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Láska je naším poslaním
Rodina plná života

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prišlo na svet.
(Jn 1,9)
V láske Nebeského Otca a v sile Ducha Svätého zanesme Božieho Syna Ježiša
Krista všetkým, čo potrebujú a hľadajú jeho dary: pokoj, bratstvo, jednotu,
vernú službu a zmierenie! Sviatky Narodenia Pána nech nanovo upevnia vieru,
radosť i pokoj v našich rodinách, vo vzťahoch i v srdciach. Panna Mária, vzor
zasväteného života, nám vždy ukáže cestu k svojmu Synovi.
Božia láska a požehnanie nech Vás sprevádzajú aj v nastávajúcom roku!
Mons. Bernard Bober,
arcibiskup - metropolita
Ježiš neprišiel na perifériu ľudskej spoločnosti, aby nás tam nechal, ale aby nás
priblížil k sebe a dal nám moc stať sa Božími deťmi
(porov. Jn 1, 12)
Požehnané sviatky Kristovho narodenia i posilnenú nádej pre rok 2015 želá
s požehnaním
Mons. Stanislav Stolárik,
košický pomocný biskup, generálny vikár
Nech novonarodené Božie Dieťa Vám všetkým prinesie nádej na večný život,
lásku k nebeskému Otcovi a vieru do celej Vašej rodiny.
To Vám prajú a v modlitbách vyprosujú kňazi farnosti sv. Mikuláša v Prešove.
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

S radosťou vám predstavujeme
katechézy o rodinnom živote, ktoré
pripravila philadelphská arcidiecéza
a Pápežská rada pre rodinu ako prípravu
na Ôsme svetové stretnutie rodín, ktoré
sa bude konať vo Philadelphii od 22. do
27. septembra 2015.
Tieto katechézy vysvetľujú, prečo
katolícke učenie o sexualite, manželstve
a rodine vychádza z našej základnej
viery v Ježiša. Uvedené katechézy
začínajú rozprávaním o stvorení človeka
a jeho páde a o výzvach, ktorým čelí.
Zdôrazňujú však Boží plán pre našu
spásu. Láska je naším poslaním, lebo
len vtedy, keď milujeme Boha a jeden
druhého, sme plní života.
Druhý vatikánsky koncil učil,
že každá rodina je „domáca cirkev“,
malá bunka veľkej univerzálnej Cirkvi.
Uvedené katechézy vysvetľujú, čo to
znamená. Povzbudzujeme všetkých,
aby sa zaoberali týmito kateché-zami,
diskutovali o nich s inými, predovšetkým
vo farnostiach a aby sa modlili o poznanie,
ako môže Cirkev lepšie slúžiť rodinám,
a ako môžu rodiny slúžiť Cirkvi. Rodina
a Cirkev totiž závisia jedna od druhej.
V
predkladaných
katechézach
sme sa snažili predstaviť katolícke
učenie novým, hlbším a prístupnejším
spôsobom, vhodným pre katolíkov

ročník: XXIV.

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY V ROKU B
dnešnej doby a pre všetkých ľudí
dobrej vôle. Parafrázujúc slová svätého
Augustína, ktoré napísal vo svojich
Vyznaniach, Boh nie je nikdy starý, je
vždy nový. Veríme, že tieto katechézy
vás utvrdia v tom, že katolícke učenie
je krásne a celostné. Toto učenie je
nádhernou a úctyhodnou múdrosťou,
ktorá ako pravý zdroj slúži na obnovu
v každej dobe, aj v tej našej.
Tešíme sa na stretnutie s rodinami
celého sveta vo Philadephii. Pripravujeme sa na túto udalosť, pričom
osobitne prosíme o príhovor Panny
Márie a sv. Jozefa, rodičov Svätej rodiny
a patrónov rodín.
Mons. Charles J. Chaput, OFMCap.
Arcibiskup Philadelphie
Mons. Vincenzo Paglia
predseda Pápežskej rady pre rodinu

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Dušan

Po
29.12.

6:15 † Štefan, Mária

Piaty deň v oktáve
Narodenia Pána

7:00 † Mária - 1. výročie
12:00 † Quido, Mária
18:00 † Albert, Jozef, Anna
5:45 † Dušan

Ut
30.12.

6:15 † Mária - 1. výročie

Šiesty deň v oktáve
Narodenia Pána

7:00 † Ema - 1. výročie
12:00 † Mária
18:00 † František

St
31.12.

5:45 † Mária, Jozef, Bohumil

Siedmy deň v oktáve
Narodenia Pána

6:15 † Milan
7:00 † František - 1. výročie
12:00 † Mária

Cemjata 17:00 hod.

