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ročník: XXIII.

Nedeľa Svätej rodiny v roku A

Vezmi dieťa i jeho matku a ujdi do Egypta

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prišlo na svet.
(Jn 1,9)
Boží Syn, Ježiš Kristus, nám svojím narodením priniesol svetlo viery,
aby nikto nezostal v tme. Dovoľme tomuto svetlu zažiariť v našich rodinách,
aby sme v radostiach i trápeniach dokázali zostať spolu, vedeli si navzájom
odpustiť a spoločne prosiť Boha o požehnanie, silu, zdravie, pokoj a lásku.
Vyprosujem Vám milostiplné sviatky Narodenia Pána
a všetko dobré v novom roku 2014!
Mons. Bernard Bober,
arcibiskup - metropolita
„Svetlo viery... je schopné osvietiť celú existenciu človeka. Aby malo svetlo takúto
silu, nemôže pochádzať z nás samých, musí vychádzať z pôvodnejšieho zdroja,
v konečnom dôsledku musí vychádzať z Boha.“
(František, Lumen fidei, 4)
K vianočným sviatkom vyprosujem rozžiarenie Kristovho pravého svetla viery
vo Vašom srdci, ktoré nech Vám svieti na cestu aj v novom roku 2014.
Žehnám! Mons. Stanislav Stolárik,
košický pomocný biskup, generálny vikár
Nech novonarodené Božie Dieťa Vám všetkým prinesie nádej na večný život,
lásku k nebeskému Otcovi a vieru do celej Vašej rodiny.
To Vám prajú a v modlitbách vyprosujú kňazi farnosti sv. Mikuláša v Prešove.
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

Svätá rodina uteká pred Herodesom
do cudziny, aby zachránila život malého
Ježiša. Zvyká si na stále nové situácie.
Nevie, čo je to pokoj skromného človeka
vzdialeného od veľkých udalostí
sveta. Ale nerepce a prijíma svoje
poslanie
ohrozované
pozemskými
nebezpečenstvami.
Ten, kvôli ktorému museli utekať
do exilu, si myslí, že je múdry a dobrý
politik. Herodes zostane navždy typom
ľudí, ktorí sa starostlivo informujú
o náboženstve, no nie preto, aby si
podľa neho zariadili život, ale aby
poslali vojakov a zabili Ježiša. Robí sa to
dodnes v redakciách, vydavateľstvách...,
ba i v takzvaných strediskách vedy.
Herodes klamal a skončil zle. Predstieral
záujem a bol v tom zákerný. Považoval
v skutočnosti Ježiša za svojho nepriateľa.
Mária, Jozef a Ježiš verne plnili svoje
poslanie ako vyhnanci v exile.
Rodina
je
prvotná
bunka
spoločenského
života.
Rodina
je
z Božieho ustanovenia založená na
manželstve muža a ženy. Takto chápaný
inštitút manželstva nájdeme prakticky
v každej ľudskej kultúre a v každej
civilizácii. Napriek tomu je táto
pravda zo strany súčasnej alternatívnej
kultúry systematicky spochybňovaná
a zosmiešňovaná. Často sa to objavuje už
v mediálnych programoch a materiáloch

určených pre deti a mládež. Podľa toho
chápania manželstvo a rodina sú vraj
prežitkom, preto sú snahy ovplyvňovať
už deti k alternatívnym formám
partnerstva. Biologicky podmienené
pohlavie
treba
údajne
prekonať
možnosťou jeho slobodného výberu, čím
sa vraj zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi.
Povedzme si priamo, človek sa tým chce
stavať do pozície Stvoriteľa. Táto nová
ideológia, tzv. rodová rovnosť (gender
ideológia), popiera pravdu Svätého
písma: „Ako muža a ženu stvoril ich“
(Gn1, 27). Je to ideológia hedonizmu
a materializmu. Útok na rodinu je
útokom na morálku. Rozklad morálky
je zasa príčinou všetkých zlyhaní vo
fungovaní spoločnosti. Naša úloha je
jasná – nepodliehať módnym vlnám,
lebo tie prídu a odídu, zvykne však po
nich zostať spúšť.
PaedDr. Ľudmila Pekáriková
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Ľudovít

Po
30.12.

6:15 ZBP Martin (40 r.)

Šiesty deň v oktáve
Narodenia Pána

7:00 † Agnes - pohrebná
12:00 † Jozef, Helena, Pavel, Jarmila
18:00 † František

Ut
31.12.

