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5. február 2017

tlač, kopírovanie, väzba

stav (nie však v stave napr. momentálnej
chrípky). Sviatosť pomazania chorých
môžu prijať iba tí, ktorí sú v stave
milosti posväcujúcej - teda bez
ťažkého hriechu.
12. Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na
pravidelné stretnutie do Katolíckeho kruhu
na Jarkovej ulici vo štvrtok 9. februára
o 16.00 hod.
Naše pozvanie prijal
a svojou prednáškou nás obohatí Mgr.
Martin Štieber – kaplán z kostola
Kráľovnej pokoja na Sídl.III.
13. Srdečne vás pozývame na záverečnú
konferenciu projektu Priateľstvo a
pomoc bez hraníc v utorok 14. 2. o
10.00 do Divadla Alexandra Duchnoviča
- Malá sála, Jarková 77. Téma: Cez
kultúrne a sociálne otázky ku vzájomnému
porozumeniu 2.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

8. decembra 2016, na sviatok
Nepoškvrneného počatia
František

2017

predaj a servis tlačiarní

Bratia a sestry, my všetci – chorí, zdravotníci i dobrovoľníci – sa spoločne obráťme v
modlitbe na Máriu, aby svojím materským
príhovorom posilňovala a sprevádzala našu
vieru. Od Krista, svojho Syna, nech nám na
ceste uzdravovania i v zdraví vyprosí nádej,
cit pre bratstvo a zodpovednosť, horlivosť za
celkový ľudský rozvoj a radosť z vďačnosti
zakaždým, keď nás Boh prekvapí svojou
vernosťou a milosrdenstvom.
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10. Pri príležitosti 25. svetového dňa
chorých, ktorý si pripomenieme 11.
februára 2017, Vás srdečne pozývam
na jeho liturgické slávenie spojené
s udeľovaním sviatosti pomazania
chorých. Svätú omšu dňa 9. februára
2017 o 15.15 hod. bude v nemocničnej
kaplnke sv. Jozefa Moscatiho vo FNsP
v Prešove celebrovať Mons. Marek
FORGÁČ, košický pomocný biskup.
S úctivým pozdravom Marcel Stanko,
duchovný správca nemocnice
11. V sobotu (11.2.) je Svetový deň chorých,
pri tejto príležitosti budeme udeľovať
pomazanie chorých v kostole. Tento
čas budeme v konkatedrále vysluhovať
sviatosť pomazania chorých pri svätých
omšiach v piatok (10. 2.) o 12.00
a v sobotu (11.2.) o 6.15 hod. Môžu
ju prijať tí, ktorí sú vážne chorí, ako
aj tí, ktorí ju prijali napr. pred rokom
a vedia, že sa im zhoršil ich zdravotný

6

prítomnosti a lásky, nasledujúc žiarivé svedectvo toľkých Božích priateľov a priateliek, spomedzi ktorých spomeniem sv. Jána
z Boha a sv. Kamila de Lellis, patrónov nemocníc a zdravotníkov, a sv. Matku Terezu
z Kalkaty, misionárku Božej lásky.
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

skôr pomáhať čeliť našim ľudským slabostiam a tiež výzvam v oblasti zdravotníctva
a technológií. Kiež pri príležitosti Svetového dňa chorých nájdeme novú motiváciu
prispievať k šíreniu kultúry rešpektujúcej
život, zdravie a životné prostredie; nech nás
inšpirujú k zasadzovaniu sa za rešpektovanie
integrity a dôstojnosti osôb, a to aj prostredníctvom správneho prístupu k bioetickým
otázkam, k starostlivosti o tých najslabších
i k ochrane prostredia.
Pri príležitosti 25. svetového dňa chorých
znovu zdôrazňujem, že chcem byť svojou
modlitbou a povzbudením nablízku lekárom,
zdravotníkom, dobrovoľníkom i všetkým
zasväteným osobám, ktoré sa venujú službe
chorým a núdznym; cirkevným i svetským
inštitúciám, ktoré v tejto oblasti pôsobia; a
tiež rodinám, ktoré sa s láskou starajú o svojich chorých príbuzných. Všetkým želám,
aby boli vždy radostnými znakmi Božej