16:30 poďakovanie za milosti pre celú farnosť

Št
1.1.

PANNA MÁRIA BOHORODIČKA
prikázaný sviatok

Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00
Cemjata 10:15

Sv. Bazila Veľkého
a Gregora Nazianzského,
Pi
2.1.

So
3.1.

Ne
4.1.

biskupov a učiteľov Cirkvi
spomienka

Vyloženie a poklona ku Sviatosti
oltárnej od 12.30 hod.
Cemjata 17:00 hod.

Najsvätejšieho mena Ježiš
ľubovoľná spomienka

5:45 † Rudolf
6:15 ZBP Margita - 75 r.
7:00 † Jaroslav - pohrebná
12:00 ZBP bohuznáma rodina
18:00 za vnútorné uzdravenie Marek
5:45 za obrátenie Milana
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † František, Monika

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Michal), 7:45, 10:00 - latinská, 11:30,
18:00 († Rudolf, Alžbeta);
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: Michal Vrábel.
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 - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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 opravu konkatedrály:
• bohuznáma rodina 200 €
• bohuznáma 100 €
Na Dobrú novinu: bohuznáma 10 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

Požehnanie rodín bude na Sviatok
Sv. Rodiny v nedeľu 28.12.2014 pri sv.
omši o 7:45 hod.

3.

Silvestrovská sv. omša a rozlúčka
so
starým
rokom,
spojená
s vyhodnotením roku 2014 bude
v konkatedrále o 16:30 hod. Pri účasti
na speve hymnu Teba, Bože, chválime...
sa za obvyklých podmienok dajú
získať úplné odpustky.

4.

V utorok 31.12.2014, na Silvestra,
po sv. omši o 16:30 hod., bude
konkatedrála z bezpečnostných
dôvodov zatvorená.

5.

Kto sa na Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky zúčastní na speve
hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý...,
môže za obvyklých podmienok
získať úplné odpustky.

6.

7.

8.

v konkatedrále pobožnosť k Božiemu
milosrdenstvu - korunka. Zároveň
bude vyložená Oltárna sviatosť
k poklone po sv. omši o 12:00 hod.
do večernej sv. omše. Prosíme členov
RB, aby pripravili adoráciu.
Požehnanie domov a bytov
V kancelárii FÚ alebo v sakristii
konkatedrály nahláste potrebné
údaje aj s dňom, ktorý vám vyhovuje.
Požehnávať domy a byty budeme
3.1. a 4.1.2015. Požehnanie domov na
Cemjate a Vydumanci bude v utorok
6.1.2015 po sv. omši na Cemjate
o 10:15 hod. Potrebné údaje nahláste
v sakristii kostola na Cemjate.
Fatimská sobota v mesiaci január
bude v sobotu 3.1.2015.

9.
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Dobrá novina. Koledovanie po
domoch a bytoch bude v spolupráci
s hnutím eRko v tomto roku
6.1.2015. Môžete sa zapísať v sakristii
konkatedrály.

10. Už teraz dávame do pozornosti, že
v utorok 6.1.2015 pri sv. omši o 7:45
hod. za účasti Mons. Bernarda
Bobera,
košického
arcibiskupametropolitu, bude otvorený Jubilejný
rok Konkatedrály sv. Mikuláša,
nakoľko si pripomíname 500 rokov
od jej dokončenia.
11. V piatok 2.1.2015 o 15:00 hod.
bude Prosíme vás, aby ste nám
prostredníctvom farskej schránky,
farského e-mailu alebo osobne dali
vedieť, ktoré aktivity či podnety
v našej farnosti v roku 2014 vás
potešili alebo obohatili. Budeme ich
postupne zverejňovať v Infolistoch.
12. Vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať
za všetky dary, ktoré ste venovali pre
MAGIS, O. z., ako zbierku potravín.
13. Vianočný dar
V mene obdarovaných vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za
vaše milodary, ktoré ste venovali na
Vianočný dar pre chudobných.
14. Oznamujeme
birmovancom,
že
najbližšie stretnutia budú v týždni
od 12.1. - 15.1.2015, kedy sa budú
vykonávať písomné previerky z tém
1 - 9. Prosíme, aby ste sa náležite
pripravili.
15. Ešte sú voľné úmysly na mesiace
január - marec 2015. Svoje úmysly
môžete nahlásiť v kancelárii farského
úradu počas kancelárskych hodín.

Krsty 20.12.2014

Izabela Pavlovičová,
Eliška Bujdošová,
Mária Stela Križovenská

