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Pohľad na rok 2013 vašimi očami
Ivana: Oceňujem, že prostredníctvom
internetu som sa mohla duchovne spojiť
s účastníkmi púte na prešovskej Kalvárii
(14.-15.9.) a prežívať „mysterium crucis“
aj z nemocničného lôžka. Ďakujem pekne
za kvalitné priame prenosy, po operácii to
bolo prvé, čo som vnímala, a teda naozaj
hlboko prežívala a veľmi si túto možnosť
vážila (a vážim dodnes). Z iných aktivít
chcem vyzdvihnúť Deň Milosrdenstva
(15.5.), v rámci ktorého bola „služba ucha“.
Viem, že o toto duchovné načúvanie bol
veľký záujem. Osobne som z celého roka
intenzívne prežívala dušičkovú oktávu na
cintoríne a rorátne sv. omše o 5:45 hod., obe
pobožnosti spojené aj s neodmysliteľným
čarom. Ďakujem pekne za všetko, čo pre
nás veriacich pripravujete.
p. Zelinková: Veľmi ma obohacujú
duchovné obnovy, účasť na Faustinum,
ako aj aktivity našich kňazov v rámci
spoločenstiev.
Anna: Premýšľala som nad uplynulým
rokom a chcem sa Vám, kňazom našej
farnosti, poďakovať za Vaše obetavé
služby počas celého roka. Pomocou mi boli
príhovory na svätých omšiach – konkrétne
vysvetlené Božie Slovo, dotiahnuté tak,
aby sme ho mohli každý deň premieňať
na skutky, modlitby, obety. Povzbudzovali
ste nás k tomu, aby z nás neboli len pasívni
poslucháči, ale tí, ktorí svoju vieru žijú

v bežnom každodennom živote...
Bola som vďačná aj za to, že vždy,
keď som potrebovala svätú spoveď, vzadu
v spovednici sa svietilo, a teda nemusela
som čakať niekoľko dní, týždeň. A som
Vám vďačná za konkrétne povzbudenia
a usmernenia k osobnej zmene.
Otvorená konkatedrála a možnosť
zastaviť sa na rozhovor s eucharistickým
Kristom mi pomáhala nechať tam starosti
z roboty a domov ísť s „čistou hlavou“.
Vedela som, že On ma počuje a dodá silu
ďalej sa namáhať, nevzdávať to. Vždy
som očakávala a tešila sa na prvé štvrtky
a piatky v mesiaci, kedy bola vyložená
Oltárna sviatosť.
Počas pôstu boli pre mňa krížové cesty
i pôstne kázne zastavením viacej uvažovať
o nezaplatiteľnej Kristovej obeti. „Pán sa
za teba obetoval, za takú, aká si, a takú
ťa potrebuje...“, to je myšlienka z jednej
z nich (nie je to citát), ktorá mi potom
pomáhala vstať a začínať odznovu. Aj
keď som ju počúvala predtým v rôznych
obmenách, vtedy som ju aj „počula“. Veľmi
uponáhľaná a rozbehaná som bola koncom
roka, a tak som po skúsenosti z minulého
roku opäť očakávala rorátne sväté omše,
ktoré mi ozaj pomohli trochu spomaliť
a viac vnímať, že živý Kristus je v každom
človeku a vyzýva ma k službe – robiť
druhým radosť a zabúdať tak na seba.

Otázky pre veriacich
1.
2.

Ako ste prežívali Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda?
Akých podujatí ste sa v rámci Roka viery a Roka sv. Cyrila a Metoda zúčastnili,
prípadne napíšte svoje osobné svedectvo.
Tešíme sa na vaše reakcie! Redakcia Infolistu

Rok Sedembolestnej Panny Márie
Úmysel ružencového desiatku na mesiac január:
Za rodičov a ich deti ohrozené ťažkou chorobou
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

