strana 4

Infolist

Hodnotenie roka 2013
S ukončeným rokom 2013 by sme
chceli vysloviť úprimné Pán Boh zaplať
v mene o.z. MAGIS, ako aj našich sestričiek
z Congregatio Jesu a obdarovaných
v núdzi za celoročnú pomoc týmto
rodinám a týraným ženám s deťmi. Vďaka
patrí aj o. dekanovi a farskému úradu
za poskytnutie konkatedrály na naše
benefičné organové koncerty v roku 2013,
za pomoc pri organizovaní táborov pre

Centrum pre duchovné povolania
ERA

deti a v neposlednom rade vám všetkým,
dobrodincom
za
„more“,
potravín
a hračiek, ktoré ste doniesli koncom
roka na farský úrad. Nesmierne nám to
pomohlo a tieto potraviny a hračky sme
rozdali viac ako 60 rodinám v núdzi. Bez
vašej štedrej pomoci v rôznych formách by
sme nedokázali pomôcť tak štedro týmto
rodinám, hlavne deťom, ktorým ste svojimi
darmi aj vy rozžiarili iskričky v ich očiach.
Srdečná vďaka za všetko. MAGIS, o.z.
sr. Maristella

Pri
mojej
poslednej
návšteve
Prešova som s radosťou zistil náklonnosť
Vašej farnosti s otvorením Centra pre
duchovné povolania ERA v Prešove pri
našej Kongregácii Rogacionistov. Jednou
z aktivít tohto centra budú aj duchovnoformačné pobyty chlapcov v Taliansku
pri rozhodovaní sa o svojom ďalšom
duchovnom živote. Vďaka o. arcibiskupovi
Mons. Bernardovi Boberovi a o. dekanovi

Jozefovi Dronzekovi sa Centrum rozbehlo
a neprešiel ani mesiac a v januári 2014
očakávame v Taliansku prvého chlapca
zo Slovenska. Nech je pre nás rok 2013
ďakovným za možnosť otvorenia Centra
a iba prvým krokom našej spolupráce
v nasledujúcich rokoch. Priebežne Vás
budeme v budúcnosti informovať o našich
spoločných aktivitách pre deti, mládež,
ale aj ostatných medzi farnosťou a našou
kongregáciou. Srdečný pozdrav z Florencie
a požehnaný rok 2014.
P. Gaetano Lo Russo

(Pokračovanie z prvej strany)
roku 1939 sám prišiel za ním a vyjadril
túžbu byť pokrstený. Kňaz to nebral až tak
vážne, navyše krátko potom ich rozdelili
do rôznych pracovných skupín, takže
sa nestretávali. No Walter ho po čase
znovu vyhľadal. Spolu sa teda dohodli
na niekoľkých stretnutiach, samozrejme
v tajnosti. Kňaz videl, že Walter je naozaj
zrelý prijať túto sviatosť. No chradol čím
ďalej, tým viac. Dozorcovia väzňov vôbec
nešetrili. Aj na Walterovi sa vŕšili. Walter
sám hovoril, že dlho to nevydrží. Krst teda
určili na sobotu pred Turícami. V piatok
predtým sa však neďaleko strhol krik.
O chvíľu dobehol za kňazom iný väzeň

a povedal: Waltera práve dorazili. Keďže
nevládal stáť na nohách, dozorca ho surovo
dobil obuškom. Kňaz sa cez okno zdesene
díval na jeho mŕtvolu. Videl, ako jeho krv
steká sťa krstná voda z dobitej hlavy do
vyhasnutých očí. Waltera nestihol pokrstiť.
Walter bol svojou túžbou a krvou.
Ďakujeme ti, Bože, za milosť krstu.
Za to, že sa môžeme volať a aj byť tvojimi
deťmi. Za to, že nás prijímaš za svoje deti
a že nás pozývaš do svojho kráľovstva.
Nech nás tvoja krstná milosť sprevádza,
a ak ju náhodou niekedy strácame, daj, aby
sme ju vždy znova nachádzali, obnovovali
si ju, a tak boli navždy tvoji. Amen.
Michal Masný

