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Vaše postrehy

Ešte na konci roku 2012 sme Vás
všetkých v Infoliste vyzývali, aby ste nám
odpovedali na túto otázku:
„Čo vás oslovilo z aktivít v našej
farnosti v roku 2012?“
Dostali sme do redakcie aj tieto
odpovede:
Bola som vďačná za krížové cesty na
Kalvárii na Veľký piatok či pred sviatkom
Povýšenia Svätého kríža, ale aj počas pôstu
v konkatedrále. Nemohla som byť na každej,
no svojou konkrétnosťou, jednoduchými
úvahami pri jednotlivých zastaveniach boli
pre mňa výzvou zamyslieť sa a dačo v sebe
zmeniť. Napríklad: ako Šimona z Cyrény
vojaci prinútili niesť kríž – či sa i ja viem
„prinútiť“ k službe blížnemu, v ktorom
je Kristus, keď sa mi nechce, keď mám
svoj plán ... Táto myšlienka mi pomohla
viackrát sa premôcť a vypočuť kolegyňu,
ponúknuť
pomoc,
drobnú
službu,
zaujímať sa o toho druhého, ...Alebo pri
6. zastavení zamyslenie nad tým, či si viem
všimnúť potrebu blížneho a poslúžiť tak
ochotne a nezištne ako Veronika. Tomu
sa potrebujem denne učiť - zabúdaniu na
seba.
A bola som vďačná aj za rorátne
sväté omše na konci Adventu. Pomohli
mi zastaviť sa, vnútorne stíšiť a pripraviť
sa na Vianoce, keďže som vnímala, že
som v akomsi uponáhľanom kolotoči prác
doma i v zamestnaní.
Veriaca. Anna K.
V roku 2012 ma veľmi oslovila
veľkonočná liturgia. Páčilo sa mi, že sa
čítalo kompletne všetkých sedem čítaní.
K hlboko prežitej liturgii prispela aj
veľkoplošná obrazovka v konkatedrále.
(asi si už mnohí uvedomujú, že obrady
majú byť v kostole, nie na cintoríne) V apríli
mi prechádzal mráz po chrbte, keď k nám
prišli ostatky sv. Cyrila. Pozerajúc z tesnej
blízkosti na malú relikviu svätca, nemohla
som potlačiť dojatie, úžas. Zdalo sa mi to
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neuveriteľné. Týždeň od 11. do 15. apríla
2012 som celý prežívala v duchu cyrilometodského dedičstva, k čomu prispeli
aj krátke prednášky o cyrilo-metodskej
misii po sv. omšiach. 16. augusta nastala
pre mňa zlomová chvíľa, keď som sa po
svedomitej príprave odvážila pristúpiť
ku generálnej svätej spovedi. Ďakujem,
pán dekan, za čas, rady a duchovný
zážitok. Následne som duchovne veľmi
precítila otvorenie Roka viery liturgickou
slávnosťou v Prešove, čo bolo 11. októbra.
Už aj preto, lebo nad obsahom pojmu
viera som v meditáciách uvažovala dlho
predtým. Páčilo sa mi aj čítanie Svätého
písma (október) a Katechizmu Katolíckej
cirkvi (december) verejne v konkatedrále.
Malo to dôstojný a pokojný ráz. Keď mi
to pracovná doba dovoľovala, chodievala
som počúvať, ale som sa aj osobne zapojila
do čítania. Myšlienky, ktoré ma oslovili,
mi potom vypĺňali zvyšok dňa. Prišla
som si vypočuť aj prednášku prof. Cyrila
Hišema o cyrilo-metodskom dedičstve
6. decembra. Veľmi pekne ďakujem aj za
rorátne sväté omše pri sviečkach. Všetky
boli krásne, všetky kázne oslovujúce. Na
tieto podujatia som sa snažila motivovať
aj ľudí z môjho okolia (slovom a vlastným
príkladom). Myslím, že sa mi dobre darilo
apoštolovať v tomto smere. V súčasnosti
sa snažím putovať do konkatedrály čo
možno najčastejšie a sláviť svätú omšu tu,
hoci ju mám denne priamo v práci, pretože
v rámci Roka viery môžeme v tomto
chráme denne získavať jubilejné odpustky
podľa dekrétu nášho o. arcibiskupa. Túto
milosť rozhodne nechcem nechať bokom,
nevyužitú a vyzývam pamätať na to aj
ostatných veriacich. Ešte raz za všetko
veľmi pekne ďakujem, aj za naše misie,
ktoré nemožno opomenúť a teším sa na
r. 2013, na nové duchovné podnety, ktoré
nám spolu s kaplánmi pripravíte, prípadne
ich objavím sama. Nech Vás žehná Pán.
S vďačnosťou Ivana K.
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
27. januára 2013

ročník: XXIII.

