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2017
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
15. január 2016
Spoločné modlitby kresťanov

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Posledná januárová nedeľa 29. januára 2017 bude už tradične venovaná Katolíckej
univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým
priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú
pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite. Prosíme veriacich, aby sa v tento deň
spojili v modlitbách za jedinú katolícku univerzitu na Slovensku.

II. vatikánsky koncil vyhlásil modlitbu
bratov, ktorí sa k nej schádzajú, aj napriek
tomu, že nie sú v dokonalom spoločenstve,
za „dušu celého ekumenického hnutia.“
(UUS 21) Spoločné modlitby kresťanov za
zjednotenie sú novým prvkom, ktorý Koncil odobril na ceste dosahovania plného
spoločenstva: „Pri niektorých zvláštnych
príležitostiach, ako sú pobožnosti ‚za jednotu‘ a ekumenické schôdzky, je dovolené, ba priam želateľné, aby sa katolíci
spoločne modlili s oddelenými bratmi.
Takéto spoločné modlitby sú dozaista
veľmi účinným prostriedkom, aby sa získala milosť jednoty a sú úprimným prejavom
zväzkov, ktoré ešte spájajú katolíkov s oddelenými bratmi: ‘Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som i
ja medzi nimi‘ (Mt 18,20).“ (UR 8)
Prečo spoločné modlitby?: „Keď sa
kresťania spoločne modlia, javí sa cieľ
jednoty akosi bližšie. Zdá sa, akoby sa
dlhé dejiny kresťanstva, charakterizované
mnohonásobnými rozštiepeniami, zase
zbližovali a smerovali k prameňu svojej
jednoty, ktorým je Ježiš Kristus... Keď sa
kresťania bez ohľadu na svoju rozdelenosť
dokážu stále viac zjednocovať v spoločnej
modlitbe okolo Krista, vzrastie aj ich povedomie, že to, čo ich rozdeľuje, je nepatrné
v porovnaní s tým, čo ich spája. Keď sa budú
stále častejšie a horlivejšie stretávať pred
Kristom v modlitbe, nadobudnú odvahu,
aby sa dokázali postaviť proti celej bolestnej ľudskej realite rozštiepenosti, a ocitnú

ročník: XXVI.

2. nedeľa v Cezročnom období

sa spoločne v cirkevnom spoločenstve,
ktoré Kristus napriek všetkým ľudským
slabostiam a obmedzeniam neustále v Duchu Svätom buduje. Spoločenstvo modlitby
konečne vedie k novému pohľadu na Cirkev
a kresťanstvo.“ (UUS 22-23)
Všetko, čo sa na poli ekumenizmu deje,
musí byť podopreté modlitbou. Rozumieť
si navzájom budeme len natoľko, nakoľko
si porozumieme v modlitbe. Jednota
kresťanov je dar a ten si treba neustále
vyprosovať. Spoločnými modlitbami vyjadrujú kresťania túžbu po jednote
a
zároveň absolútnu závislosť na Bohu, od
ktorého pochádza každé dobro.
Ježiš povedal: „Bezo mňa nemôžete nič
urobiť“ (Jn 15,5). Ideál jednoty kresťanov
je cieľ, ktorý dosiahnuť prevyšuje naše
možnosti. Je nevyhnutné spoločne sa
schádzať, aby sme si spoločne vyprosovali
tento dar u toho, ktorý je naším Otcom.
Spoločné modlitby za zjednotenie
kresťanov sa po II. vatikánskom koncile
stali veľmi účinným nástrojom jednoty. Katolíci, pravoslávni, luteráni a iné konfesie
schádzajú sa čoraz častejšie k spoločným
modlitbám, aby tak demonštrovali vôľu
po úplnom zjednotení.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle
Ivana Krajčíková

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

6:15 + Eva, Juraj, Paula, Štefan

Féria

7:00

+ Katarína - pohrebná

12:00 ZBP Tibor s rod. - 76 r. života
18:00 + Ondrej, Mária, Milan, Jozef
5:45 ZBP Daniela, Michaela

Ut.
17. 1.

6:15 ZBP a dary DS - Štefan, Mária,
Miron, Dagmar

Sv. Antona, opáta

7:00

(spomienka)

+ Štefan - pohrebná

12:00 + Božena
18:00 ZBP Anna - 50 r. života
5:45 + Bohuznáma

Str.
18. 1.

6:15 ZBP a dary DS - Róbert, Olívia,
Viktória

Féria

7:00

+ Mikuláš - pohrebná

12:00 ZBP a dary DS - Patrik, Helena,
Peter, Anna
18:00 ZBP Filip
5:45 + Gabriel, Marta

Št.
19. 1.

