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1.

Infolist

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
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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.

Lektori konkatedrály

14:15 hod.

Birmovanci (K. Karch + M. Stachová)

23.2. piatok

17:15 hod.

Akolyti konkatedrály (rozdávatelia)

25.2. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Mládež a birmovanci (F. Telvák + D.
Wieleková)

2.3.

piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

4.3.

3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (S. Vavreková + D. Provázková)

9.3.

piatok

17:15 hod.

Birmovanci (Martin Šimko, kaplán)

11.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

CZŠ sv. Moniky (kaplán, žiaci)

16.3. piatok

17:15 hod.

CZŠ sv. Mikuláša (kaplán, žiaci)

18.3. 5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti (František Telvák, kaplán)

23.3. piatok

17:15 hod.

Klub kresťanských pedagógov

25.3. Kvetná nedeľa

14:15 hod.

Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - Život)

Pôstne kázne budú v rámci sv. omše o 15:00
Najbližšia pôstna kázeň:

tlač, kopírovanie, väzba

18. 2. 2018 - 1. pôstna nedeľa - Pokušenie (P. Masseo OFM).

Omyl v chápaní

lacné tonery a cartridge

17:15 hod.

18.2. 1. pôstna nedeľa

11. FEBRUÁR 2018

predaj a servis tlačiarní

16.2. piatok

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

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

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša

2018

Milí bratia a sestry, veľmi ťažko sa nám
v ľudskej rodine prijíma za pravdu toto
tvrdenie: Choroba a smrť ako následok
dedičného hriechu sú neoddeliteľným
atribútom (vlastnosťou) dočasného
života.
Takáto skúsenosť s našou dočasnosťou
mnohých privádza ku zúfalstvu. Ale,
keď máme vieru a nasledujeme osobu
Ježiša Krista, každý človek, tak zdravý,
ako aj chorý, môže prijať bolesť, chorobu a smrť a dať týmto ďalším atribútom nášho života zmysel. Cirkev nám
pomáha v takomto chápaní a sviatosťou
pomazania chorých. Dodnes sa používa
slovné spojenie, ktoré je nejako zakotvené v našej tradícií a hovorí sa tomuto
pomazaniu „posledné pomazanie“. Mne
takýto slovný zvrat pripomína výrok
smrti. My kňazi sa s tým v praxi často
stretávame, lebo niektorí z obavy, že je
to vraj posledné pomazanie, ani ku svojím chorým kňaza nezavolajú. Hovoria: len aby sme ho nevystrašili. Treba
jasne povedať, je to sviatosť chorých a
živých, preto sa nemôže udeľovať po
smrti. Vtedy sa kňaz môže len modliť
za zosnulého.
Názov jasne hovorí, pomazanie
chorých, nie je to posledné pomazanie.
Áno, existuje viatikum, teda udelenie
úplnej absolúcie a podanie Sv. oltárnej,
ktoré sa udeľuje v stave tesne pred
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smrťou, ale pomazanie chorých môžu
chorí prijať aj viackrát za svoj život.
Hlavným cieľom tejto sviatosti nie je
teda príprava na smrť, ba dokonca ani
uzdravenie, ani odpustenie hriechov,
ani potvrdenie choroby. Toto sú
vedľajšie ciele, ktoré sa môžu vďaka
Božej milosti aj prejaviť, (sú prípady,
keď sa človek uzdravil po prijatí tejto
sviatosti) ale predsa len to hlavné a
prvé je autentické stretnutie s Kristom v bolesti a zjednotenie sa s ním v
utrpení. Ak sa takto budeme pozerať
na túto sviatosť, tak potom bude pre
nás oveľa ľahšie dať každej bolesti a
utrpeniu nadprirodzený zmysel. Len vo
svetle viery a vykupiteľského rozmeru
Kristovho kríža dokážeme prijať chorobu a smrť. Sami o sebe tieto negatívne
fenomény, ktoré nás sprevádzajú, sú
najbolestnejším skutkom a nedá sa ich
glorifikovať. Preto, aby to tak nebolo, je
potrebné chorým ponúknuť Krista.
Pomazanie olejom nie je „konkurencia"
pre lieky a lekárske metódy liečenia,
ani nie je ďalším alternatívnym, homeopatickým liekom, či liekom z Božej
prírody, ktorý nám má teda opraviť
naše pokazené zdravie. Už v žiadnom
prípade nestotožňujeme toto pomazanie
s nejakou mágiou. Treba ozaj pamätať
na to, že len Kristus môže uzdravovať.
(J. DRONZEK)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Štefan, syn Štefan, Mária, Jozef, Zdena
6:15 + Ján, Bartolomej

Po.
12. 2.

7:00

Féria

+ Štefan - pohrebná

12:00 + Irena, Emil, Mária, Anna, Štefan a z
rod. Výhonských
18:00 + František, Katarína, Ladislav, Ladislav,
Milan, Pavlína, Belo, Anna, Štefan

5:45 + Stanislav

Ut.
13. 2.

6:15 ZBP pre Hyacintu
7:00

Féria

+ Mária - pohrebná

12:00 + Ladislav
18:00 + Milan

POPOLCOVÁ STREDA
Str.
14. 2.