Tretia nedeľa v období cez rok C

Dnes sa splnilo toto Písmo

Slovo evanjelia – záchrana pre človeka.
(Kor 12,12 )

Jeho Slovo nás buduje a robí z nás
nástroj oslobodenia a spásy pre svet. Sme
spoločenstvom Slova. Ono z nás robí
učeníkov. To je posolstvo dnešnej liturgie.
Najväčším darom, ktorý môžeme dať
iným, je Kristus a jeho evanjelium.
V prvom čítaní nám Nehemiáš
rozpráva práve o obnovení Božieho ľudu
po vyhnanstve prostredníctvom Slova.
Pripomínanie veľkých Pánových činov
v ich prospech, odpor a nedostatok vernosti
voči Bohu, následnej skazy a vyhnanstva.
Obnova zmluvy s Bohom.
Naše dnešné poslanie pre službu tejto
spoločnosti, ktorá tak veľmi potrebuje
svetlo, nádej a budúcnosť, istotne nie je
iné. Aj tu dokážme upevniť našu zmluvu
s Bohom, vybudovať sa ako Kristovo telo
a stať sa nástrojom oslobodenia a spásy pre
svet.

V druhom čítaní Pavol opisuje
kresťanské spoločenstvo a rozmanitosť
údov.
Základom
zostáva
Kristus.
Spoločenstvo účinkom krstu a Ducha
je skutočne Kristovým telom. Každý
má nenahraditeľnú úlohu, ako bunka
v ľudskom organizme.
Božie slovo ako životný program, ako
pokrm na cestu.
Prosme Pána o milosť
• aby
sme
boli
vernými
nasledovníkmi Pána,
• aby sme boli ochotní vychádzať
v ústrety utrápeným, poníženým,
núdznym, slabým, bezbranným.
Mgr.Mária Slováková
SSOŠ, SPŠE

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
28.4.2013

10.00 hod. ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova,
Májové námestie.

5.5.2013

10.00 hod. ZŠ ČSL armády

12.5.2013

10.00 hod. CZŠ sv. Mikuláša

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí:
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 27. februára 2013 večer o 19.00 hod. po
detskej sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
Sviatosť birmovania bude v našej farnosti udelená dňa 19.5.2013 pri sv. omši o 10.00
hod.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

Sv. Tomáša Akvinského,
Po
28.1.

Ut
29.1.

St
30.1.

kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

Ne
3.2.

6.15 † Mária, Jozef

18.00 † Jozef
5.45 † Anna

Féria

6.15 ZBP - Mária, Agáta, Magda, Marián

Č 1: Hebr 10, 1-10
Ž 40, 2+4a-b. 7-8a. 10. 11
Ev: Mk 3, 31-35

7.00 † Andrej
12.00 za obrátenie a dary Ducha Svätého - Ivan
18.00 ZBP - Beáta, Frederika, rod. Mihoková
5.45 ZBP - Radoslav

Féria

6.15 † Ján, Anna, Katarína
7.00

Č 1: Hebr 10, 11-18
Ž 110, 1. 2. 3. 4
Ev: Mk 4, 1-20

12.00 † Anna
18.00 † Elena, Jozef

kňaza

spomienka

5.45 † Dominika /rehoľná sestra/
6.15 ZBP - Emil, Helena s rodinami
7.00 † Katarína - pohrebná

Č 1: Hebr 10, 19-25
Ž 24, 1-2. 3-4. 5-6
Ev: Mk 4, 21-25

12.00 † Alžbeta, Michal
18.00 † Imrich - výročná

Cemjata 17.00 (sv. spoveď od 16.00)
Č 1: Hebr 10, 32-39
Ž 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40
Ev: Mk 4, 26-34

Obetovanie Pána, sviatok
So
2.2.

