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(Pokračovanie zo strany 1)

i v každej činnosti, ktorá má za cieľ podporu
jednoty kresťanov: „Je to ako keby sme sa neustále museli schádzať vo večeradle Zeleného
štvrtka, hoci naša spoločná prítomnosť na tomto mieste ešte čaká na svoje dokonalé naplnenie, kým sa všetci kresťania nezhromaždia
pri jedinej oslave Eucharistie po prekonaní
prekážok, ktoré stoja v ceste dokonalému
cirkevnému spoločenstvu.“ (UUS 23)
Práve preto, že sme rozdelení, máme sa s ešte

V utorok 7. februára 2017 sa od 10:00
hod. otvoria brány Katolíckej univerzity v

Vďačné milosrdnému Bohu i ľuďom
Vám s radosťou oznamujeme, že dňa 2.
februára 2017 pri svätej omši o 10. 30
hod. v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva
v Krakove - Lagievnikoch zložíme večné
rehoľné sľuby v Kongregácii sestier Matky
Božieho Milosrdenstva.

Svätú omšu bude celebrovať Mons. Stanislav
Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
S vďačnosťou za dar rehoľného povolania
Vás prosíme o modlitbu.
sr. Blanka Krajčíková, Prešov
sr. Jana Mária Krnáčová, Hriňová.

(Pokračovanie zo strany 3)
veľké

zhromaždenie,

zaregistrovať.

kde

sa

budete

môcť

Založenie OZ inicioval náš pán

dekan Jozef Dronzek. Jeho úlohou má byť pomoc
pri rekonštrukcii konkatedrály a pomc pri oprave
organa. Srdečne vás prizývame do spolupráce a k
vzájomnej pomoci.
12.

Modlitby matiek sa budú konať vo františkánskom
kostole sv. Jozefa: 27. 1. o 17.30, 28.1. o 17.30 a

13.

Spoločenstvo Hnutie Svetlo-Život v Prešove
pozýva slobodných, rozvedených a ovdovelých na
Deň otvoreného spoločenstva, ktorý sa uskutoční
dňa 28.1.2017 od 14:00 hod. na Gymnáziu sv.
Moniky v Prešove. Téma stretnutia je Ježiš –
Môj Spasiteľ, Svedectvá. Súčasťou programu je
katechéza, adorácia, svätá omša a agapé.

Spoločné modlitby kresťanov (2) pokračovanie z minulého týždňa

tlač, kopírovanie, väzba

29.1. o 15.00

združenia (OZ) Prešovské gotika. Chystáme

22. január 2016

lacné tonery a cartridge

OZNÁMENIE

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

Nedeľa 29. januára 2017 bude už tradične
venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku
(KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je
poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom,
dobrodincom a podporovateľom za modlitby,
obety a každú pomoc a podporu venovanú
Katolíckej univerzite. Prosíme veriacich, aby
sa v tento deň spojili v modlitbách za jedinú
katolícku univerzitu na Slovensku.

Ružomberku (KU) na všetkých jej štyroch
fakultách - filozofickej, pedagogickej,
teologickej
a
zdravotníckej.Všetci
záujemcovia dostanú informácie o štúdiu na
KU. Zvedavcov ako aj nádejných budúcich
študentov čaká atraktívny sprievodný program.
Môžu si napríklad vyskúšať moderovanie
v rozhlasovom a televíznom štúdiu, absolvovať
exkurziu v laboratóriách a ateliéroch, prezrieť
poklady historickej knižnice, atď. Príďte sa
zoznámiť so štúdiom a prostredím Katolíckej
univerzity.
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väčšou nádejou spájať v Kristovi a zverovať
mu budúcnosť svojej jednoty a spoločenstva.
(porov. UUS 26) Spoločná modlitba kresťanov
je pozvaním pre samého Krista, aby navštívil
spoločenstvo tých, ktorí ho úpenlivo prosia.
(porov. UUS 21) Absencia spoločných modlitieb je tak, zdá sa, jedným z najväčších omylov,
ktorý môže ekumenizmus postihnúť. Modlime
sa a zaiste si všetci prajeme, aby spoločenstvo
modliacich sa za jednotu kresťanov v Prešove
raz obohatili aj naši bratia pravoslávni.

