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Spoločná iniciatíva Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví,
Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov
a kresťanské cirkvi v Prešove Vás pozývajú
na spoločné modlitby uvedené témou

2018
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
21. JANUÁR 2018

D O N O R O M ...
Ján Sarossy

STREDA 24.1.2018 o 18:00
modlitebňa Cirkvi bratskej
príhovor: Jozef Dronzek
na tému: Budovať rodinu v domácnosti a v cirkvi

1.

Rádio Lumen spúšťa 13. ročník projektu Rádio LUMEN spája Lumenrodiny. Chcete
prežívať aj vy spoločné chvíle v kruhu kresťanských rodín? Zapojte sa s vašou rodinou!
Vyplnením dotazníka do 31.1.2018 na www.lumen.sk, emailom na: lumenrodiny@lumen.sk
alebo na poštovej sdrese: Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica.

tlač, kopírovanie, väzba

ŠTVRTOK 25.1.2018 o 18:00
Chrám sv. Trojice, Evanjelická cirkev a.v.
príhovor: Marek Forgáč, pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy
na tému: On zhromaždí rozptýlených... zo štyroch koncov zeme

lacné tonery a cartridge

UTOROK 23.1.2018 o 17:30
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Gréckokatolícka cirkev
príhovor: Martin Jurčo
na tému: Všímajme si potreby druhých

predaj a servis tlačiarní

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18.–25. január 2018 budú
Ekumenické bohoslužby v Prešove:
Pondelok 22.1.2018 o 17:30
Konkatedrála sv. Mikuláša, Rímskokatolícka cirkev
príhovor: Daniel Galajda
na tému: Počuj plač môjho úbohého ľudu z ďaleka a široka v krajine!

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

Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená
Exodus 15,6

Historický organ v chráme
zubom času poznačený.
Obnova,ked sa má zvládnuť,
potrebná je na to prosba...
Kúpa píšťal sa tu núka,
donorom sa môžeš stať,
na obnovu,ak prispieť chceš,
nie tak veľa,treba dať...
Premýšľaš - dať, či nedať máš,
rozhodnúť sa musíš sám...
Skutok dobrý v Božom chráme
zanecháš aj generáciam...
„Obrátenie sv. Pavla" - (Sk 9,1-22)
(25.01.)

Sv. Pavol sa narodil niekedy v rokoch 5-10
po Kristovi v Tarze v Cilícii (južné Turecko)
v židovskej rodine, ktorá požívala práva
rímskeho občianstva. Rodičia mu dali
dve mená: Šavol (Saulus – meno prvého
židovského kráľa) a Pavol (Paulus – malý).
Dostal vynikajúce vzdelanie, najprv v samotnom Tarze v helenistickej škole a neskôr
v Jeruzaleme pri nohách slávneho učiteľa
Gamaliela. Popritom – ako správny Žid – sa
vyučil stanárskemu remeslu. Vyrábal stany
alebo lodné plachty, čo bol vtedy veľmi
hľadaný tovar.
V prvom rade však ostal dôsledným, až
fanatickým, farizejom. Zahorel nenávisťou
proti novému učeniu, ktoré hlásal Ježiš

ročník: XXVIII

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Kristus a jeho apoštoli. Bol pri kameňovaní
sv. Štefana. Nekameňoval ho síce priamo,
ale strážil šaty katom. Potom si vymohol
dovolenie na prenasledovanie kresťanov aj
v Damasku. No na ceste do tohto mesta sa
mu zjavil sám Ježiš Kristus. Na tri dni z toho
oslepol, ale potom sa dal pokrstiť a niekoľko
dní nato už ohlasoval v synagógach Ježiša
Krista a rozprával o tom, čo sa mu prihodilo. Židom sa to nepáčilo a chceli ho zabiť.
On im však ušiel (jeho učeníci ho spustili v
koši cez hradby – Sk 9,19-25) a odišiel na juh
do púšte, ktorá siaha až do Arábie, aby sa
pripravil na apoštolský úrad. Asi po troch
rokoch sa vrátil späť do Damasku a odtiaľ
do Jeruzalema, aby vyhľadal apoštolov.
Avšak každý sa ho bál – kvôli jeho povesti
prenasledovateľa kresťanov. Vtedy sa ho
ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom
Petrovi a Jakubovi a porozprával im, ako
si Pavol počínal v Ježišovom mene. Z Jeruzalema odišiel Pavol asi na štyri roky do
Tarzu. Potom spolu s Barnabášom zamierili
do Antiochie, kde hlásali evanjelium medzi
pohanmi.
V Antiochii dostal milosť, že bol
„uchvátený až do tretieho neba“. Aby však
nespyšnel, bol mu daný do tela osteň, satanov posol, aby sa nevyvyšoval. (2 Kor 12)
Kvôli prenasledovaniu musel z Efezu odísť
cez Macedónsko do Korintu. Späť do Jeruzalema sa vrátil cez Macedónsko, Troadu,
Milét, Týrus a Cézareu. Zažil mnoho utrpenia, sklamania, ale aj radosti z apoštolátu
a služby Bohu (2 Kor 11,16-33). V Jeruzaleme ho uväznili a vďaka tomu sa dostal do
Ríma. (http://www.zivotopisysvatych.sk)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Ján s rodinou

Po.
22. 1.