6:15 ZBP pre rod. Toporovú

Féria
Poklona Sv. krížu po večernej
sv. omši

7:00 + Ján - 1. výročie
12:00 + Ján, Justína
18:00 ZBP Marián s rod.
5:45 + Imrich

Pia.
20. 1.

6:15 + Marián

Féria

7:00 + Marta - pohrebná
12:00 + Štefan
18:00 + Peter

So.
21. 1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice
(spomienka)

5:45 + Ľudovít, Vincencia
6:15 + Ján -1. výročie
16:00 + Vasiľ

3. nedeľa v Cezročnom období
5.45 (+ František, Žofia), 6.30 (+ Michal, Miroslav, Jozef, Ľubomír),

Ne.
22. 1.

7.45 (+ Ján, Anna, Stanislav), 10.00 (ZBP Dávid, Mária),
11.30 (za uzdrav. rodových koreňov rod. Chovancovej a Kazimírovej),
15.00 (+ Anna), 18.00 (+ Jozef);
Cemjata 10.15

Oznamy
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Milodary: Katarína Kurtová 160 € ,
Bratstvo sv. ruženca na konkatedrálu
150 €, na rádio Lumen 40 €, na Tv Lux 40
€. Bohuznámi darcovia: 100 €, 50 €, 50 €,
200 €, 20 €, 30 €. Spoločenstvo Svetlo - 7.
Život - rodinná vetva - domáca cirkev 650
€ na kostol. Na Dobrú novinu: 50 €, 10 €.
Jasličky 75 €.

o. Viktor Baltes a o. Marek Varga.
Môžete sa nahlasovať v kancelárii alebo
v sákrestii konkatedrály. Viac na výveske
kostola a na www.presov.rimkat.sk

2.

Oznamujeme tým, ktorí si nevyzdvihli 8.
kalendáre a podielové knihy SSV
v určenom termíne, že si ich ešte môžu
vyzdvihnúť v predajni SSV na Hlavnej
ul. od 16. 1. do 10. 2. 2017

3.

16. 1. o 15.00 hod. bude stretnutie členov
Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho v Kláštore Sancta Mária.

4.

Hnutie
na
pomoc
rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné 9.
mesačné stretnutie sa uskutoční 17. 1. v
Katolíckom kruhu o 17.00 hod. Téma:
Pastorácia rozvedených. Stretnutie povedie
kňaz Martin Štieber - kaplán farnosti
Kráľovnej pokoja, Sídlisko III v Prešove.

Rádio Lumen spúšťa 12. ročník projektu
Rádio LUMEN spája Lumenrodiny.
Chcete prežívať aj vy spoločné chvíle
v kruhu kresťanských rodín? Zapojte
sa s vašou rodinou! Vyplnením dotazníka
do 31. 1. 2017 na www.lumen.sk, emailom
na: lumenrodiny@lumen.sk alebo na
poštovej sdrese: Rádio Lumen, Kapitulská
2, 974 01 Bratislava.

5.

Pozývame vás na ekumenické bohoslužby
v rámci Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov. Témou modlitieb je: ,,Kristova
láska nás pobáda k zmiereniu." 18. 1.
o 17.30 Katedrála sv. Jána Krstiteľa - gr. 10. Prosíme vás, aby ste svoje pozitívne
postrehy za r. 2016 a z toho, čo sa
kat., 19. 1. o 17.00 Kostol Najsv. Trojice
udialo v našej farnosti i v konkatedrále,
- evanjelická cirkev, 20. 1. o 17.00 prišli povedať osobne alebo zaslali mail
konkatedrála sv. Mikuláša - rim. kat., 21.
na presov@rimkat.sk. Taktiež prosíme
1. o 17.00 - modlitebňa Cirkvi bratskej.
o nové návrhy, čo do našej práce a služby
Pozývame vás na púť: Paray le Monial a taktiež, ako a čím by ste vedeli poslúžiť
Cluny - Taize - Lurdy - Ars. Termín: 7.
v tejto farnosti vy. Vaši kňazi
- 14. máj 2017. Cena: 395 eur (ubytovanie,

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Peter a Pavol - 50 r. života

Po.
16. 1.

Infolist

Infolist
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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6.

Kto by chcel čítať z Denníčka sv.
Faustíny v nedeľu o 14.50, nech si
vyberie termín a zapíše sa na zoznam
v sakristii.

Mons. Bernard Bober vyhlasuje
mimoriadnu celodiecéznu zbierku
na pomoc talianskej diecéze SpoletoNorcia. Zbierka sa uskutoční vo
všetkých kostoloch našej diecézy 22.
januára 2017. I týmto spôsobom
môžeme vyjadriť spolupatričnosť a súcit
s ľuďmi zasiahnutými zemetrasením. Za
vaše modlitby, ale aj finančnú podporu
vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

strava, doprava, cestovné a úrazové
poistenie). Púťou vás bude sprevádzať
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Michal Vrábel.
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

