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     Mesto Prešov

Spoločný 
program

Zoznam farnostíWebové adresy farností

Sponzori



M ARÉNA
9.9.2022 - 20.00 hod.
Stretnutie mladých -

večer chvál a modlitby za mesto

NÁMESTIE
PRED KONKATEDRÁLOU

5.9.-10.9.2022
Výstava fotografií z minulých misií

11.9.2022 - 10.00 hod.
Slávnostná sv. omša s o. biskupom Mons. 

Marekom Forgáčom

Na základe dekrétu Najvyššieho penitenciára je 
možnosť v dňoch  5.9. - 11.9.2022 získať úplné 
odpustky. Jednou z podmienok je návšteva 

Kostola Svätého kríža na Kalvárii.
V dňoch od 5.9. – 11.9.2022 bude na Kalvárii 
každý deň Korunka Božieho milosrdenstva 
a sv. omša o 15.00 hod. s možnosťou uctiť si             

vystavený kríž.
Kríž je možné si uctiť aj individuálne v dňoch 
od 5.9. do 11.9.2022 v čase 9.00 - 17.00 hod. Ak 
by ste mali záujem putovať na Kalváriu mimo 
týchto hodín, kontaktujte o. Petra Komanického 

na telefónnom čísle 0905 100 410.
Vrelo odporúčame, aby ste pri výstupe na 

Kalváriu prešli krížovú cestu.

KONKATEDRÁLA
2.9.2022 - 18.00 hod.

Otváracia sv. omša s o. arcibiskupom 
Mons. Bernardom Boberom spojená s 

odovzdávaním misijných krížov

4.9.2022 - 19.00 hod.
“Nový človek v novom meste”

 - Hudba: Martin Husovský
- aranžmán : Adrián  Harvan

Projekt je podporený PSK.

9.9.2022 - 19.00 hod.
B. Herstek : Lauda “Mária pod krížom”

DIVADLO VIOLA
5.9. a 6.9.2022 - 20.00 hod.

Predstavenie “Udri pastiera” - Fragmenty 
zo života bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča

KATOLÍCKY KRUH
5. 9. 2002- 16.00 hod.

 Stretnutie s rozvedenými
Mons. Peter Holec

7.9.2022 - 20.00 hod.
Nádvorie hľadajúcich

moderujú Marek Varga a Martin Harčár

Apoštolská penitenciária na základe 
právomocí, ktoré jej udelil Svätý Otec 
František; pre vzrast nábožnosti veria-
cich a spásu duší udeľuje možnosť získať  
úplné odpustky pri zachovaní podmie-
nok (sviatostná spoveď, sv. prijímanie 
a modlitba na úmysel Sv. Otca) všetkým 
veria-cim, ktorí ich môžu získať v duchu 
pravej kajúcnosti, ako aj ich obetovať 
pre duše v očistci, keď sa zúčastnia 
Prešovských misií a to od 5. do 11. sep-
tembra 2022 a budú putovať do Kostola 
Sv. Kríža na Kalvárii. 

Nábožní veriaci, ktorým bráni staroba či 
choroba, aby sa osobne zúčastnili mi-
sií, rovnako môžu získať úplne odpustky, 
keď v mysli zavrhnú akýkoľvek hriech, 
vzbudia si úmysel, a nakoľko to bude 
čím skôr možné, splnia tri zvyčajné pod-
mienky (sviatostná spoveď, sv. prijí-
manie a modlitba na úmysel Sv. Otca). 
V  duchu sa pripoja k misiám svojou 
modlitbou a utrpením, ktoré nech o-
betujú milosrdnému Bohu.

Kardinál Mauro Piacenza

Spoločný program
Kalvária

Spoločný program Úplné odpustky
počas Prešovských misií


