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Vo Vatikáne 26. novembra 2017,
na slávnosť Krista Kráľa vesmíru,
František, pápež

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
4. FEBRUÁR 2018

Výber z posolstva Svätého Otca
Františka na 26. svetový deň
chorých
(11. február 2018)

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

a účinkujúcim hudobníkom, ako aj pani
organistke. Fandím dievčine, ktorá spieva
pred evanjeliom. Všetkým patrí veľká
vďaka a Pán Boh zaplať. (krátené, p.
Sninčáková).
13. Univerzitné pastoračné centrum v
Prešove vás pozýva 8.2.2018 (štvrtok)
večer o 19.00 hod. na tradičnú Fašiangovú
veselicu (ul. 17. novembra 13). Predpredaj
lístkov: upc.unipo.eu. Marek Varga, duch.
správca UPC PO.
14. P18. Ako sledujete v médiách, koncom júla
sa v Prešove bude konať stretnutie mládeže
celého Slovenska. Naša farnosť patrí ku
hlavným organizátorom tejto mimoriadnej
udalosti. Vrelo odporúčame, aby ste si
všímali info na našej web stránke a zároveň
odporúčame, aby ste sa tiež zaregistrovali.
Účasť na programe nebude voľná (okrem
sv. omše). Dostane sa tam len ten, kto sa
zaregistruje. To platí pre všetkých, nielen
pre mladých.
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2018

predaj a servis tlačiarní

termíny náuk, ktoré sú vyvesené na
nástenkách i na našej web stránke
presov.rimkat.sk. Tam sa aj treba online prihlásiť. Jednotlivé kurzy sú
limitované max. počtom párov 10
párov/kurz. Ďakujeme za pochopenie.
12. Postreh za rok 2017. V prvom rade chcem
poďakovať pánu dekanovi a všetkým
pánom kaplánom v našej farnosti za to,
že sú a majú s nami trpezlivosť. Také
dobré obsadenie sme ešte nemali. Mne sa
veľmi páčila svätá omša – primičná, ktorá
bola slúžená novokňazom Dominikom.
Nebola pompézna, ale tak si predstavujem
slávenie sv. omše pri takejto príležitosti.
Pán kaplán Šimko sa venoval napísaniu
kázne s citom a mal ju pripravenú na 100%.
Veľmi oceňujem televízne obrazovky
v bočných lodiach kostola. Chápem aj
to, že nemôžu byť na každej sv. omši.
Spevácky zbor má vždy naštudované rôzne
partitúry a je radosť ich počúvať. Veľká
vďaka zbormajstrovi, všetkým spevákom

sa teda podieľajú na tomto poslaní Cirkvi. Ide o spoločne nesenú
zodpovednosť, ktorá obohacuje
hodnotu dennej služby každého zo
zúčastnených.
5. Márii, láskyplnej Matke, chceme
zveriť všetkých chorých na tele i na
duši, aby ich posilnila v nádeji. Nech
nás teda modlitba k Pánovej Matke
spojí v naliehavej prosbe, aby každý
člen Cirkvi s láskou prežíval svoje
povolanie v službe životu a zdraviu. Všetkým chorým, zdravotníckym pracovníkom i dobrovoľníkom
zo srdca udeľujem apoštolské
požehnanie.

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

obchodným artiklom, čo povedie k
vyradeniu chudobných z nej.
4. Ježiš zanechal Cirkvi ako dar
svoju uzdravujúcu moc: „V Skutkoch
apoštolov sa dočítame o uzdraveniach, ktoré sa udiali prostredníctvom
Petra (porov. Sk 3, 4 – 8) a Pavla (porov. Sk 14, 8 – 11). Pastorácia v zdravotníctve je a stále bude nevyhnutnou a základnou úlohou, ktorú treba
vždy prežívať s novým nasadením,
počnúc farskými spoločenstvami, až
po tie najkvalitnejšie zdravotnícke
centrá. Nesmieme však zabudnúť ani
na nežnú lásku a vytrvalosť, s ktorou
sa mnohé rodiny starajú o svoje deti;
rodičov či iných príbuzných, ktorí sú
chronicky chorí alebo majú vážne
postihnutie. Lekári a sestričky, kňazi,
zasvätené osoby a dobrovoľníci,
rodinní príslušníci a všetci, čo sú
zapojení do starostlivosti o chorých,

