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svätej Panny vo svojom evanjeliu,
zvlášť v prvých dvoch kapitolách.
Mnohé veci sa mohol dozvedieť
priamo od nej. Naznačuje to
dvojitá zmienka v jeho evanjeliu:
Mária zachovávala u seba všetky
tieto reči. Takto možno povedať,
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
15. OKTÓBER 2017

že obrátený pohan z Antiochie sa
stal evanjelistom Ježiša Krista i jeho
Matky.

Spracoval: František KUNC

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

Lukáš ostal nažive. Ale čo robil,
o tom nemáme spoľahlivé
správy. Najstaršie zmienky sa
zhodujú iba v tom, že hlásal
evanjelium. Najčastejšie sa kladie
evanjelistovo účinkovanie do
Grécka, kde údajne i zomrel
v Tébách vo veku 84 rokov.
Najcennejším
pomníkom
sv.
Lukáša však nie je hmotný hrob,
ale dva spisy, evanjelium a Skutky
apoštolov, ktoré zostavil okolo
roku 70. Obidva spisy sú písané
pekným literárnym jazykom,
pričom Skutky apoštolov majú aj
živý, pútavý štýl. Zreteľne vyniká
úsilie pôvodcu podávať udalosti a
deje v historických súvislostiach.
Ba
Skutky
apoštolov
sú
priamo
dejinami prvotnej
Cirkvi. Tak v Evanjeliu, ako aj
v Skutkoch, vyniká kresťanský
univerzalizmus,
otvorenosť
Kristovho posolstva pre všetky
národy a spoločenské triedy bez
rozdielu. V tom je svätý Lukáš
verným žiakom apoštola národov.
Lukášovo evanjelium niektorí
nazývajú evanjeliom Božieho
alebo Kristovho milosrdenstva.
Evanjelista v ňom vyzdvihuje
Kristov súcit s trpiacimi a jeho
milosrdenstvo voči hriešnikom.
Neskoršie zmienky v kresťanskej
tradícii hovoria o sv. Lukášovi,
že bol i maliarom a že namaľoval
obraz Panny Márie. Svätý Lukáš
totiž zanechal veľmi pekný portrét
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ročník: XXVI.

28. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A

Vo
svätom
evanjelistovi
Lukášovi stretáme výnimočnú
osobnosť
prvotnej
Cirkvi.
Jeho dva spisy - Evanjelium
a Skutky apoštolov - tvoria
nielen
najrozsiahlejšie
dielo
Nového zákona, ale obsahujú
state ako napr. podobenstvá
o
márnotratnom
synovi
a
milosrdnom Samaritánovi, ktoré
patria medzi najkrajšie
časti
celej Biblie. Čo vieme o osobe a
životnom diele tohto evanjelistu?
Svätý Lukáš bol pôvodom pohan,
Sýrčan alebo Grék. Pochádzal zo
sýrskej metropoly - Antiochie.
Svätý Pavol i stará kresťanská
tradícia o ňom hovoria, že bol
lekárom. Ježiša Krista nepoznal
osobne, ale iba prostredníctvom
"očitých svedkov a služobníkov
slova." S nevšedným záujmom
sa usiloval preskúmať všetko od
počiatku, aby sám čo najlepšie
poznal skutočnosť a aby ju mohol
spoľahlivo predložiť aj iným.
Apoštolské listy sv. Pavla
a niektoré state zo Skutkov
apoštolov predstavujú sv. Lukáša
ako spoločníka apoštola národov.
Po prvý raz ho stretáme so sv.

Pavlom na jeho druhej misijnej
ceste, to je okolo roku 50, od
Troady po Filipy. Na jar r. 58 bol
v tomto meste znova po Pavlovom
boku a sprevádzal ho na jeho
spiatočnej ceste do Jeruzalema.
V tom čase Židia chytili Pavla v
chráme a chceli ho zabiť. Vtedy
miestodržiteľ rozhodol, že Pavol
pôjde do Ríma. Ale prešli až dva
roky, kým sa toto rozhodnutie
uskutočnilo. Konečne, niekedy na
jeseň r. 60, odplávala loď s Pavlom
a jeho strážcami z cézarejského
prístavu. Pri apoštolovi bol
aj Lukáš,
ktorý v Skutkoch
apoštolov podal podrobný opis
dobrodružnej cesty do Ríma. Prvé
Pavlovo väzenie v Ríme trvalo
dva roky. Počas toho bol Lukáš
pri ňom. Apoštol ho spomína v
dvoch listoch. Evanjelista Lukáš
bol v Pavlovej blízkosti aj pri jeho
druhom rímskom uväznení v
rokoch 66 - 67. Vtedy bol apoštol
v ťažkej situácii a očakával smrť.
Takmer všetci ho opustili.
V druhom liste Timotejovi píše:
"Lukáš je so mnou sám". Pavla
popravili sťatím pravdepodobne
v júni roku 67. Jeho spoločník
pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
16. 10.

Ut.
17. 10.

Str.
18. 10.

Št.
19. 10.

Pia.
20. 10.