Ježiš povedal: „Proste a dostanete“ (Mt
7,7). Ak modlitba vychádza z úprimného
srdca a lásky, prinesie ovocie. Dnes máme
množstvo krásnych svedectiev o tomto
ovocí. V roku 1980 sa napr. na ostrove Rodos spoločne modlili pravoslávni a katolíci.
Bol to významný moment, keď sa delegáti
po teologickom dialógu dokázali ujednotiť v
modlitbe.
V praxi to vyzeralo takto: V sobotu 31.
mája sa zúčastnili pravoslávni rímskokatolíckej latinskej sv. omše v kostole sv.
Františka a v nedeľu ráno 1. júna zúčastnili sa
katolíci na pravoslávnej sv. liturgii v pravoslávnom chráme. Účastník tohto stretnutia podal nasledovné svedectvo: „Skúsenosť živého
modlitebného spoločenstva naplňovala
všetkých účastníkov z oboch strán veľkým
oduševnením. Bolo možné takto spoznať, ako
je možné obidve hlboko do dejín siahajúce
tradície liturgického výrazu prežívať ako celok, ktorý navzájom obohacuje všetkých...
Záver konferencie vyznel v priateľskom a
bratskom duchu. Všetci si rovnako uvedomovali, že na Patmose a Rodose došlo k historickej udalosti a že je potrebné sa úprimne
modliť, aby Boh ďalšej práci požehnal.“
Pastoračné návštevy pápežov zahrňujú
vždy ekumenické stretnutia a spoločnú
modlitbu s inými cirkvami a cirkevnými
spoločenstvami. Sv. Ján Pavol II. si pekne
spomína na stretnutia s pravoslávnym patriarchom Dimitriom I.: „Ako by som mohol

ročník: XXVI.

3. nedeľa v Cezročnom období

zabudnúť na svoju účasť na slávení Eucharistie v kostole sv. Juraja v sídle Ekumenického
patriarchátu vo Fanare (30. novembra 1979)
a na slávnostnej bohoslužbe vo Svätopeterskej bazilike pri príležitosti návštevy môjho
cteného brata patriarchu Dimitria I. v Ríme
(6. decembra 1987)? Pri tejto príležitosti
sme sa pri oltári spoločne modlili Nicejskokonštantinopolské vyznanie viery podľa
pôvodného gréckeho textu. Špecifické znaky,
ktoré charakterizovali každé takéto stretnutie
v modlitbe, nemožno opísať niekoľkými slovami. Pre výhrady z minulosti, ktoré rôznym
spôsobom zaťažili každé z týchto stretnutí,
má každé z nich svoju vlastnú jedinečnú
významnosť; všetky sa vryli do pamäti Cirkvi, ktorú Utešiteľ vedie k hľadaniu jednoty
všetkých veriacich v Krista.“
Na II. vatikánskom koncile došlo k posunu
v myslení. Spoločná modlitba kresťanov sa
už nechápe ako niečo pohoršujúce, čo dáva
všetky cirkvi na rovnakú úroveň bez toho,
aby sa vnímali rozdiely, ktoré medzi modliacimi sú. Naopak. Práve pri spoločných modlitebných stretnutiach možno hlbšie precítiť
tragické dôsledky rozdelenia. Zážitok túžby
po bratstve, vyjadrený v jednom modlitebnom stretnutí a nemožnosti pristúpiť
k spoločnému Eucharistickému stolovaniu sú tým silným momentom, ktorý v nás
prelamuje pýchu a otvára nás pokore. Pri
spoločných modlitbách dochádza k lepšiemu
vzájomnému poznávaniu sa.
Sv. Ján Pavol II. hovoril, že spoločná
modlitba musí byť prítomná v živote Cirkvi
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Martin - pohrebná
6:15 ZBP Janka - ž.

Po.
23. 1.

7:00

Féria

+ Elena - pohrebná

12:00 ZBP Miroslav a Mária - 40 r.
manželstva
18:00 + Miron, Alžbeta, Pavol
5:45 ZBP Pavel, Lenka

Ut.
24. 1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a
učiteľa Cirkvi, (spomienka)

6:15 ZBP Janka (ž.) s rod.
7:00

+ František - pohrebná

12:00 ZBP Barbora
18:00 + Jozef, Martina (ž.)
5:45 + Andrej, Margita, Pavol, Dušan
6:15 + Štefan

Str.
25. 1.

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
(sviatok)

7:00

+ Ján - pohrebná

12:00 + Oľga
18:00 Poďak. za úspešné zloženie skúšok
a ZBP pre skúšajúcich
5:45 + Ján, Pavlína, Helena, Jolana

Št.
26. 1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

6:15 + Ján

(spomienka)

7:00 + Jozef - 1. výročie

Adorácia po večernej sv. omši

12:00 + Mária
18:00 ZBP rod. Šarišských
5:45 + Mária, Jozef, Blažena

Pia.
27. 1.

6:15 + ZBP Dada, Ružena, Judita

Féria

7:00 + Štefan - pohrebná
12:00 + František
18:00 + ZBP Alex

So.
28. 1.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a
učiteľa Cirkvi, (spomienka)

5:45 + Imrich
6:15 + Anton
18:00 + Juraj, Mária

4. nedeľa v Cezročnom období
5.45 (ZBP Tomáš), 6.30 (ZBP Juraj),

Ne.
29. 1.