Infolist

Výber z posolstvoa Svätého Otca
Františka na 25. svetový deň chorých
(11. február 2017)
Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a všeobecne,
trpiacich; zároveň vyzýva tých, ktorí sa im
venujú – počnúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi –
aby ďakovali za povolanie, ktoré prijali od
Pána: sprevádzať chorých bratov a sestry.
Zároveň vyslovujem svoje uznanie
všetkým tým, ktorí – v rôznych úlohách
a vo všetkých zdravotníckych štruktúrach
po celom svete – odborne, zodpovedne
a obetavo prispievajú k zmierneniu vášho
utrpenia, vášmu vyliečeniu a každodennému
pocitu zdravia. Chcel by som vás všetkých
– chorých, trpiacich, lekárov, zdravotnícky
personál, príbuzných, dobrovoľníkov –
povzbudiť, aby ste uvažovali o Márii Uzdravení chorých, ktorá je zárukou nežnej
Božej lásky ku každej ľudskej bytosti a vzorom odovzdania sa do jeho vôle. Kiež vo
viere, živenej Božím slovom a sviatosťami,
vždy nájdete silu milovať Boha a bratov,
a to aj pri prežívaní choroby.
Aj na nás, podobne ako na sv. Bernadetu,
Mária pozorne hľadí. Pokorná dievčina z
Lúrd hovorí, že Panna, ktorú nazýva „krásna pani“, na ňu hľadela tak, ako sa hľadí
na osobu. Tieto jednoduché slová opisujú
plnosť tohto vzťahu. Bernadeta – chudobná, nevzdelaná a chorá – cíti, že sa Mária
na ňu pozerá ako na osobu. „Krásna pani“
s ňou hovorí s veľkou úctou, bez toho, aby

ročník: XXVI.

5. nedeľa v Cezročnom období

ju ľutovala. To nám pripomína, že každý
chorý vždy je a zostáva ľudskou bytosťou,
a ako s takou s ním treba zaobchádzať.
Chorí rovnako ako ľudia – s často vážnym
– hendikepom, majú svoju neodňateľnú
dôstojnosť a svoje poslanie v živote, a
nikdy sa nestanú iba predmetmi, hoci sa aj
niekedy zdajú úplne pasívni, v skutočnosti
takými nikdy nie sú.
Po tomto zážitku v jaskyni sa vďaka
modlitbe mení Bernadetina slabosť na
silu pomáhať druhým. Vďaka láske sa
stáva schopnou obohatiť svojich blížnych
a predovšetkým ponúknuť svoj život na
spásu ľudstva. Fakt, že ju „krásna pani“
požiadala, aby sa modlila za hriešnikov,
nám pripomína, že chorí a trpiaci nenosia
v sebe len túžbu uzdraviť sa, ale aj túžbu
viesť skutočný kresťanský život, a to až do
tej miery, že ho obetujú, ako praví Kristovi
misionárski učeníci. Bernadeta dostáva
od Márie povolanie slúžiť chorým, má sa
stať „milosrdnou sestrou“. Toto poslanie
tak dokonale naplní, že sa stáva vzorom,
ktorý môže nasledovať každý zdravotnícky
pracovník. Prosme teda „Nepoškvrnené
počatie“ o milosť, aby sme vždy dokázali
nadviazať s chorým vzťah ako s osobou,
ktorá síce potrebuje pomoc – a niekedy aj
v tých najelementárnejších veciach – ale
zároveň v sebe má svoj vlastný dar, o ktorý
sa môže podeliť s druhými.
Toľké bohatstvo ľudskosti a viery nemôže
vyjsť nazmar, ale malo by nám
Pokračovanie na strane 4
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Dorota, Andrej, Anna, Daniel

Po.
6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov, (spomienka)

6:15 ZBP rod. Hajducká a Šutranová
7:00

+ Andrej - 1. výročie

12:00 Na úmysel
18:00 + Juraj
5:45 ZBP rod. Gnapová

Ut.
7. 2.

6:15 + Alojz
7:00

Féria

+ Katarína - pohrebná

12:00 ZBP Štefan a Mária
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP a poďak. za B. dobrodenia rod.
Gnapová

Str.
8. 2.

6:15 + Jozef, Lucia, Anton

Féria

7:00

+ Štefan - pohrebná

12:00 + Viktória
18:00 ZBP Katarína, Mária

Št.
9. 2.

5:45 + Mária

Féria
Adorácia po večernej sv. omši.
Modlitby za obete obchodovania
s ľuďmi.