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Ján
7:00

+ Júlia - pohrebná

12:00 + predkovia Ireny a Vincenta
18:00 + Peter, Ladislav, Mária
5:45 ZBP Zdeno - 50 r. života

Ut.
23. 1.

6:15 + Anna
7:00

Féria

+ Alžbeta - pohrebná

12:00 + Vojtech, Ida
18:00 + Andrej, Zuzana, Ján
5:45 + Rudolf

Str.
24. 1.

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

6:15 + Zuzana, Jozef
7:00

+ Eva - pohrebná

12:00 ZBP rod. Jaroslava (m) a Jozefy (ž)
18:00 + z rod. Drábovej
5:45 + Štefan

Št.
25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, apošotla
(sviatok)

6:15 ZBP Ján a Gabriela (ž)
7:00 + Marián - pohrebná

Adorácia po večernej sv. omši

12:00 + Ján
18:00 + Štefan
5:45 + Helena, Imrich
6:15 + Mária, Ján

Pia.
26. 1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
(spomienka)

7:00 + Eva - pohrebná
12:00 ZBP pre rod. Petrovskú
18:00 + Andrej, Anna, Ján, Mária, Juraj,
Vladislav

So.
27. 1.

Sv. Angely Merici, panny
(ľubovoľná spomienka)

5:45 + Rudolf
6:15 + Mária, Jozef, Blažena
18:00 + Jozef a Anna

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
28. 1.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Tomáš), 6.30 (ZBP pre Juraja),
7.45 (+ Jozef), 10.00 (ZBP Beáta a Frederik a rod. Mihoková),
11.30 (+ Ružena), 15.00 (ZBP Katarína a Štefan s rod.), 18.00 (+ Jozef);
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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2.

3.

4.

5.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu:
z pohrebu Heleny Havrilovej
30 €, bohuznáma rodina 100 €,
z pohrebu Angely Kaščákovej
150 €, z krstu Adama Karafu 30
€. Na organ: Manželia Helena
a Marián Havirikoví - adopcia
píšťal 1000 €; rod. Baršajová, Erika
Ljachová, Vierka Tomková, Evka
Hletová, Kvetka Pavlovská - 50 €,
bohuznáma 20 €, bohuznáma 50 €.
Na TV Lux: bohuznáma 20 €.
V nedeľu 21.1.2018 pri sv. omšiach
máme zbierku na Pastoráciu
mládeže ACM/UPC. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.
Združenie kresťanských seniorov
- klub Staré mesto Prešov - pozýva
svojich členov na januárové
hodnotiace stretnutie v nedeľu
21.1.2018 do Katolíckeho kruhu do
miestnosti Čaviareň o 15.00 hod.
Snúbenci,
ktorí
by
chceli
absolvovať predmanželské náuky
v mesiacoch február - jún 2018,
nech si všimnú termíny náuk,
ktoré sú vyvesené na nástenkách
i na našej web stránke presov.
rimkat.sk. Tam sa aj treba on-line
prihlásiť. Jednotlivé kurzy sú
limitované max. počtom párov 10
párov/kurz. Na predmanželské
náuky sa môžete prihlasovať aj na
www.centrumsigord.sk a www.
domanzelstva.sk, ak by ste sa
nezmestili do počtu prihlásených
v našej farnosti. Ďakujeme za
pochopenie.
Prosíme vás, aby ste svoje
pozitívne postrehy za r. 2017 a z
toho, čo sa udialo v našej farnosti
i v konkatedrále, prišli povedať
osobne alebo zaslali mail na

6.

7.

8.

9.
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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.
Náš otec arcibiskup - metropolita,
Mons. Bernard Bober, oslavuje 25
rokov od biskupskej vysviacky.
Srdečne pozýva na slávnostnú
sv. omšu a to v utorok 30.1.2018
o 10.00 hod. do Katedrály sv.
Alžbety v Košiciach.
Zajtra
(pondelok,
22.1.2018)
prijmite pozvanie na ekumenickú
pobožnosť so začiatkom o 17.30
hod. v konkatedrále. Po jej
skončení bude sv. omša, začiatok
cca 18.15 hod.
Pozývame vás na Modlitby
matiek do kostola sv. Jozefa:
26.1.2018 o 17.30 hod., 27.1.2018 o
17.30 hod., 28.1.2018 o 14.30 hod.
Dňa 17.2.2018, v rámci prípravy
na
sviatosť
birmovania,
organizujeme
pre
našich
birmovancov návštevu Žakoviec,
miesta, kde pôsobí o. M. Kuffa. Po
konzultácii so Žakovcami chceme
birmovancov i vás požiadať, či
by ste sa zapojili do našej pôstnej
aktivity pre nich. Aby sme tam
neprišli “s prázdnymi rukami“,
tak chceme pre nich nazbierať
hygienické potreby (drogériu).
Nie šatstvo, ani potraviny, ale
hygienické potreby (sprchový
gél, mydlo, zubnú pastu, ale aj
prípravky na umývanie podlahy,
veci potrebné na upratovanie). Ak
sa chcete zapojiť do tejto aktivity,
spomínané veci doneste na farský
úrad. Ďakujeme.