5.45 † Imrich

12.00 † Zuzana, Mikuláš

Prvý piatok v mesiaci
Pi
1.2.

Úmysly sv. omší

7.00 † Milan - výročná

Č 1: Hebr 9, 15. 24-28
Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6
Ev: Mk 3, 22-30

Sv. Jána Bosca,
Št
31.1.

Čas
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Cemjata 10.15;
Fatimská sobota po sv. omši o 7.00
Č 1: Mal 3, 1-4 alebo Hebr 2, 14-18
Ž 24, 7. 8. 9. 10
Ev: Lk 2, 22-40

5.45 ZBP - Tatiana, Kristínka, Miroslav
6.15 † Štefan, Margita, Michal, Ján, ....
7.00
12.00 ZBP - rod. Baliková
18.00 † Imrich - výročná
5.45 † Jozef
6.15 ZBP - Peter, Marek, Tatiana s rodinami
7.00 ZBP - Ružencové bratstvo
18.00 ZBP - Norbert s rodinou

ŠTVRTÁ NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Jer 1, 4-5. 17-19 Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15a-b+17 Č 2: 1 Kor 12, 31- 13,13 Ev: Lk 4, 21-30

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: 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
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1.
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.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály
• bohuznáma rodina: 100 €;
bohuznámy 500 €.
Bohuznáma rodina a bohuznámy
na Rádio Lumen a na TV LUX:
25 €, 25 €, 100 €.
Bohuznáma rodina na opravu
maľby Mojžiša 50 €.
Bohuznámy
na
Slovenskú
katolícku charitu 100 €. Úprimné
Pán Boh zaplať!

2.

Slávime
nedeľu
Katolíckej
univerzity. Dnes je tradičná
zbierka na túto inštitúciu. Pán Boh
zaplať za vaše milodary!

3.

Prišla ponuka zúčastniť sa
Národnej púte do Ríma za
účasti slovenských biskupov
v Roku viery a v Jubilejnom
roku slovanských vierozvestcov
prostredníctvom CK AWERTRAVEL
v dňoch 25.2.- 28.2.2013 Bližšie
informácie na www.awertravel.sk
alebo na tel. č. 034 / 651 3896.

4.

V utorok 29.1.2013 o 7.30 hod. vás
pozývame na spoločnú modlitbu
ranných chvál. Predmodlievať sa
budú kňazi našej farnosti.

5.

ACM v Prešove pozýva mladých
na Fórum mladých 2013. Fórum
sa bude konať v dňoch 15.17. februára 2013 v Prešove
v priestoroch Gymnázia sv.
Moniky (GSM).

6.

V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci - spovedať chorých
pôjdeme ako obyčajne. Na prvý
piatok bude v konkatedrále
vyložená Sviatosť oltárna po sv.
omši o 12.00 hod.
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7.

Na sviatok Obetovania Pána
budeme pri svätých omšiach
požehnávať hromničné sviece.
Sviece si prineste opatrené
chránitkom, aby sme neznečistili
konkatedrálu kvapkajúcim voskom.
V nedeľu 3.2.2013 sa po sv.
omši o 7.45 hod. bude udeľovať
svätoblažejské požehnanie na
ochranu od chorôb hrdla.

8.

Dňa 4.2.2013 bude v kostole sv.
Jozefa u františkánov po sv. omši
o 16.30 hod. prednáška na tému
Duchovný boj - prístupové cesty
diabla. Prednášajúcim bude ThDr.
ICLic. PaedDr. Jozef Maretta,
PhD., exorcista Gréckokatolíckeho
prešovského arcibiskupstva.

9.

Stretnutie
členov
Bratstva
Božského Srdca Ježišovho bude
dňa 4.2.2013 o 15.00 hod. v kláštore
Sancta Maria.

10. Mariánska kongregácia pozýva
svoje členky na slávenie sviatku
Obetovania Pána dňa 2.2.2013 o
14.30 hod. do ústavu Sancta Maria.
11. Srdečne pozývame chlapcov,
ktorí v sebe cítia chuť posluhovať
pri oltári (miništrovať), aby sa
prihlásili v sakristii konkatedrály
po ktorejkoľvek večernej sv. omši.

Krsty
19.1.2013 Amélia Bobáková
20.1.2013 Lilien Vašková

Sobáše - 19.1.2013
Štefan Radačovský a Zuzana Lišková

