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Spoločná iniciatíva Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví,
Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov
a kresťanské cirkvi v Prešove Vás pozývajú
na spoločné modlitby uvedené témou

2018
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
14. JANUÁR 2018
O sviatosti záujem už nemám. Uspokojujem telesnú žiadostivosť.

Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená
Exodus 15,6

Arcibiskupský úrad v Košiciach srdečne pozýva kňazov a veriacich na spoločné slávenie
Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby terajšieho
pastiera našej arcidiecézy, ktoré sa uskutoční 30. januára 2018 (utorok) o 10.00 hod. v
Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Svätej omši bude predchádzať modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.15 hod.
pod vedením bohoslovcov.

tlač, kopírovanie, väzba

ŠTVRTOK 25.1.2018 o 18:00
Chrám sv. Trojice, Evanjelická cirkev a.v.
príhovor: Marek Forgáč, pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy
na tému: On zhromaždí rozptýlených... zo štyroch koncov zeme
a pozdravia prítomní bratia biskupi

lacné tonery a cartridge

STREDA 24.1.2018 o 18:00
modlitebňa Cirkvi bratskej
príhovor: Jozef Dronzek
na tému: Budovať rodinu v domácnosti a v cirkvi

predaj a servis tlačiarní

UTOROK 23.1.2018 o 17:30
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Gréckokatolícka cirkev
príhovor: Martin Jurčo
na tému: Všímajme si potreby druhých

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

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18.–25. január 2018 budú
Ekumenické bohoslužby v Prešove:
Pondelok 22.1.2018 o 17:30
Konkatedrála sv. Mikuláša, Redeterminations cirkev
príhovor: Daniel Galajda
na tému: Počuj plač môjho úbohého ľudu z ďaleka a široka v krajine!

Na prelome storočí môžeme pozorovať, ako
sa svetom prevaľujú vlny erotizmu. Telo má
svoje túžby a tieto túžby majú byť uspokojené.
Telu sa dáva prednosť pred duchom. Telo je
dôležitejšie ako duch. Diabol sa nikdy nevzdá
svojich pokušení. Dávid sa „potkol“ na Uriášovej
manželke. Šalamún sa odvracia od Boha kvôli
ženám. Samson prehráva tiež cez ženu. Mnoho ľudí prehralo svoj život preto, že podľahli
žiadostivosti tela. Jeden „neškodný“ flirt, jeden
„bezvýznamný“ pohľad, zopár kompromisov či
„iba“ experiment. Žiadostivosť tela pôsobí ako
strhujúci vodný vír. Stačí sa priblížiť a stiahne
nás na svoje najhlbšie dno. Už nám nezáleží na
Bohu a sviatostnom živote, máme v očiach iba to
jediné: uspokojiť seba. Máme novú lásku, nové
manželstvo, nový život. Všetko, čo bolo predtým,
sme popreli. Aktuálna vášeň má prednosť. A viera,
jej mravné požiadavky? Musia ustúpiť. Začatý
hriešny (u slobodných) či „bočný“ - tiež hriešny
(v prípade manželov) vzťah, z ktorého prípadne
prídu na svet aj deti, je ťažké pretrhnúť, úplne
sa ho vzdať. Neustrážené vzplanutie, ktorému
nevieme (či aj nechceme?!) odolať nás tak môže
odpísať od sviatostného života na dlhé desaťročia.
To nás núti, aby sme sa zastavili, rozmýšľali
dopredu, skôr, než... Lebo si môžeme prehrať
večnosť. Pozorujeme, ako sa vlna erotizmu valí
z televíznych obrazoviek, z filmových plátien, z
tlače, kníh, časopisov, internetu, reklamy... Diabol využije všetko a urobí všetko, aby v nás
rozpálil žiadostivosť a podľahli sme zákonu jej
uspokojovania. Odhalí nám, že cesta poddania sa
telu a jeho túžbam je slastná a navraví nám, že je
neškodná. K tomu sa nám podsunie tvrdenie, že

