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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
8. január 2016

Niečo o prvom piatku

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

POZVANIE NA PÚŤ:
Arcidiecézna púť do
FATIMY s prehliadkou
Istanbulu a návštevou
Porta a Santiaga de
Compostela: ARCIDIECÉZNU PÚŤ DO FATIMY S J. E. OTCOM
ARCIBISKUPOM BERNARDOM BOBEROM
s prehliadkou Istanbulu a návštevou Porta a
Santiaga de Compostela, ktorá sa uskutoční
19.05.2017 – 25.05.2017.
Letecky z Košíc. Bližšie informácie, ako
aj možnosť prihlásenia:
AWERTRAVEL
CK – 905 01
Senica – Hviezdoslavova
1469/61 – tel.: 034/651
3896 – tel./fax 034/651
2995 – e-mail: awertravel@awertravel.sk.
Cena púte: 730,- €.

Sviatok Božského Srdca však zaviedol a
dovolil verejne sláviť až pápež Klement
XIII. roku 1765 v Poľsku
a
rímskom arcibratstve Božského Srdca a
pápež bl. Pius IX. ho rozšíril na celú
cirkev roku 1856.
Margita zomrela 17.oktobra 1690 vo
veku 43 rokov. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Pius IX roku 1864
a
za svätú pápež Benedikt VX. roku 1920.
Pius XII. napísal vzácnu encikliku o
Božskom Srdci Haurietis aquas 11. mája
1956.
Spracoval: František KUNC

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

Okrem toho ju žiadal, aby v noci
pred prvým piatkom hodinu pred polnocou bdela a modlila sa pred utrpením.
Tak vznikli dve pobožnosti: sväte prijímanie na prvý piatok a "svätá hodina"
vo štvrtok v noci pred prvým piatkom.
Štvrté zjavenie bolo v oktáve Božieho
tela 16. júna 1675. Pán Ježiš sa sťažoval
na neúctivosť a svätokrádeže, ktorými ho
ľudia urážajú. Pán Ježiš od nej žiadal,
aby sa usilovala o zavedenie osobitného sviatku na počesť jeho Srdca. Jej
veľkým pomocníkom bol svätý Klaudius.

Infolist

1. Piatok je požehnaný deň, v ktorom Pán Ježiš podstúpil smrť na kríži a
uskutočnil vykúpenie ľudstva.
2. V piatok od Ježiša dostal milosť a
odpustenie kajúci zločinec na kríži. V
ten deň Ježiš podobne i všetkým ľuďom
otvára poklady milosti a spásy.
3. V piatok vojak kópiou prebodol a
otvoril Ježišovo Srdce, aby v ňom každý
ochotný hriešnik našiel zdroj milosti a
milosrdenstva.
4. Cirkev na pamiatku Ježišovho
umučenia ustanovila piatok za deň pokánia. Vyzýva veriacich, aby v tento deň
Ježišovej vrcholnej lásky k nám a obety
jeho života preukazovali mu svoju lásku
nejakou obeťou. A sväte prijímanie vo
všedný deň si tiež vyžaduje obetu.
5. Na prvý piatok mesiaca Ježiš obdaril svätú Margitu najväčšími dôkazmi
milosti a zjaveniami požiadal ju, aby
sa v tento deň uctievalo jeho Srdce a
výslovne sľúbil vyliatie svojich hojných milosti na prvý piatok vo svojom
veľkom prisľúbení.
Margita Mária Alacoqve sa narodila
22. júla 1647 v Lautecour vo východnom
Francuzku. Boh si ju vyvolil, aby bola
apoštolkou úcty k najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu. Do rehole návštevy Panny
Márie v Paray - Le - Monial vstúpila
25. augusta 1671, kde prijala rehoľné
meno Margita Mária. Margita nevynikala prirodzenými schopnosťami, skôr

ročník: XXVI.