Infolist

Služba Cirkvi chorým a tým, ktorí
sa o nich starajú, musí napredovať
so stále novým nasadením, vo vernosti Pánovmu povereniu (porov. Lk
9, 2 – 6; Mt 10, 1 – 8; Mk 6, 7 – 13)
a nasledujúc veľmi výrečný príklad
jej Zakladateľa a Učiteľa.
Témou tohoročného Svetového
dňa chorých sú slová, ktoré Ježiš,
vyzdvihnutý na kríži, adresoval svojej matke Márii a Jánovi: „,Hľa, tvoj
syn!... Hľa, tvoja matka! A od tej
hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn
19, 26 – 27).
1. Tieto Pánove slová hlboko
osvetľujú tajomstvo kríža. Kríž
neznamená beznádejnú tragédiu,
ale je miestom, kde Ježiš vyjavuje
svoju slávu a zanecháva svoju poslednú vôľu lásky až do krajnosti,
ktorá sa stáva základným pravidlom
života kresťanského spoločenstva
a každého učeníka. Ježiš prežíva
na kríži starosť o Cirkev i o celé
ľudstvo a Mária je povolaná, aby sa
spolu s ním podieľala na tejto starosti. Skutky apoštolov ukazujú, že
Mária začala plniť túto svoju úlohu
v ranokresťanskom spoločenstve
Cirkvi. Úlohu, ktorá sa nikdy
nekončí.
2. Materské povolanie Cirkvi

ročník: XXVIII.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

voči núdznym a chorým sa v jej
dvetisícročnej histórii uskutočňuje
prostredníctvom mnohých iniciatív
v prospech chorých. V krajinách,
kde je systém zdravotnej starostlivosti nedostatočný alebo neexistuje,
pracuje Cirkev na tom, aby poskytla
ľuďom – nakoľko je to možné – zdravotnú starostlivosť, a tak sa znížila
detská úmrtnosť a premohli niektoré
veľmi rozšírené choroby. Všade sa
snaží starať o chorých, aj keď ich
nedokáže vyliečiť. Obraz Cirkvi ako
„poľnej nemocnice“, ktorá prijíma
všetkých, čo sú zranení životom; je
veľmi konkrétnou realitou, pretože
v niektorých častiach sveta poskytujú pre obyvateľstvo nevyhnutné
ošetrenie len misijné a diecézne nemocnice.
3. Pripomínanie si dlhých dejín
v službe chorým je pre kresťanské
spoločenstvá a zvlášť pre tie, ktoré
túto službu vykonávajú i dnes,
dôvodom radosti. Do minulosti
však treba hľadieť najmä preto,
aby sme sa ňou obohatili. Máme
si brať príklad z obetavosti mnohých zakladateľov inštitútov, ktorí
slúžili chorým až po úplné sebaobetovanie. Toto dedičstvo minulosti
nám pomáha dobre si naplánovať
budúcnosť: napríklad chrániť katolícke nemocnice pred rizikom,
že podľahnú „firemnej mentalite“,
ktorá sa v celom svete usiluje o to,
aby sa starostlivosť o zdravie stala
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 + Rudolf - 10. výročie

Po.
5. 2.

Sv. Agáty, panny a mučenice

6:15 ZBP Jozef, Vladimír, Tatiana, Jozef s
rodinami
7:00

(spomienka)

+ Tomáš - pohrebná

12:00 ZBP Agáta
18:00 + Jozef, Magdaléna
5:45 ZBP a dar pokory pre Evu

Ut.
6. 2.