ročník: XXVIII

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
„každý má právo na lásku“. My si ho vysvetlíme
odhliadnuc od Božích zákonov, a...? Poddávame
sa... Ohrozenie neprichádza iba zo sveta, ktorý
nás obklopuje, väčšie ohrozenie je v nás samých.
Žiadostivosť tela v nás ostane až do konca nášho
života. Treba to mať na vedomí a strážiť si zmysly.
Je to denno-denný zápas. Vec je vážna, keď Boh v
Desatore hovorí: „Nezosmilníš!“, „Nepožiadaš!“
Tento Boží príkaz nás vyzýva k veľkému úsiliu
o morálnu hygienu, k bez kompromisnému konaniu. Každé poľavenie v telesnosti, ruka v ruke s
poľavením vo viere, znamená priblížiť sa k strhujúcemu víru. (Ivana Krajčíková)
„Poď ideme tam na sv. omšu, lebo tam bude
slúžiť ten a ten! Vieš, tam nechoď, tam slúži kňaz
a on tak dlho káže a nudne. Pôjdeme spolu dobre? Ten kňaz je exorcista, ten má dar modlitieb,
ten má dar reči a jazyka, ten je fešák, ten odslúži
omšu tak šikovne...“ Koľko takých dialógov
koluje medzi veriacimi? Pripomína vám to niečo?
Mne osobne „handel“ s tovarom. Vieš čo, tam je
akcia, oplatí sa tam ísť, tam majú dobrý chlieb,
tam mäso, tam zákusky... Chvála Bohu, že sv.
omša má vždy rovnakú hodnotu, vďaka Kristovi,
ktorý to tak zariadil, že aj ten najškaredší kňaz, aj
ten najstarší, aj ten najpomalší, slúži hodnotovo
vždy tú istú omšu. Chvála Bohu, že nás Kristus
varoval: Nezháňajte sa za znameniami, zázrakmi,
čudami... Toto pokolenie je zlé a skazené. Pán
Boh zaplať za každého, kto toto pochopil a s pokorným srdcom prežíva svätú omšu aj niekde v
najchudobnejšej kaplnke, pri trasľavom kňazovi,
ktorému možno už nie je ani rozumieť. Chvála
Bohu, že pochopil, že kňaz je sprostredkovateľ
a že dôležitý si ty a Kristus a nie vek, vzhľad,
rečnícke umenie kňaza. To je akcident. (dekan)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Silvia

Po.
15. 1.

6:15 + Pavol, Helena

Féria

7:00

+ Juraj - pohrebná

12:00 + Ivan
18:00 + Ondrej, Gizela, Ondrej
5:45 za lásku v rodine Vladimíra
6:15 za pomoc pri skúškach pre Veroniku

Ut.
16. 1.

7:00

Féria

+ Anna - pohrebná

12:00 za požehnanie novomanželov Pavol
- Rena
18:00 + Jana, Jozef, Miroslav
5:45 za uzdravenie rodových koreňov
bohuznámej rodiny

Str.
17. 1.

Sv. Antona, opáta

6:15 + Milan

(spomienka)

7:00

+ Jolana - pohrebná

12:00 + z rod. Mikulovej a ich deti
18:00 ZBP Anna - 70 r. života
5:45 ZBP Alžbeta, Emil a Eva s rodinou
6:15 + Ondrej, Mária

Št.
18. 1.

7:00 + Valéria - pohrebná

Féria
Adorácia po večernej sv. omši

12:00 ZBP František s rod. a ochrana na
cestách
18:00 + Imrich, Margita, Peter, Štefan,
Marta, Braňo
5:45 ZBP Tomáš s rodinou
6:15 + Mária, Andrej

Pia.
19. 1.

7:00 + Jozef - pohrebná

Féria

12:00 ZBP a dary Ducha Sv. Tibor s rod. 77 r., Kamil - 44 r.
18:00 ZBP Anna s rod. a ochrana na cestách

So.
20. 1.