So.
21. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom
období

Svätého Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
(spomienka)

Svätého Lukáša, evanjelisu
(sviatok)

Svätého Pavla z Kríža, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Po večernej sv. omši adorácia

Piatok 28. týždňa v Cezročnom
obdob

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Jozef, Mária

6:15

+ Stanislav, Karol, Tekla

7:00

+ Oľga- pohrebná

12:00

+ Ladislav

18:00

+Mária

5:45

+ Emanuel

6:15

+ ZBP Anna - 80 rokov života

7:00

+ Ladislav pohrebná

12:00

+ Jozef

18:00

+ Vincent, Milan, Ján, Zuzana, Vasiľ,
Magdaléna

5:45

+ Anna, Helena, Barbora

6:15

+ Mária

7:00

+ Mária- 1. výročie

12:00

+ Ján, Anna, Marta

18:00

ZBP Terézia s rodinou

5:45

ZBP a dary Ducha Sv. pre Darinu

6:15

+ z rod. Kelnerovej a Oľhovej

7:00

+ Eva - 1. výročie

12:00

+ Veronika, Vincent, Štefan

18:00

+ Mária

5:45

+ Marta, Štefan, Zuzana, Marta

6:15

+ Mária, Štefan, Jozef, Štefan

7:00

+ František - 1. výročie

12:00

ZBP Martin (m) s rod., Ivana (ž)

18:00

ZBP Katka, Jarmila, Ľubica, Ján

5:45

ZBP Mária, Marta, Nicola, Peter,
Gabriela, Peter, Tamara

6:15

+ Emil, Michal, Mária

18:00

+ Alžbeta

29. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
Ne.
22. 10.

5.45 (ZBP František s rod. - 70 r. života), 6.30 (ZBP pre Janku), 7.45,
10.00 (ZBP Sabína - 70 r. života), 11.30 (+ Štefan, Veronika a syn Jozef), 15.00 (+ Mária
Marušinová - 1. výr.), 18.00 (+ František, Mária, Tomáš, Anna); Cemjata 10.15; Kalvária
16.30

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: HM Print s. r. o.
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
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Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

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.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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2.

3.

Milodary: Na konkatedrálu: zbierka
bola vo výške 2239,68 €, z Kalvárie
30,40 €, bohuznámy 10 €, bohuznámy
5 €, bohuznámi veriaci 200 €, zo
sobáša Kmecových 100 €. Na organ:
manželia Macejkoví 100 €, Ing. Vincent
Dolák 1000 €, bohuznáma Oľga 20 €,
bohuznáma 50 €.
Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. V
celej Cirkvi a po celom svete sa konajú
zbierky na podporu misijných diel,
šírenia evanjelia po celom svete.
Od 4.9. sa začala akcia Adoptuj si
píšťalu. Bližšie informácie, proces
adopcie a zoznam donorov sledujte cez
www.presovskagotika.sk, cez p. dekana,
ekonómku alebo p. kaplánov.

4.

V stredu 18.10.2017 sa budú konať
rekolekcie nášho dekanátu Prešov mesto u bratov saleziánov so začiatkom
o 9.00 hod. Farská kancelária bude preto
dopoludnia zatvorená. Pohreby a iné
vážne udalosti hláste kňazom pri sv.
omšiach v konkatedrále.

5.

Blíži sa oktáva Dušičiek. Na cintoríne
budeme sláviť sv. omše ako je to zvykom.
Môžete prísť a nahlásiť úmysly za svojich
zosnulých, tak vo farskej kancelárii ako aj
v sakristii konkatedrály.

6.

Milí veriaci, chceme vás informovať, že do
konca roka sú všetky úmysly obsadené.
Dokonca sa už úmysly zapisujú na nový
rok. Ak by niekto potreboval súrne
sv. omšu, môžete kontaktovať osobne
niektorého z kňazov

7.

Združenie kresťanských dôchodcov,
klub Prešov - Staré mesto, pozýva svojich
členov na stretnutie v nedeľu 15.10.2017
o 15.00 hod. v Katolíckom kruhu na
Jarkovej ulici.

8.

Hnutie

na

pomoc

rozvedeným
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kresťanom
oznamuje,
že
modlitbové
mesačné
stretnutie
sa uskutoční v utorok 17.10.2017
v Katolíckom kruhu, Jarkova ulica o 17.00
hod. Stretnutie povedie o. Peter Šturák z
GK farnosti bl. P.P. Gojdiča - Sídlisko III.

9.

V pondelok 16.10.2017 o 15.00 hod.
bude stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
Kláštore Sancta Maria.

10. Dňa 27.10.2017 vás srdečne pozývame
na Modlitby za mesto Prešov, za voľby,
za kandidátov. Program začína sv.
omšou. Po sv. omši budú chvály. Táto
akcia je pripravená v spolupráci so
spoločenstvom Marana Tha.
11. V infoliste je vložený leták s názvom
„Adoptuj
si
organovú
píšťalu“.
Letákom
sa
snažíme
informovať
všetkých ľudí o príprave na generálnu
opravu svätomikulášskeho organa v
našej konkatedrále. Leták je potrebné
vnímať ako prostriedok na šírenie tejto
informácie. Samozrejme, že propagovaná
adopcia organových píšťal nie je povinná
a tí, ktorí sa z rôznych dôvodov do nej
nezapoja nemusia mať výčitky svedomia.
Rozhodovanie musí byť v úplnej slobode,
pri všetkej zodpovednosti. Ďakujeme
za pochopenie a za Vašu podporu, či
finančnú alebo mnohokrát účinnejšiu, a
to modlitbou.
12. V mesiaci október sa uskutočnia
Organové dni. Budú tri organové
koncerty:
evanjelický
kostol,
františkánsky a naša konkatedrála.
Najbližší koncert vo štvrtok 19.10.2017 v
Kostole sv. Jozefa o 19.00 hod. Viac info
na plagáte.
13. V stredu 18.10.2017 sa Slovensko opäť
zapojí do medzinárodnej iniciatívy
"Milión detí sa modlí ruženec". Pápežská
nadácia ACN Slovensko - u nás známa
ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu
webovú stránku www.miliondeti.sk,
na ktorej nájdete didaktické materiály a
informácie k iniciatíve.

