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Zriekam sa a verím

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

Nedeľou Krstu Pána končí
vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok. Krista stretávame
pri Jánovi, aby sa nechal skrze jeho
ruky pokrstiť v rieke Jordán. On,
Boží Syn, sa postaví do zástupu
čakajúcich aby sa ponoril do vody
tejto „duchovnej rieky“, aby nám
poukázal na dôležitosť krstu. Možno
ste mali to šťastie obnoviť si v tejto rieke aj vy svoje krstné sľuby a
nanovo ste boli pokropení vodou
tejto rieky.
Keď krstíme v našej konkatedrále
pri krstnom prameni (to je tá veľká
kamenná krstiteľnica blízko ambóny), často mi prebehne mysľou:
„Uvedomujú si prítomní vážnosť
tejto chvíle?“ Mobily, foťáky, kamery blikajú z každej pozície, len
málokto sa stíši a uvedomí si nesmierny dar tohto okamihu, v ktorom sa
dané dieťa stáva Božím dieťaťom,
pri ktorom sa mu zmýva dedičný
hriech a stáva sa členom Cirkvi.
Je ešte jedna veľmi vážna vec,
vážny okamih, ktorý mi prichádza
na um. Je aktuálny práve teraz, v
tomto čase, keď sú „znamenia čias“,
keď sa zdá, že dobro prehráva zápas
a zlo víťazí. My veriaci totiž vieme,
že okrem slobodnej vôle, z ktorej
vychádza ľudská zloba, existuje ešte
jeden duchovný zdroj zla. Kristus
nad ním zvíťazil, ale neznamená,

ročník: XXVIII.

KRST KRISTA PÁNA

že nemá svoj vplyv a že neexistuje.
A tu sme pri jednom úžasnom dare,
ktorý je naviazaný na samotný obrad krstu, či naviazaný aj na obrad
obnovy krstných sľubov. Zriekaš sa
všetkého zlého, pokušenia a skutkov? Zriekam, odpovedáme. Hovoríme tomu malý exorcizmus. Ach,
ako potrebné je nám nanovo o tom
hovoriť a toto si v duchu opakovať a
to nielen pri sv. omšiach alebo obradoch, kedy je to tam vložené.
Nech z našich sŕdc zaznie toto
vyznanie a toto zriekanie v plnej
vážnosti a úprimnosti. Je to pre
naše dobro i pre dobro druhých.
Duchovne i reálne môžeme potom
aj my precítiť úžasné slová samého
Boha. Toto je môj milovaný Syn.
Ty si môj milovaný syn, ty si moja
milovaná dcéra. Cirkev a naša viera nám ponúka prostriedky pre rast
v konaní dobra a ochrane pred zlom.
Krst a obnova krstných sľubov k
nim určite patria. (dekan)

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Michal, Mária

Po.
8. 1.

Bl. Titusa Zemana, kňaza a
mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Dorota, Štefan, Terézia
7:00

+ Jozef - 1. výročie

12:00 + Božena - 1. výročie
18:00 + Jozef
5:45 ZBP Magdaléna, František

Ut.
9. 1.

6:15 + Mária, Tomáš, Ludvik; + Anton
Fecko

Féria

7:00

+ Jolana - pohrebná

12:00 + Daniel, Marta, Viktor, Leopold
18:00 faustínum - združený úmysel
5:45 + Mária, Františka

Str.
10. 1.

6:15 + Michal, Mária

Féria

7:00

+ Karol - pohrebná

12:00 + z rod. Minarčíkovej
18:00 + Filoména, Juraj
5:45 za obrátenie Michala

Št.
11. 1.

6:15 + Imrich, Margita

Féria
Adorácia po večernej sv. omši

7:00 + Juraj - pohrebná
12:00 ZBP rod. Kurucová
18:00 + Šimon
5:45 za životné povolanie bohuznámej
osoby

Pia.
12. 1.

6:15 + Regina, František - 15. výr. úmrtia

Féria

7:00 + Jaroslav - 1. výročie
12:00 ZBP pre Martu Vrablovú s rodinou
18:00 + Žofia, Michal, Michal

So.
13. 1.

