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organ popri svojom zamestnaní, len tak z
lásky k našej farnosti. Som vďačný za každú
pomoc, za každú iniciatívu. Potom mne i
ostatným kňazom ostane viac času čakať na
ľudí, byť pri nich a robiť to, čo mám, byť pastoračným kňazom a privádzať ľudí viac a
hlbšie do vzťahu s Bohom. (dekan)

V TALIANSKU

10. 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. 			

11. V mesiaci február 24.2.2018 o 15.00 hod.
bude v našej konkatedrále kňazská
vysviacka a 25.2.2018 o 10.00 hod. budú
v našej farnosti primície dp. Štefana
Žarnaya.
12. Členovia SSV, ktorí sa pozabudli a
nevyzdvihli si kalendár na r. 2018,
podielovú knihu a DVD SSV, môžu
tak urobiť teraz a vyzdvihnúť si ich
v predajni SSV na Hlavnej ul. počas
otváracích hodín.
13. Ďalšie biblické stretnutie bude 7.2.2018
o 18.45 hod. v jedálni vo farskej budove.

Montérky a špiritualita?

tlač, kopírovanie, väzba

zmienky dlho rezonuje v mojom srdci.
Veľmi sa teším, že sa dekanovi podarilo
zjednotiť celé mesto a že pri slávnosti bol
aj zástupca pravoslávnej cirkvi. Nech vám
všetkým kňazom v našej farnosti žehná Pán.
(veriaca Mária H.).

JOZEF MIHAĽ

28. JANUÁR 2018

lacné tonery a cartridge

Pozývame chlapcov od 18 rokov,
ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom
duchovnom živote, na polročný duchovný
a formačný pobyt do komunity otcov
rogacionistov v Taliansku počas roka,
aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života
je pre nich tá správna. Kongregácia sa
venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia

vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné
povolanie. Náklady na pobyt hradia
otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa
budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom
duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis
a následne ťa pozveme na stretnutie:
Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ
sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com, 0911
487 341.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT

Na Popolcovú stredu bude sv. omša aj
o 8.15 hod. a ešte o 16.00 hod.
Ostatné sv. omše budú ako je to zvykom.
Upozoroňujeme: neodchádzajte zo sv. omše,
keď vám udelíme popolec. Sv. omša je viac!
Pôstne kázne nám v tomto roku zabezpečujú
bratia františkáni. Príhovor bude v rámci sv.
omše o 15.00 hod. Mnohí sa pýtate a hovoríte, že túto sv. omšu netreba zrušiť. Táto
sv.omša nebude zrušená, ostáva, preto pôstná kázeň je prepojená so touto sv. omšou.
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Poďakovanie:
Srdečne Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste v
týždni ekumény putovali s nami po jednotlivých kostoloch a spolu s nami ste sa modlitli za jednotu kresťanov. Správajme sa
členom týchto cirkvi s ľudskosťou a laskou
a Modlíme sa aj ďalej jeden za druhého.

5

Výzva: Blíži sa Pôstne obdobie, ku ktorému
patria aj modlitby krížovej cesty. Ak máte
vhodné texty na túto pobožnosť, radi si ich
pozrieme. Doneste ich do kancelárie.

Jedného, dnes už nebohého, kňaza volali počas komunizmu MOFA. Tá skratka
je veľmi veľavravná, znamenala "monterkový farár". V komunizme bol vysoko
hodnotený hlavne preto, že poopravoval
kostoly, či nejaké postavil. Ako často sa
v Katolíckych novinách objavuje text:
"Ďakujem, že ste nám postavili kostol..."
Kňaz, ktorý v monterkách pobehoval
po lešení, či s chlapmi stál pri miešačke
mal svoju prestíž. Ja sám som to zažil,
ešte začiatkom 90-tych rokov minulého
storočia, pri stavbe novej farskej budovy,
či oprave kostola. Pri stavbe nového som
skôr bol v pozícií managera, mechanicky
a s majstrom som robil len menšie veci.
Ale to už bol rok 2007. Po revolúcii
sa kňaz dostal do pozície, ktorú si často
vyžadujú veriaci: Nech kňaz organizuje
farské plesy, výlety pre mládež, zájazdy do
Medžugoria... Niekedy mi to pripadá, že
chceme preložiť nohy a prijímať konzum,
nech nás kňaz baví..., pasívne žiť vo farnosti a čakať a prijímať, čo kňaz ponúkne.
Ak vidím ponuku výletu, show niekde
inde, už idem tam.
Kňaz to má vedieť s deťmi, s mládežou,
má otvoriť faru, aby sa stala druhým
domovom pre ľudí ako prechodová stanica, kňaz nech organizuje voľnočasové
aktivity... Akoby v tom len mala byť náplň
práce v jeho kňazskom povolaní, jeho
duchovný rozmer, či špiritualita. Neveriaci
svet chce mať z kňaza charitatívného, či
kultúrného pacovníka. Ale veriaci človek