Sv. Šebastiána, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP Daniela, Michal, Klára, Lukáš a
vďaka za krst
6:15 ZBP Janka (ž)
18:00 ZBP Anna, Irena, Vincent
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Ne.
21. 1.

5.45 (+ Viktor, Ladislav, Anna), 6.30 (+ Ľudovít, Vincencia),
7.45 (ZBP rod. Suchaničovej), 10.00 (ZBP Terézia),
11.30 (+ Jozef, Anna), 15.00 (ZBP bohuznámej osoby), 18.00 (+ Magdaléna, Jozef);
Cemjata 10.15

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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Oznamy

1.

Milodary:
Na
konkatedrálu: 5.
bohuznáma 20 €, bohuznáma 40 €,
bohuznáma 10 €, z pohrebu Márie
Janíčkovej 50 €. Na organ: rod.
Marka Mihoka 20 €, Marek s rodinou
50 €, bohuznámy 100 €, bohuznámy
20 €, bohuznáma 20 €. Na TV Lux:
bohuznáma 20 €. Dar na Obišovce:
bohuznáma 5 €, bohuznámy 5 €. Dar
na zvony: rod. Kmecová 50 €.

2.

Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva pri príležitosti 5.
výročia založenia na sv. omšu o 18.00
hod v Konkatedrále sv. Mikuláša dňa
16.1.2018, ktorú bude celebrovať
prof. Ladislav Csontos SJ. Po sv. omši 6.
pozývajú na BANKET do pivnice
u Nikodéma, ktorá je na fare sv.
Mikuláša. Pozývajú nielen tých, ktorí
už boli v spoločenstve, ale aj tých, 7.
ktorí budú pozvaní v najbližšom čase.

3.

V nedeľu 21.1.2018 pri sv. omšiach
budeme mať zbierku na Pastoráciu
mládeže ACM/UPC. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.

4.

Vo štvrtok 18.1.2018 sa začína
prihlasovanie na Národné stretnutie
mládeže P18 v Prešove. Iba v
tento jeden deň je prihlasovanie za
zvýhodnenú cenu 18 € (od 00:01 do 8.
23:59), následne sa cena zvyšuje.
Prihlásiť sa je možné on-line
vyplnením formulára na stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk/
prihlasovanie, kde sú zverejnené
aj ďalšie informácie nielen o
prihlasovaní.
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Snúbenci, ktorí by chceli absolvovať
predmanželské náuky v mesiacoch
február - jún 2018, nech si všimnú
termíny náuk, ktoré sú vyvesené na
nástenkách i na našej web stránke
presov.rimkat.sk. Tam sa aj treba
on-line prihlásiť. Jednotlivé kurzy
sú limitované max. počtom párov
10 párov/kurz. Na predmanželské
náuky sa môžete prihlasovať aj na
www.centrumsigord.sk
a
www.
domanzelstva.sk, ak by ste sa
nezmestili do počtu prihlásených
v našej farnosti. Ďakujeme za
pochopenie.
Dňa 15.1.2018 o 15.00 hod. bude
stretnutie
členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
Kláštore Sancta Mária.
Rádio Lumen spúšťa 13. ročník
projektu Rádio LUMEN spája
Lumenrodiny. Chcete prežívať aj vy
spoločné chvíle v kruhu kresťanských
rodín? Zapojte sa s vašou rodinou!
Vyplnením dotazníka do 31.1.2018
na www.lumen.sk, emailom na:
lumenrodiny@lumen.sk alebo na
poštovej sdrese: Rádio Lumen,
Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica.
Prosíme vás, aby ste svoje pozitívne
postrehy za r. 2017 a z toho, čo sa
udialo v našej farnosti i v konkatedrále,
prišli povedať osobne alebo zaslali
mail na presov@rimkat.sk. Taktiež
prosíme o nové návrhy, čo do našej
práce a služby a taktiež, ako a čím by
ste vedeli poslúžiť v tejto farnosti vy.
Vaši kňazi.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Dominik Sabol.
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