krst krista pána

bola trochu pomalá. Výčitky a kritiku
znášala ponížene
a trpezlivo. Pán
si ju však vyvolil na veľké veci. Začala
mávať mystické zážitky a zjavenia,
z
ktorých najvýznamnejšie štyri. Prvé zjavenie bolo 27. decembra 1673.
Keď kľačala v kaplnke pred svätostánkom, zjavil sa jej Pán Ježiš
a
povedal jej: "Moje Božské Srdce" tak
veľmi miluje ľudí, že už nemôže udržať
plamene svojej horúcej lásky, ale si
žiada, aby sa čo najviac rozšírili. Vyvolil
som si ťa za uskutočnenie tohto zámeru,
aby sa tým jasnejšie ukázalo, že všetko
robím ja sám."
Pán Ježiš ju vtedy zasvätil do tajomstva svojho Srdca. Druhé významné
zjavenie bolo začiatkom roka 1674.
,,Videla som Božské Srdce v oslňujúcom
lesku, žiariace ako slnko, priezračné ako
krištáľ. Bolo ovinuté tŕňovou korunou
a nad ním bol kríž Tŕne okolo srdca
znamenajú hriechy ľudstva, kríž znamenal trpkosti, ktoré jeho srdce muselo
znášať od prvej chvíle svojho pozemského života."
Tretie zjavenie bolo v piatok po sviatku Božieho tela v roku 1674. Pán Ježiš
sa jej zjavil žiariaci slávou a piatimi
ranami, ktoré svietili ako päť sĺnk, z
jeho tela vychádzali plamene, najmä z
hrude, v ktorej uvidela jeho milujúce
Srdce. ,,Keby mi ľudia aspoň trošku splácali lásku láskou, zdalo by sa mi všetko,
čo som pre nich urobil, len nepatrným"
hovoril jej Pán Ježiš.
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Andrej - 59 r.

Po.
9. 1.

6:15 + Anton

Féria

7:00

+ Darina - pohrebná

12:00 + Juraj, Milan
18:00 + Róbert, Mária
5:45 + Mária

Ut.
10. 1.

6:15 + Ján
7:00

Féria

+ Mária - 1. výročie

12:00 ZBP Oľga a rod. Sopiriaková
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 Za uzdravenie rodových koreňov rod. Kalinová

Str.
11. 1.

6:15 + Július

Féria

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00 ZBP Ninka
18:00 + s. Blažeja - ž.
5:45 ZBP Štefan - kňaz - 40 r.
6:15 ZBP Mária

Št.
12. 1.

7:00 + Fabiolá- pohrebná

Féria
Adorácia po večernej sv. omši

12:00 + Michal, Margita, Vladimír, Milan,
Emil, Miroslav, Pavol, manž.
Duraňoví, Vladimír, Alžbeta
18:00 + Jozef, Helena
5:45 ZBP Lívia - 40 r.

Pia.
13. 1.

6:15 + Jozef

Féria

7:00 + Anna - pohrebná
12:00 + Mária, Ján, Anna, Jozef
18:00 + Jozef, Júlia

So.
14. 1.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 + František
6:15 + Ján - pohrebná
16:00 + Andrej, Zuzana, Ján

2. nedeľa v Cezročnom období
Ne.
15. 1.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Dominik), 6.30 (+ Dagmar), 7.45, 10.00 (ZBP Dávid, Mária), 11.30 (+ Nikolaj),
15.00 (+ Viera, Jozef), 18.00 (+ Mikuláš);
Cemjata 10.15

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

Milodary: bohuznáme rodiny: 100
€, 150 €, 400 € na kostol + 100 € na
Kalváriu, bohuznámy Jozef 450 €,
bohuznáma 100 €, bohuznáma Cecília
50 €, pohrebné služby Glória 30 €,
z pohrebu Anny 100 €, bohuznáma
na Dobrú novinu 10 €, z pohrebu
Františka Kobulského na kostol
120 €. Zbierka - jasličky - 1. deň konkatedrála - 277, 83 €, jezuiti 230 €.
V nedeľu 8. 1. po večernej sv. omši
vás pozývame na modlitbu chvál
spojenú s príhovorom. Začíname
o 19.07 hod., hudobný hosť: kapela
LIMITLESS zo Spoločenstva novej
evanjelizácie z Dolného Kubína.
V utorok 10. 1. na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý
úmysel, ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále najneskôr do poludnia
10. januára.
Novoročné stretnutie Združenia
Faustínum bude 10.1., so začiatkom
o 15.30 hod. Bude mať podobu
novoročného posedenia pri kapustnici
v priestoroch fary. Pozývame členov
ZF, dobrovoľníkov, sympatizantov
a kňazov farnosti na vzájomné
utuženie vzťahov. Ktorí by ste chceli
pomôcť s prípravou, príďte o čosi skôr.
ZF Vám všetkým praje požehnaný
Nový rok 2017.
Klub kresťanských pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov
na novoročné stretnutie do Katolíckeho
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8.

9.
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kruhu na Jarkovej ulici - štvrtok, 12.
1. o 16.00 hod.
Pozývame vás na púť: Paray le
Monial - Cluny - Taize - Lurdy Ars. Termín: 7. - 14. máj 2017. Cena:
395 eur (ubytovanie, strava, doprava,
cestovné a úrazové poistenie). Púťou
vás bude sprevádzať
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
Kto by chcel čítať z Denníčka sv.
Faustíny v nedeľu o 14.50, nech si
vyberie termín a zapíše sa na zoznam
v sakristii.
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. Viď
plagatík na 4. strane.
Prosíme vás, aby ste svoje
pozitívne postrehy za r. 2016
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: 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

