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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

Ekumenické bohoslužby v Prešove
V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. január 2016 budú

„Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove“
Prvý Petrov list 2,9
PONDELOK 18.1.2016 o 17:00

Konkatedrála sv. Mikuláša, Rímskokatolícka cirkev
Téma: Nech je kameň odvalený
príhovor: Martin Jurčo, kazateľ Cirkvi bratskej
STREDA 20.1.2016 o 18:00

Modlitebňa Cirkvi bratskej
Téma: Svedectvo spoločenstva
príhovor: Ján Bakalár, farár Evanjelickej cirkvi a. v.
ŠTVRTOK 21.1.2016 o 18:00

Chrám sv. Trojice, Evanjelická cirkev a. v.
Téma: Pohostinnosť v modlitbe
príhovor: Jozef Dronzek, dekan Rímskokatolíckej cirkvi
PIATOK 22.1.2016 o 17:30

Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Gréckokatolícka cirkev
Téma: Srdcia, ktoré horia pre jednotu
príhovor: Mons. P. Dráb – generálny vikár Košickej arcidiecézy

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

2016
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. JANUÁR 2016

O červených nitkách
Asi sa to stalo už aj vám: nakupujem
v obchode a predavačka, ktorá mi podáva
výdavok, má na ruke akúsi červenú niť.
Speváčkino zápästie v televízii zdobí
tiež tento doplnok. Vo výťahu stretnem
spolužiačku, ktorej ruku okrášľuje rovnaký
náramok. Aj pri tanci na plese si všimnem,
že táto „ozdoba“ je súčasťou garderób
mnohých dievčat. A túto nitku z času na čas
uzriem aj medzi lavicami kostola.
Zaujímalo ma, prečo ľudia nosia
červenú šnúrku, či im niečo prináša a či
majú pocit, že zaberá. Odpovedali mi, že ju
nosia preto, lebo sa boja urieknutia a zlých
pohľadov, ktoré by im mohli uškodiť.
„Červenú nitku nosím, ale nie stále, nemám
ju, keď sa mi napríklad odtrhne a nemám čas si
ju zaviazať ako napríklad teraz. V takom prípade
sa mi častejšie stáva, že mi je zle, že ma niekto
uhranie pohľadom. Keď ju však mám, áno, mám
pocit, že mi pomáha. Považujem to tak trochu za
niečo ochranné,“ zhodnotila študentka Evka.
Jej rovesník Paťo dodáva: „Červenú
šnúrku som dostal ako dar, aby odo mňa
odrazila negatívnu energiu. Odkedy ju nosím,
nepociťujem žiadne extra zmeny, mám ju pre
dobrý pocit, pre istotu a v prípade možnej krivdy
si poviem, že lepšie niečo ako nič. A navyše je to
pekný doplnok.“
Vysokoškoláčka Betka dopĺňa: „Ja vo
veľkej spoločnosti takmer s pravidelnosťou trpím
bolesťou hlavy. Aj preto som si na ruku uviazala
červenú šnúrku. Istý čas som ju nosila, no dala
som ju dole, nepomohla mi. Netvrdím však,
že inému človeku pomôcť nemôže. Je dobré, ak
v niečo veríme, hoci je to aj tenká červená šnúrka.

ročník: XXVI.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Aspoň pre pocit istoty. Človek si to možno ani
neuvedomuje, ale keď verí, že mu to pomôže, tak
mu to naozaj pomôže, aspoň psychicky. Nahovorí
si, že to mohlo byť aj horšie.“
Ja som Pán, Boh tvoj
Internet je vynikajúci zdroj informácií,
ale nie vždy stačí. Preto som sa rozhodla,
že si niečo o červených nitkách pohľadám
aj v knihách. Začala som s kresťanskou
literatúrou, Katechizmom Katolíckej cirkvi
a knihou z oblasti morálnej teológie od
Františka Tondru. V krátkosti zhrniem
svoje zistenia: nosenie amuletov, ktorým
prisudzujeme istú moc, je hriechom proti
prvému Božiemu príkazu. Tým, že sa spoliehame
vo svojich ťažkostiach na inú moc ako na
Boha, a pritom využívame rôzne alternatívne
prostriedky, nám síce prvotne skutočne môžu
pomôcť, ale v konečnom dôsledku vždy ublížia
omnoho viac, ako pomôžu. Na druhej strane
by sme však mali pamätať na to, že ak
využívame pomoc Zlého, odvraciame sa
od Boha a odmietame pomoc, ktorú nám
s milosrdným očakávaním ponúka.
Tu treba otvorene povedať, že červená
šnúrka a pod. záležitosti (amulety, ochranné
tetovania, lapače snov, povery atď.) pochádzajú
od diabla.
Takýto spôsob „uzdravenia“ - pomocou
rôznych amuletov až po „odrábanie“ môže priniesť iné ťažkosti – stratu pokoja,
psychické ťažkosti, depresie, chorobu,
vzdialenie sa od Boha a mnohé iné, ba
v niektorých prípadoch až smrť.
Autor: Alžbeta Vargová
Upravil: Viktor Baltes
Zdroj: Katolícke noviny 37 / 2012
Pokračovanie v nasledujúcom čísle
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 2. týždňa
v Cezročnom období