6:15 + Rudolf
7:00 + Magdaléna - pohrebná
12:00 + Jaroslav
18:00 ZBP Anna (80 r.)
5:45 + Mária, Natália, Anna

Pia.
10. 2.

Sv. Školastiky, panny

6:15 + Alojz

(spomienka)

7:00 + Alžbeta - pohrebná

Pomazanie chorých: 18.00

12:00 + Jozef, Zuzana
18:00 + František

So.
11. 2.

Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej, (ľubovoľná spomienka)
Pomazanie chorých: 6.15

5:45 + Anna, František, Mária, Anton
6:15 + Peter, Štefan, Alžbeta, Mária
18:00 + Štefan - 1. výročie

6. nedeľa v Cezročnom období
Ne.
12. 2.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Ján), 6.30 (ZBP Juraj a Mária),
7.45, 10.00 (+ František, Žofia), 11.30 (+ z rod. Pravdovej), 15.00 (+ Štefan),
18.00 (ZBP Dávid a Mária);
Cemjata 10.15

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.

3.

4.

5.
6.

Oznamy

Milodary: na organ 4 €, bohuznámi:
100 €, 10 €. Na Tv Lux bohuznámi 20
€, 20 €, na Rádio Lumen bohuznámi
20 €, 10 €, 10 €. Na Dobrú novinu
bohuznámy 100 €. Z pohrebu
p. Knatkovej 50 €. Zbierka na
pomoc kresťanom po zemetrasení
v Taliansku: jezuiti 608,21 €.
Podporný fond - jezuiti 161,83 €.
V nedeľu 5. 2. vás pozývame
na spoločné chvály a modlitby
v konkatedrále so začiatkom o 19.07.
Chvály vedie farské spoločenstvo
Shalom, Prešov.
V utorok 7. 2. 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
7. februára.
Pozývame všetkých dospelých a mladých (od
12 rokov) na katechézy Neokatechumenátnej
cesty. Budú prebiehať v období od 7. 2. do 28.
3., vždy v utorok a v piatok o 19.00 hod. v
Katolíckom kruhu.
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich
detí bude 8. 2. o 19.00 v Katolíckom
kruhu.
Vo štvrtok 9. 2. vás pozývame v
spolupráci s Gréckokatolíckou charitou
Prešov s pobočkami v Humennom
a vo Svidníku na sv. omšu o 18.00
a následne na adoráciu spojenú s
modlitbami za obete obchodovania s
ľuďmi. Aj takto chceme pomôcť týmto
obetiam a upovedomiť verejnosť o
zneužívaní ľudí. Viac na obchodsludmi.
sk

7.

8.

9.
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V spolupráci s CK Trinity v roku
100. výročia fatimských zjavení
pripravujeme letecký pútnický
zájazd
Fatima
Lisabon,
Coimbra, Santiago de Compostela
v Portugalsku, v dňoch 20.3. 25.3.2017. Odlet je z Budapešti.
Predpokladaná cena bude 650
€ (letenka Budapešť – Lisabon
a späť, letiskový poplatok, 3x
ubytovanie
s polpenziou vo
Fatime, 1x ubytovanie s polpenziou
v Santiagu de Compostela, 1x
ubytovanie s raňajkami v Lisabone,
transfery autobusom v Portugalsku,
poistenie insolventnosti, komplexné
cestovné poistenie 12,00 Eur). + 50 €
doprava Prešov - Budapešť - Prešov.
Zájazd sa uskutoční, ak sa nazbiera
dostatočný počet záujemcov. Môžete
sa nahlasovať vo farskej kancelárii
alebo v sakristii konkatedrály.
Staňte sa členmi nášho občianskeho
združenia (OZ) Prešovská gotika.
Chystáme veľké zhromaždenie (28.
2. - 18.30 hod. - farská pivnica U
Nikodéme, Hlavná 81), kde sa budete
môcť zaregistrovať a dozvedieť viac.
Založenie OZ inicioval náš pán dekan
Jozef Dronzek. Jeho úlohou má byť
pomoc pri rekonštrukcii konkatedrály
a pomoc pri oprave organa. Srdečne
vás pozývame do spolupráce i na túto
prvú schôdzu.
Prosíme snúbencov, aby si na
výveske a na presov.rimkat.sk všimli
vypísané termíny na predmanželské
náuky a prihlásili sa cez prihlasovací
formulár. V mesiacoch júl a august
predmanželské náuky nie sú.
Pokračovanie na strane 4
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