ročník: XXVIII.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

by sa mal na kňaza pozerať ináč.
"Milý duchovný otec, chcem vám
poďakovať, že ste mi zachránili
manželstvo", povedal mi pred nejakým
časom jeden pán v strednom veku. Keď
som v samote premyslel tieto slova, uvedomil som si, že mám z tohto v srdci väčšiu
radosť, ako z toho, že mi niekto poďakoval
za to, že som v roku 2007 postavil nový
kostol, či urobil iné roboty pri záchrane
materiálnych hodnôt či kulturných
pamiatok. Čo je viac? Závidím každému
kňazovi, ktorý sedí v spovednici, (*ja viac
času za stolom pri rozličných jednaniach
a stretnutiach, pri reprezentovaní v meste, či na spoločenských akciách), vedie
duchovné rozhovory, zachraňuje vieru.
Prvoradá úloha má pre kňaza byť ohlasovanie Božieho kráľovstva, to ostatné má
byť len prídavok. To ostatné môžu a majú
robiť laici (ale laik nemôže vysluhovať
sviatosť zmierenia, slúžiť sv. omšu). A
ak to nerobia, kňaz musí robiť aj toto. Je
to zložité, lebo keď sa na to pozrieme aj z
pohľadu dneška, kto by chcel za minimálnu mzdu v čistom mať na starosť opravu
konkatedrály, kaplniek Kalvárie, organa, zháňať peniaze, organizovať výlety,
voľnočasové aktivity, mať na hmotnej zodpovednosti neskutočné hodnoty,
ktorých finančné ohodnotenie si asi nevieme predstaviť.
Problém spočíva aj v tom, že by sme
nedokázali zaplatiť ani nejakého managera
na minimálnu mzdu. Preto som vďačný
za každého z vás, kto to robí, kto sa obetuje či už pri pomoci opravovať kostol či
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Imrich

Po.
29. 1.

6:15 ZBP Vojtech, Jozef, Ján, Andrea,
Emma

Féria

7:00

+ Anna - pohrebná

12:00 + Ján
18:00 ZBP Juraj, Alexander a ich rodiny
5:45 + Miroslav, Ema, Alexander

Ut.
30. 1.

6:15 + Jozef, Alžbeta, Michal, Alžbeta
7:00

Féria

+ Miroslav - pohrebná

12:00 za duše v očistci
18:00 ZBP Anna a Marta s rodinami
5:45 + Klára
6:15 + Miroslav - 3. výročie

Str.
31. 1.

Sv. Jána Boska, kňaza
(spomienka)

7:00

+ Mikuláš - pohrebná

12:00 za obrátenie a vnútorné uzdravenie
Zuzany a Daniela (m)
18:00 ZBP a poďakovanie pre Františka
(m) - 60 r. života
5:45 za duše v očistci

Št.
1. 2.

6:15 + Helena, Helena

Féria
Adorácia po večernej sv. omši,
vedie Hnutie Svetlo - Život

7:00 + Milan - pohrebná; + Verona pohrebná
12:00 + Helena, Helena
18:00 + Šimon

Obetovanie Pána
Pia.
2. 2.

(sviatok)
Cemjata: 17.00 hod.

5:45 + z rod. Hamarovej a Velanovej
6:15 + Jaroslava (ž)
7:00 + Angela - pohrebná
12:00 + Ján
18:00 + Jozef

So.
3. 2.

Ne.
4. 2.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Svätoblažejské požehnanie
hrdiel

Infolist
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5:45 ZBP Erika, Ivan s rod.
6:15 ZBP ružencové bratstvo (20. výr.)
18:00 + Aurélia

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45 (+ Marián), 6.30 (ZBP pre Juraja), 7.45, 10.00 (ZBP Marek, Martina
(ž), Larisa, Nastasia), 11.30 (+ Anna, Marcel), 15.00 (ZBP rod. Tomičovej a
Kazimírovej), 18.00 (+ Helena); Cemjata 10.15

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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Oznamy

1.

Milodary:
na
konkatedrálu:
bohuznáma Alžbeta 100 €, z krstu
Simony Spodníkovej 50 €. Zbierka
na pastoráciu mládeže ACM/UPC:
saleziáni 283 €, konkatedrála 1338,19
€. Na organ: bohuznáma Jana 100 €,
manželia Helena a Marián Haviroví
- adopcia píšťal 1000 €, Anna,
Erika a Tomáš Konrádyoví 1000 €,
bohuznáma 50 €, bohuznáma 100 €.

2.

Tento týždeň je prvopiatkový - večer
spovedáme od 17.00 hod. Ku chorým
domov pôjdeme v piatok od 8.00
hod. Vyloženie Sviatosti oltárnej
7.
bude v konkatedrále vo štvrtok a v
piatok od 12.30 hod.

3.

Sv. omša a vysluhovanie
sv.
zmierenia bude na Cemjate ako je to
zvykom od 16.00 hod.

4.

Na sviatok Obetovania Pána (2.
2.), budeme pri každej sv. omši
požehnávať
hromničné
sviece.
Prosíme, aby ste si ich priniesli 8.
opatrené chránidlom, aby sme
neznečistili podlahu konkatedrály.

5.

Svätoblažejské
požehnávanie
hrdiel v sobotu 3. 2. bude pri každej
sv. omši - buď individuálne alebo
hromadné.

6.

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“,
9.
tak chceme pre nich nazbierať
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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.
Zároveň
ponúkame
možnosť
prihlásenia sa na túto návštevu
v sakrestii konkatedrály aj pre
veriacich, ktorí by o to mali záujem.
Podľa počtu záujemcov sa objedná
autobus.
Rozhovory u Nikodéma privítajú
poslanca NR a spoluzakladateľa hnutia
OĽaNO Martina Fecka. Srdečne
vás pozývame na rozhovor s ním, na
ktorom aj vy môžete klásť svoje otázky.
Stretnutie sa uskutoční v Pivnici u
Nikodéma v pondelok 5. 2.2018 o 19.00
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.
Postreh za rok 2017. Sv. omša pri
príležitosti 770. výročia prvej písomnej
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