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
5. január 2014
Hovoriť je striebro
Keby som vám tak teraz dal otázku,
prečo sa na veži nášho kostola trikrát za
deň zvoní, určite poviete, že je to kvôli
modlitbe Anjel Pána. Každý katolík
vie, že zvon nás zvoláva, aby sme svoju
myseľ pozdvihli k Pánu Bohu, aby sme sa
pomodlili Anjel Pána.
A práve v tejto modlitbe sa modlíme
slová, ktoré sme počuli aj v dnešnom
evanjeliu - „Slovo sa telom stalo a prebývalo
medzi nami.“
Evanjelista Ján začína svoje evanjelium
vznešeným úvodom práve o tomto Slove.
Slovo je Ježiš Kristus, ktorý bol od vekov,
nemal nikdy začiatok, bol skôr ako svet.
Všetko, čo existuje, Boh stvoril cez toto
Slovo, v ňom máme život aj my, veď nás
to slovo prišlo vykúpiť. Práve teraz slávime
Vianoce, keď to Slovo, teda Ježiš Kristus,
prišiel na svet. Vianoce sú najkrajšie
sviatky roka, ako zvykneme hovorievať, ale
zároveň tá udalosť, ktorú si pripomíname
cez Vianoce, je veľmi dôležitá a významná
pre nás. Keby nebolo Vianoc, keby sa to
Slovo nestalo telom, boli by sme stratení,
nedosiahli by sme nikdy večnú blaženosť.
Sme teda veľmi radi a vďační Pánu
Bohu za tieto nádherné sviatky, za to, že
sa to Božie Slovo stalo telom. Ani jeden
z nás určite nepochybuje o tom, že to bolo
veľmi dôležité. Otázka je teraz taká, aké sú
vlastne tie naše slová. Či sú to slová, ktoré
majú svoju hodnotu, majú svoju dôležitosť
a váhu, alebo či sú to slová skôr prázdne,
bez ducha... Či tie naše reči niekedy skôr
neublížia ako pomôžu, či sú pravdivé, či za

ročník: XXIV.

Druhá nedeľa po Narodení Pána
niečo stoja.
Hovorí sa jeden príbeh o Sokratovi,
že raz za ním pribehol jeden z jeho žiakov
a rozhorčene mu hovoril, čo o ňom –
o Sokratovi – hovoria ľudia. Sokrates
ho však prerušil: „Počkaj, preosial si
to, čo chceš povedať, cez tri sitá?“ Žiak
nechápal: „Cez aké sitá?“ Sokrates mu
hovorí: „Preosial si to cez sito pravdy?
Vieš isto, že to, čo chceš povedať, je
pravdivé?“ Žiak odpovedá už miernejším
hlasom: „Nie, veď práve o to ide, že to nie
je pravdivé...“ Sokrates pokračoval: „Je
pre mňa nevyhnutné, aby som to vedel?“
Žiak pokračuje váhavo: „Nie, nie je to
nevyhnutné...“ A ďalej sa Sokrates pýta:
„Je to, čo mi chceš povedať, dobré?“ Žiak
hovorí: „Nie.“ Sokrates mu odpovedal:
„No vidíš, nie je vôbec potrebné, aby sme
sa tým zaoberali.
Dbajme teda na to, aby naše slová mali
svoju hodnotu, aby to neboli len prázdne
alebo dokonca zlé reči. Nech je nám vzorom
práve Boh, veď Jeho Slovo nás vykúpilo,
teda má pre nás obrovskú, nenahraditeľnú
cenu. Amen.
Michal Masný

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
6.1.

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

ZJAVENIE PÁNA,
slávnosť

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

Ut
7.1.

Utorok po Zjavení Pána

6:15 † Katarína, Štefan, Marta
7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 † Jozef, Ján
18:00 † z rod. Krzeminských
5:45 ZBP Alžbeta, Emil

St
8.1.

Streda po Zjavení Pána

6:15 † Pavel
7:00 † František - 1. výročie
12:00 † Mária, Helena
18:00 ZBP Marián, Gabriel
5:45 ZBP a dar viery pre Viliho

Št
9.1.

Štvrtok po Zjavení Pána

6:15 ZBP Katarína
7:00 † Rudolf - pohrebná
12:00 † Mária
18:00 ZBP Terézia, 70 r.
5:45 ZBP a dary Ducha Sv. pre Valériu

Pi
10.1.

Piatok po Zjavení Pána

6:15 † Juraj
7:00 † Dušan - pohrebná
12:00 † Štefan, Helena, Jolana, Katarína
18:00 † František, Irena, Andrea

So
11.1.

Ne
12.1.

Sobota po Zjavení Pána

5:45 † Anna - pohrebná
6:15 † Štefan - pohrebná
18:00 ZBP Jarmila, Oľga, Marek, Jarmila

KRST KRISTA PÁNA
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
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

Infolist
1.
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.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

