tém je na zadnej strane 
Katedrálneho infolistu.
Pripájame niekoľko organizačných informácií k duchovným cvičeniam 

v rámci Školy viery.

Začiatok DC ( v deň nástupu) : 
do 17.00 hod. ubytovanie na recepcii penziónu Zornička
18.00 hod. večera

19.30 hod. úvodná prednáška

Záver DC:

12.00 hod.  obed

Úhrada poplatku: poplatok 75,- EUR zahŕňa ubytovanie v jednoposteľovej 
izbe s plnou penziou a účastník ho hradí priamo na recepcii penziónu.
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