5:45 † Anna, Jozef, Daniel, Eva

Siedmy deň v oktáve
Narodenia Pána

6:15 † Milan
7:00
12:00 † Helena - 1. výročie

Cemjata 17:00 hod.

16:30 poďakovanie za milosti pre celú farnosť

PANNA MÁRIA BOHORODIČKA

St
1.1.

Št
2.1.

prikázaný sviatok

Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15 hod.

Svätých Bazila Veľkého
a Gregora Naziánskeho,
biskupov a učiteľov Cirkvi
spomienka

Pi
3.1.

So
4.1.

Ne
5.1.

5:45 † Ján, Anna
6:15 ZBP Andrej - 70 r.
7:00 † Vladimír - 1. výročie
12:00 † Andrej, Anna, Ján, Mária, Juraj
18:00 ZBP Ľubomír, Alžbeta

Najsvätejšieho mena Ježiš
ľubovoľná spomienka

Vyloženie a poklona ku
Sviatosti oltárnej od 12.30 hod.

Sobota vo vianočnom
období

5:45 † Rudolf
6:15 † Emil, Peter, Mária
7:00
12:00 † Pavlína, Cecília, Štefan
18:00 † František
5:45 † Ján
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † Anna, Michal, Milan

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA "A"
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15

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.

Deň

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:

• manželia Juraj a Kamila 100 €,
• bohuznáma Mária s rod. 100 €,
• bohuznáma Valéria 70 €
• Helena s rod. 100 €
• bohuznáma 20 €
• z pohrebu zosnulého Jána 100 €
• bohuznáma rodina 100 €
• Michal, Mária a Radoslav 100 €
• seniori - klub Prešov Staré mesto 50 €
• bohuznámy 400 €
• bohuznáma Zuzana s rod. 50 €
• bohuznáma 50 €
• bohuznáma 100 €
• bohuznáma Anna a Gabriela 50 €
Na Dobrú novinu: bohuznáma 10 €

Pán Boh zaplať za vaše milodary!
2.

3.

4.

5.

Silvestrovská sv. omša a rozlúčka
so starým rokom, spojená
s vyhodnotením roku 2013 bude
v konkatedrále o 16:30 hod. Pri
účasti na speve hymnu Teba,
Bože, chválime... sa za obvyklých
podmienok dajú získať úplné
odpustky
Dňa 5.1.2014 pri sv. omši o 11:30
hod., bude účinkovať zbor pri
kostole Krista Kráľa na Sekčove.
Dobrá
novina.
Koledovanie
po domoch a bytoch bude
v spolupráci s hnutím ERKO
v tomto roku 4.1. a 5.1.2014.
Môžete sa zapísať v sakristii
konkatedrály.
Požehnanie domov a bytov
V kancelárii FÚ alebo v sakristii
konkatedrály nahláste potrebné
údaje aj s dňom, ktorý vám
vyhovuje. Požehnávať domy
a byty budeme 4.1. a 5.1.2014.
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6.

Fatimská sobota v mesiaci január
nebude.

7.

Kto sa na Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky zúčastní na speve
hymnu Príď, Duchu Svätý tvorivý...,
môže za obvyklých podmienok
získať úplné odpustky.

8.

Divadlo Quo vadis: Máme
možnosť zopakovať účasť na
tomto predstavení v mesaci
február 2014. Rezervovali sme
cca 200 lístkov. Podmienky sú tie
isté, cena 9 €. Zapíšte sa v sakristii
konkatedrály a hneď vyplaťte
lístok. Lístky sa rýchlo míňajú!

9.

V utorok 31.12.2014, na Silvestra,
po sv. omši o 16:30 hod., bude
konkatedrála z bezpečnostných
dôvodov zatvorená.

10. Prosíme vás, aby ste nám
prostredníctvom farskej schránky,
farského e-mailu alebo osobne dali
vedieť, ktoré aktivity či podnety
v našej farnosti v roku 2013 vás
potešili alebo obohatili. Budeme
ich
postupne
zverejňovať
v Infolistoch.
11. Vyjadrujeme srdečné Pán Boh
zaplať za všetky dary, ktoré ste
venovali pre MAGIS, O. z., ako
zbierku potravín.
12. Vianočný dar
V mene obdarovaných vám
vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať za vaše milodary, ktoré
ste venovali na Vianočný dar pre
chudobných.
Krsty 21.12. a 22.12.2013
Dário Belý, Juraj Garbera,
Mia Merčiaková