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
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 50 €, bohuznámy Jozef 250 €,
bohuznámy 100 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma 50 €, bohuznámy 30 €,
bohuznámy 250 €, z krstu Alžbety
Hermanovskej 50 €
Pre núdznych: bohuznámy 100 €
Na Dobrú novinu:
bohuznámy 10 €, bohuznáme rodiny 50 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V nedeľu 5.1.2014 je večerná sv. omša
zo slávnosti Zjavenia Pána. V pondelok
6.1.2014 je prikázaný sviatok Zjavenia
Pána. V našich krajoch sa pri sviatku
Zjavenia Pána požehnáva voda, ktorú si
potom veriaci berú do svojich príbytkov.
Vodu požehnáme večer pri sv. omši
5.1.2014. Účasť na sv. omši v ten deň viaže
kresťanov katolíkov od siedmeho roku
života ako v nedeľu.
Pozor: Aj predstavenie muzikálu Quo
vadis v mesiaci február 2014 je už
VYPREDANÉ!
V piatok 10.1.2014 o 18:00 hod. v kostole
Najsv. Trojice - Solivar bude celoprešovská
mládežnícka sv. omša z cyklu: Kresťanská
osobnosť na pozadí biblických postáv.
Téma: Dávid - kráľ. Prihovorí sa nám o.
Roman Matisovský, kaplán Košice - sídl.
Ťahanovce. Ste srdečne všetci pozvaní.
Konferencia biskupov Slovenska víta
iniciatívu
desiatok
mimovládnych
organizácií, ktoré 12. decembra 2013
vytvorili iniciatívu Aliancia za rodinu.
V roku 2013 sa naša pozornosť sústredila
na veľkú hodnotu ľudského života, ktorý
treba chrániť od počatia po prirodzenú
smrť. Mnohí sa pýtajú, aké pokračovanie
bude mať Národný pochod za život. Zdá
sa, že v jubilejnom roku Sedembolestnej
Panny Márie to bude predovšetkým zápas
za zachovanie manželstva muža a ženy
ako výnimočnej ustanovizne, ktorej sa
nesmie postaviť na roveň žiadna iná.
Redakcia Infolistu, ktorý pre vás vychádza
týždenne, ďakuje všetkým členom
a spolupracovníkom za ich obetavú prácu,
všímavosť, dary a čas. Nech vám to dobrotivý
Boh hojnou mierou oplatí aj v Novom roku
2014. JCDr. Martin Šimko, kaplán
Prosíme vás, aby ste nám prostredníctvom
farskej schránky, farského e-mailu, alebo

8.
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osobne dali vedieť, ktoré aktivity či
podnety v našej farnosti v roku 2013 vás
potešili alebo obohatili.
Vo štvrtok 9.1.2014 sa uskutoční
Trojkráľové stretnutie Klubu kresťanských
pedagógov v Katolíckom kruhu o 16:00
hod.
Pozývame
všetkých
členov.
Informácia o hospodárení s finančnými
prostriedkami Ružencového bratstva pri
Konkatedrále sv. Mikuláša za rok 2013

V roku 2013 sme svojimi dobrovoľnými
príspevkami a zbierkami prispeli na opravu
konkatedrály sumou 1.030 €, na fresky Mojžiša
a Árona 1.100 €, na sv. omše, večeradlá
a pobožnosti vo výške 372 €, na kostolík sv.
Donáta na Vydumanci 20 €. Na média rádio
Lumen a TV Lux sme poslali 1.035 € (540 + 495)
a tak sa aj poďakovali za ich vysielanie. V júni
sme sa rozlúčili s vdp. kaplánom Mgr. Petrom
Majerníkom (45 €), ktorý odišiel na misie do
Afriky. Takisto sme sa rozlúčili aj s vdp. kaplánom
Mgr. Radoslavom Krenickým, ktorý sa od 1.7.2013
stal farským administrátorom v Úbreži. Dňa 2.
októbra oslávil náš vdp. dekan-farár PhDr. Jozef
Dronzek, PhD. svoje 45 - ročné jubileum života,
ktorému sme srdečne poďakovali a modlitbou
vyprosovali hojnosť Božích milostí a požehnania.
Splnil sa nám sen. Pozdvihneme v chráme oči
a vidíme náš príspevok: zreteľné fresky Božích
služobníkov Mojžiša a Árona. Tvoríme jedno
veľké spoločenstvo. Spoločenstvo modlitieb.
Okrem modlitieb máme vzájomný pocit
spolupatričnosti, dôvery a lásky. Vytvárajme
aj naďalej silný kolektív ctiteľov Panny Márie,
kolektív dobroty, žičlivosti a dobroprajnosti.
Treba sa nám sústrediť aj na našu Duchovnú
obnovu, ktorú sme naposledy absolvovali 12.
mája 2007 (predtým v rokoch 2002 a 2006).
Srdečne ďakujeme za všetky milodary, ktoré
ste počas roka obetovali. Nebola to malá suma,
ale 3.992,15 € a na účte vo Volksbank máme ku
koncu roka 1.760 €. Nech nás Pán, na príhovor
Panny Márie, našej nebeskej Matky, i naďalej
požehnáva a obdarúva svojimi milosťami.
Spracovali: Ján Harčár - hl. horliteľ RB
a Ing. Štefánia Nemcová - pokladníčka RB

Krsty 28.12.2013

Rudolf Ferko, Alžbeta Hermanovská,
Pavol Miškuf.

Sobáše 28.12.2013

František Figeľ - Katarína Olexová