Št.
15. 2.

(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
5.45 (na úmysel Jany), 6.15 (+ Valentín), 7.00 (ZBP Peter), 8.15, 12.00 (+ Božena, Michal),
16.00 (+ bohuznáma osoba), 18.00 (+ Magdaléna); Cemjata 17.00

Štvrtok po Popolcovej strede
Adorácia po večernej sv.
omši za manželov s obnovou
sľubov

5:45 + z rod. Dugasovej, František
6:15 + Žofia, Andrej
7:00 + Viktória - pohrebná
12:00 + Ján, Helena, Ján
18:00 + Mikuláš, Mária, Michal
5:45 +Jozef

Pia.
16. 2.

Piatok po Popolcovej strede
Krížová cesta 17.15 - lektori
konkatedrály

6:15 + Vojtech - kňaz
7:00 + František - 1. výročie
12:00 + Jozef, Zuzana
18:00 + Natália

So.
17. 2.

Ne.
18. 2.

5:45 + Juraj, Mária

Sobota po Popolcovej strede

Infolist

Infolist

6:15 + Viliam Koľ - 1. výročie
18:00 + Emília, Tomáš

1. PÔSTNA NEDEĽA
5.45 (+ Mária, Ján), 6.30 (ZBP pre Danku s rod.), 7.45 (ZBP Milan), 10.00 (+ Ján, Matilda,
Eduard), 11.30 (ZBP Peter s rodinou), 15.00 (ZBP a pokoj v rodine pre Miloša a Tatianu),
18.00 (+ Katarína, Katarína); 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: HM Print s. r. o.
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

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:
novomanželia Lejkoví 150 €,
bohuznáma 20 €, bohuznámy 10
€. Na organ: bohuznámy 100 €.
Na TV Lux: bohuznámy 20 €. Na
Rádio Lumen: bohuznámy 20 €.
Na pastoráciu mládeže ACM/
UPC: jezuiti 166,90 €.
2. Na prvú pôstnu nedeľu (18.2.) bude
pri sv. omšiach tradičná zbierka
na charitu. Pán Boh zaplať!
3. V stredu je prísny pôst, keďže
máme Popolcovú stredu. Prosíme,
aby ste po udelení popolca
neodchádzali z chrámu a ostali
na celom slávení sv. omše. Sv.
omše budú posilnené, pribudne sv.
omša o 8.15 hod. a 16.00 hod. Na
Cemjate o 17.00 hod. Pri každej
sv. omši sa bude udeľovať
popolec.
4. V stredu 14.2.2018 budú kňazské
rekolekcie dekanátu Prešov mesto.
Farská kancelária bude preto
dopoludnia zatvorená. Pohreby a
iné vážne udalosti hláste kňazom
pri sv. omšiach.
5. Na
veľkonočný
dar
pre
chudobných môžete prispieť aj
vhodením milodaru do označených
pokladničiek v konkatedrále.
6. Všimnite si rozpis pôstnych
kázní, ktoré povedú otcovia
františkáni ako aj krížových ciest
na nástenkách.
7. Stretnutie rozdávateľov sv.
prijímania bude 15.2.2018 o 19.00
hod. na farskom úrade, Hlavná 81.
8. Zapojte sa aktívne na hlasovaní
za získanie nemalých finančných
prostriedkov na zrekonštruovanie
nášho organu v Konkatedrále sv.
Mikuláša cestou nadácie VÚB
prostredníctvom www.nadaciavub.
sk/poklady. Hlasovanie trvá v čase
od 12.2. do 25.2.2018. Oslovte
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vašich známych, priateľov, rodinu.
Hlasujte výberom nášho organa
na webovej stránke, kliknutím,
zadaním vášho telefónneho čísla a
spätným odoslaním overovacieho
kódu, ktorý vám príde na vaše
mobilné číslo. Podporme dobrú
vec záchrany jedného zo skvostov
nášho mesta.
9. Dňa 12.2.2018 o 15.00 hod. bude
stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
v Kláštore Sancta Mária.
10. 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.
Z
Z programu Národného týždňa
manželstva v Prešove vyberáme:
15. február 2018 – štvrtok, 18:00
sv. omša za manželov s obnovou
manželských sľubov a adorácia.
Miesto:
Konkatedrála
svätého
Mikuláša.
Popis: 18:00 Svätá omša za manželov
s obnovou manželských sľubov.
19:00 – 19:45 adorácia.
15. február 2018 – štvrtok, 19:45 Film
o manželoch pre manželov.
Miesto: Farská pivnica „U Nikodéma“, RKFÚ Prešov, Hlavná 81.
Popis: Príjemné posedenie pri pohári
vína (alebo čaju) a dobrom filme.
18. február 2018 – nedeľa, 17:00
- 18:30 Ďakovná ekumenická
bohoslužba a slávnostné ukončenie
NTM 2018 v Prešove.
Miesto: zbor Cirkvi bratskej Prešov,
Slovenská 34.
Organizuje: koordinačný tím NTM v
Prešove.