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa
Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

5:45 za pomoc v škole pre Petra (m)
6:15 ZBP Danka s rod.
16:00 + Ján, Aurélia, Terézia

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
14. 1.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Marián), 6.30 (+ Anton, František, Ondrej, Terézia, Mária), 7.45 (za kňazov
a rehoľníkov našej farnosti), 10.00 (ZBP bohuznámi), 11.30 (ZBP Dávid, Mária),
15.00 (ZBP Florián), 18.00 (ZBP bohuznámej rodiny);
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: Dominik Sabol.
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

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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Milodary: na konkatedrálu: z 6.
pohrebu p. Ruženy 100 €, z krstu
Adama Karaffu 30 €. Zbierka jasličky - 1. deň - konkatedrála - 656,40
€, jezuiti 288,89 €, na ABÚ 683,28 €,
Cemjata 38,10 €. Na Cemjatu: Ing. 7.
Jaroslav Pulik EZV s.r.o. 300 €. Na
rádio Lumen: bohuznáma 10 €. Na
TV LUX: bohuznáma 10 €. Na Dobrú
novinu: bohuznáma 10 €, p. Poláková
5 €. Na organ: rod. Novotných 50 €.
Na časopis Rodina Nepoškvrnenej: p.
Kmec 10 €.

Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov
na
Trojkráľové
stretnutie
do
Katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici štvrtok, 11.1.2018 o 16.00 hod.

V utorok 9. 1. na sv. omši o 18.00 hod. 8.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel (nie
za zosnulých!), ako aj milodary na sv.
omšu, vhoďte v obálke do schránky
pod obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále najneskôr do poludnia 9.
9.
januára 2018.

POZVANIE NA KONCERT: V
nedeľu 7.1.2018 o 16.00 hod. vás naše
O.z, Prešovská gotika srdečne pozýva
na Novoročný koncert ku bratom
františkánom. Srdečne budete vítaní.
Viď plagátik na 4. strane.

Požehnanie domov si môžete urobiť
aj sami doma. V sakristii konkatedrály
si
môžete
zakúpiť
kompletné
modlitby spolu s nápisom na dvere
20 - G+M+B -18. Vrelo odporúčame.
Dobrovoľný príspevok 2 €/ks bude
použitý na obnovu pútnického miesta v
Obišovciach.

V mesiaci január máme Týždeň
modlitieb za zjednotenie kresťanov.
V tomto roku začneme v našej
konkatedrále dňa 22.1.2018 o
17.30 hod. Sv. omša bude preto
až po skončení tejto pobožnosti.
Celý program bude zverejnený v
nasledujúcich číslach Infolistu.

Novoročné stretnutie Združenia
Faustínum bude 9.1., so začiatkom
o 15.30 hod. Bude mať podobu
novoročného posedenia v priestoroch
fary.
Pozývame
členov
ZF,
dobrovoľníkov, sympatizantov a kňazov
farnosti na vzájomné utuženie vzťahov.
10. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich
ZF Vám všetkým praje požehnaný
detí a katechéza bude 18.1.2018
Nový rok 2018.
o 19.00 hod. v Katolíckom kruhu.
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým
Stretnutie rodičov birmovancov bude
účinkujúcim vianočného koncertu
19.1.2018 v Katolíckom kruhu o 19.00
"Chvíľka pri jasličkách" za ich
hod. Účasť je povinná!
námahu a nádherný prednes. (dekan)
11. Prosíme vás, aby ste svoje pozitívne
O.z. Magis úprimne ďakuje a vyslovuje
postrehy za r. 2017 a z toho, čo sa
srdečné Pán Boh zaplať všetkým., ktorí
udialo v našej farnosti i v konkatedrále,
venovali trvanlivé potraviny na zbierku,
prišli povedať osobne alebo zaslali mail
ktorá sa pred Vianocami adresne
na presov@rimkat.sk. Taktiež prosíme
rozdelila medzi núdznych. Vianočný dar
o nové návrhy, týkajúce sa našej práce a
pre chudobných dosiahol výšku 825 €.
služby a taktiež, ako a čím by ste vedeli
Na faru ste doniesli 60 tašiek potravín
poslúžiť v tejto farnosti vy. Vaši kňazi
a ďalších 70 priamo na Konštantínovu
ulicu. Odhadujeme, že sa nazbieralo a
rozdalo okolo 350 kg. potravín.