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

6:15 ZBP Žofia - 80 r. života
7:00

+ Žofia - pohrebná

12:00 na vlastný úmysel (Anderko)
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 za uzdr. rod. koreňov bohuznámej
rodiny

Str.
7. 2.

6:15 + Mária, Jozef

Féria

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00 + Ema, Arpád, Mária, Juraj
18:00 ZBP Agáta
5:45 ZBP Jakub

Št.
8. 2.

6:15 + Ján, Helena, Viera

Féria
Adorácia po večernej sv. omši.

7:00 + Pavlína - pohrebná
12:00 + Róbert
18:00 + Anton
5:45 + Helena

Pia.
9. 2.

6:15 + Milan

Féria

7:00 + Jozef - 1. výročie
12:00 ZBP Mária - 70 r. života
18:00 ZBP pre Beátu s rodinou

So.
10. 2.

Sv. Školastiky, panny
(spomienka)

5:45 + Dušan, Jozef, Ivana
6:15 + Mária
18:00 ZBP Ján

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
11. 2.

Infolist

5.45 (+ Milan), 6.30 (ZBP pre Máriu),
7.45, 10.00 (+ Mária), 11.30 (ZBP Anna), 15.00 (ZBP Peter s rodinou),
18.00 (+ Rudolf); 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: bohuznáma
Katarína 500 €. Na konkatedrálu:
bohuznámy 50 €, bohuznámy 10 €, z
pohrebu Nagyová 10 €. Na TV Lux:
bohuznáme sestry 50 €.
Zomrel kňaz vdp. Andrej Červeňák.
Pohrebné obrady spojené so zádušnou
svätou omšou za účasti biskupa budú v
pondelok 5.2.2018 o 14.00 hod. v Dome
nádeje na Mestskom cintoríne v Prešove.
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.
V utorok 6.2. na sv. omši o 18.00 hod.
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
6.2.2018.
V utorok dňa 6.2.2018 o 16.00 hod.
v Katolíckom kruhu bude stretnutie
ZDRUŽENIA
FAUSTINUM.
Téma stretnutia je Dar rodinného a
spoločenského života. Na toto stretnutie
príde aj pán Ing. Hrabovský, člen
hlavného vedenia združenia Faustinum
v Krakove. Po sv omši bude neformálne
stretnutie.
O. z. Prešovská gotika vás pozýva na
Fašiangový koncert 8.2.2018 o 18.00
hod. do modlitebne Cirkvi bratskej,
kde vystúpi Quartetto Ristretto a
Prešovskí trubači. Výťažok z koncertu
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bude
použitý
na
rekonštrukciu
svätomikulášskeho organa.
7. Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov
na stretnutie vo štvrtok 8.2.2018 o 16.00
hod. do Katolíckeho kruhu. Hosťom
stretnutia bude vdp. Mgr. Anton Janič
– farár z kostola Kráľovnej Pokoja na
Sídl. III.
8. Pri príležitosti 26. svetového dňa
chorých, ktorý si pripomenieme 11.
februára 2018, Vás srdečne pozývame
na jeho liturgické slávenie spojené
s udeľovaním sviatosti pomazania
chorých. Svätú omšu o 10.30 hod.
bude v nemocničnej kaplnke sv.
Jozefa Moscatiho vo FNsP v Prešove
celebrovať vdp. Jozef DRONZEK, náš
dekan.
9. V nedeľu (11.2.) je Svetový deň
chorých, pri tejto príležitosti budeme
udeľovať pomazanie chorých pri
svätých omšiach v nedeľu (11.2.) o
7.45 a 15.00 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 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.
10. 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 dcjm.
11. Snúbenci, ktorí by chceli absolvovať
predmanželské náuky v mesiacoch
február - jún 2018, nech si všimnú
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