7.45, 10.00 (ZBP Beáta -50 r. života - a rod. Mihoková),
11.30 (ZBP rod. Pravdová), 15.00 (+ ZBP Peter a Samuel s rodinami),
18.00 (ZBP a obrátenie Martina -ž., Erika - ž., Jozef, Jozef);
Cemjata 10.15

Oznamy

Infolist

Infolist

1.

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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2.

Milodary: bohuznáma na kostol

100

7.

Rádio

Jasličky: 105 €

Chcete prežívať aj vy spoločné chvíle v kruhu

Mons. Bernard Bober vyhlasuje mimoriadnu

kresťanských rodín? Zapojte sa s vašou

Lumen, Kapitulská 2, 974 01 Bratislava.
8.

V spolupráci s CK Trinity v roku 100.

zasiahnutými zemetrasením. Za vaše modlitby,

výročia

ale aj finančnú podporu vyjadrujeme úprimné

letecký pútnický zájazd Fatima - Lisabon,

Pán Boh zaplať.

Coimbra,

Sväté omše za zdravotníckych pracovníkov

Portugalsku, v dňoch 20.3. - 25.3.2017. Odlet

fakulty

Katolíckej

Srdečne

poistenie insolventnosti, komplexné cestovné
poistenie 12,00 Eur). + 50 € doprava Prešov -

pozývame.

Budapešť - Prešov. Zájazd sa uskutoční, ak sa

Oznamujeme tým, ktorí si nevyzdvihli

nazbiera dostatočný počet záujemcov. Môžete

kalendáre a podielové knihy SSV v určenom

sa nahlasovať vo farskej kancelárii alebo v

termíne, že si ich ešte môžu vyzdvihnúť v
2. 2017
Pozývame vás na púť: Paray le Monial Cluny - Taize - Lurdy - Ars. Termín: 7. - 14.

sakristii konkatedrály.
9.

cestovné

a

úrazové

V mene obdarovaných občianske združenie
MAGIS vyslovuje srdečné Pán Boh zaplať
všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli

poistenie).

k potravinovej zbierke, alebo finančne, pre

Púťou vás bude sprevádzať o. Viktor Baltes

rodiny nachádzajúce sa v núdzi. Vďaka vašej

a o. Marek Varga. Môžete sa nahlasovať v

štedrosti sme mohli pred Vianocami obdarovať

kancelárii alebo v sakristii konkatedrály. Viac

92 rodín.

na výveske kostola a na www.presov.rimkat.sk
Kto by chcel čítať z Denníčka sv. Faustíny v

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí
bude 8. 2. o 19.00 v Katolíckom kruhu.

10.

máj 2017. Cena: 395 eur (ubytovanie, strava,
doprava,

v

Lisabone, transfery autobusom v Portugalsku,

vás

predajni SSV na Hlavnej ul. od 16. 1. do 10.

Compostela

de Compostela, 1x ubytovanie s raňajkami v

tému: Etické aspekty starostlivosti o ťažko
zomierajúcich.

de

Fatime, 1x ubytovanie s polpenziou v Santiagu

nemocničnej kaplnke FNsP nám predstaví
a

Santiago

pripravujeme

poplatok, 3x ubytovanie s polpenziou vo

univerzity

v Košiciach. Po sv. omši o 15.15 hod. v

chorých

zjavení

(letenka Budapešť – Lisabon a späť, letiskový

hosťom ThDr. Radoslav LOJAN, PhD. z
Teologickej

fatimských

je z Budapešti. Predpokladaná cena bude 650 €

Prešova - 26. januára 2017 bude opäť naším

6.

Lumenrodiny.

lumen.sk alebo na poštovej sdrese: Rádio

januára 2017. I týmto spôsobom môžeme

5.

spája

na www.lumen.sk, emailom na: lumenrodiny@

vo všetkých kostoloch našej diecézy 22.
vyjadriť spolupatričnosť a súcit s ľuďmi

LUMEN

rodinou! Vyplnením dotazníka do 31. 1. 2017

diecéze Spoleto-Norcia. Zbierka sa uskutoční

4.

Rádio Lumen spúšťa 12. ročník projektu

€, 5 €, z pohrebu Jaroslava Daňka 50 €.

celodiecéznu zbierku na pomoc talianskej

3.
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11.

Staňte

sa

člnemi

nášho

občianskeho

nedeľu o 14.50, nech si vyberie termín a zapíše
sa na zoznam v sakristii.

(Pokračovanie na strane 4)
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