6:15 ZBP Eva a Danka s rodinami
7:00 † Miroslav (1. výročie)
12:00 ZBP Filip, Alex
18:00 † Marek, Ján, Ján, Ján, Mária, Anna
5:45 Za spásu celého sveta

Ut
19.1.

Utorok 2. týždňa
v Cezročnom období

6:15 ZBP František, Jarmila (25. výr.
sobáša)
7:00 † Anna (pohrebná)
12:00 † Zdenko, Viera
18:00 † Irena
5:45 Za duše v očistci

Str.
20.1

Streda 2. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † Oľga, Jolana
7:00 † Jolana (1. výročie)
12:00 † Ladislav
18:00 ZBP Dávid, Mária

Štv.
21.1.

Pia.
22.1.

So.
23.1

Ne.
24.1.

Svätej Agnesy, panny
a mučenice (spomienka)

5:45 † Vincencia, Ľudovít
6:15 † Mária
7:00 † Juraj (pohrebná)

Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši.

12:00 † s. Kanízia a rodičia

Piatok 2. týždňa
v Cezročnom období

5:45
6:15
7:00
12:00
18:00

Sobota 2. týždňa
v Cezročnom období

1.

Úmysly sv. omší

5:45 Za obrátenie hriešnikov

Po
18.1.
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18:00 ZBP Jozef (70 r. života)
Obrátenie - Ján
† Ján, Anna, Ján - kňaz
† Pavol (pohrebná)
† Jozef, Gizela
† Alžbeta

5:45 † František
6:15 † Štefan
18:00 ZBP Tatiana, Peter, Marek s rodinami

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

5:45, 6:30 (ZBP Janka - ž.), 7:45,
10:00 († František), 11:30 († Jozef, Helena), 18:00 (ZBP rod. Juhasová)
Cemjata 10:15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: 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

Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut, Str, 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 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia: 20 €,
50 €, 100 €, 500 €, 1000 €
• p. Kmečová 20 €,
• bohuznáma Magdaléna 50 €,
• miestna skupina SSV 150 €,
• rod. Halčáková 100 €
Na rádio LUMEN:
• bohuznáma 25 €
Na TV Lux:
• bohuznáma 25 €
Na Dobrú novinu:
• bohuznámi 10 €, 5 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!

2.

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša
otvára prvý ročník štvorročného
gymnázia. Záujemcovia sa dozvedia viac na web stránke školy
zsgmik.sk

3.

Misionári Saletíni s tímom laikov
pozývajú 22. -24. januára 2016 do
Chrenovca - Brusna na duchovnú
obnovu "rozVEDENÍ k BOHU 1".
Je určená pre rozvedených, ktorí
žijú sami. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na
stránke domsaletini.webnode.sk

4.

Dňa 18.1.2016 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho v Kláštore
Sancta Maria.

5.

Spoločenstvo Anonymní alkoholici - AA sú spoločenstvom
žien a mužov, ktorí sa navzájom
delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným
uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou
podmienkou členstva je túžba prestať
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piť. Naším prvotným cieľom je zostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom. Sme
tu pre teba! Každý piatok od 17:00
do 18:00 hod. na Jarkovej ul. č. 77
(Katolícky kruh) Tel.: 0908 338 311
6.

Iniciatíva Kresťania v Prešove
pozýva všetkých ľudí dobrej vôle
k spoločným modlitbám za mesto
Prešov. Iniciátormi sú kresťania
z rôznych denominácií zapálení pre jednu vec - pre Prešov.
Stretnutie sa uskutoční v stredu
27. 1. 2016 o 19:00 hod. v Konkatedrále. Hosť: Lámačské chvály

7.

Prosíme Vás, aby ste nám prostredníctvom farskej schránky, farského e-mailu alebo osobne dali
vedieť, ktoré aktivity či podnety
v našej farnosti v roku 2015 vás
potešili alebo obohatili. Zároveň
do našej farskej schránky môžete
odovzdávať alebo posielať Vaše
podnety pre službu na rok 2016.

8.

V nedeľu 24.1.2016 sa po všetkých
sv. omšiach uskutoční zbierka
na ACM (Arcidiecézne centrum
mládeže) a UPC (Univerzitné
pastoračné centrum)