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba
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Krstom sa stávame Božími deťmi
Voda je jednou z najpotrebnejších
vecí, ktoré človek musí mať k svojmu
životu. Bez nej nedokážeme existovať, tak
ako bez vzduchu. A na dôvažok v našej
civilizovanej spoločnosti si málokto vie
predstaviť život bez vodovodných potrubí,
batérií a vaní. Málokto by sa chcel vrátiť čo
len päťdesiat rokov dozadu a vyskúšať si
život bez vymožeností súčasnej kúpeľne.
Toľko pre nás voda znamená. Znamená
život, znamená čistotu.
Niet divu, že práve vodu si Boh vybral
za symbol duchovného znovuzrodenia,
duchovného očistenia. Človek, obmytý vo
vode, sa vo sviatosti krstu mocou Ducha
Svätého stáva Božím dieťaťom. Očisťuje si
svoju dušu, vyplavuje z nej hriech a oblieka
si neviditeľné rúcho nevinnosti.
Dnes slávime spomienku na okamih,
keď bol aj Kristus ponorený vo vodách
rieky Jordán, aby sa tak dal pokrstiť
Jánovým krstom. Pýtame sa, prečo to tak
urobil. Vieme, že on sám sa nemal z čoho
obmývať, jeho sa hriech nedotkol. Ani sám
Ján Krstiteľ to nechápal. Evanjelista Matúš
píše, že mu zo začiatku odporoval: „Ja by
som sa mal dať tebe pokrstiť, nie ty mne.“
Až na Ježišovo slovo ho pokrstil. Ježiš
hovorí, že treba splniť to, čo je spravodlivé.
Áno, on sa zaradil medzi jednoduchých,
obyčajných ľudí, ktorí poslúchli Jánovu
výzvu. Podporil aj samotného Jána v jeho
apoštoláte. A zároveň bol výčitkou pre
farizejov, ktorí sa cítili dosť čistí a mysleli
si, že krst nepotrebujú. Aj v tomto
Ježišovom čine išlo o to, čo napísal Pavol vo

ročník: XXIV.

KRST KRISTA PÁNA
svojom liste Filipanom: Kristus sa zriekol
seba samého. (Flp 2,7) Zriekol sa svojich
božských výsad, aby sa plne prispôsobil
nám. Zavŕšenie tohto zrieknutia sa udialo
na kríži, pri jeho umučení, o ktorom
tiež hovoril ako o krste, ktorým má byť
pokrstený. Krv a voda, ktoré vyšli z jeho
boku, sú predobrazmi krstu, odvtedy sa
môžu ľudia narodiť z vody a z Ducha, ako
hovoril kedysi Kristus Nikodémovi pri
nočnom rozhovore. Teda každý, kto chce
byť znovuzrodený pre Božie kráľovstvo,
kto sa chce dostať do neba, musí byť
pokrstený.
Vieme však, že nie každému je
to dopriate. Najmä v prvých časoch
kresťanstva, ale aj neskôr, sa stávalo, že
zomreli násilnou smrťou tí, ktorí sa ešte len
pripravovali na krst. O týchto hovoríme,
že boli pokrstení „krstom krvi“, alebo
„krstom túžby“. Aj čo sa týka malých detí
- jeden z dôvodov, prečo ich pokrstiť čím
skôr, je, aby mali záruku večného života.
Tie, v prípade ktorých sa to nestihlo, alebo
nenarodené deti, zverujeme Božiemu
milosrdenstvu. Vieme, že Pán Ježiš sám
hovorieval učeníkom, ba napomínal ich,
aby nechali deti, nech prichádzajú k nemu.
Veríme, že tento jeho postoj sa nezmenil
a že s radosťou prijíma všetkých, ktorí sami
nemali možnosť byť pokrstenými.
Katolícky kňaz Steinwender, väzeň
z koncentračného tábora v Buchenwalde,
rozpráva príbeh o jednom svojom
spoluväzňovi, židovi Walterovi. Tento
človek bol ľahostajný ku kresťanstvu,
no na kňazovo prekvapenie na Vianoce
(Pokračovanie na štvrtej strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 † Peter, Štefan, Mária, Štefan

Po
13.1.

Sv. Hilára,

biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP rod. Tomkovej
7:00 † Anna - 1. výročie
12:00 † Margita
18:00 † Ján
5:45 † Jozef, Pavlína

Ut
14.1.

6:15 † Ema, Imrich

Féria

7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † František
18:00 Združený úmysel
5:45

St
15.1.

6:15 ZBP Mária s rod.

Féria

7:00 † Anna - pohrebná
12:00 ZBP rod. Jozefa
18:00 ZBP Darina, Marcel, Eva, Judita
5:45 ZBP Peter, Patrik, Anna, Helena

Št
16.1.

6:15 ZBP Tatiana, Marek a Peter s rod.

Féria

7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Ján, Imrich, Michal, Mária
18:00 † Marek, Anna, Ján, Ján, Igor
5:45 † Gabriel a Marta

Pi
17.1.

Sv. Antona,
opáta

spomienka

6:15 † z rod. Tomkovej a Valiaškovej
7:00
12:00 ZBP Gizela - 70 r.
18:00 ZBP Štefan, Mária - 50 r. manželstva

So
18.1.

Ne
19.1.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Ján, Imrich, Jozef, Katarína
6:15 † Ema - pohrebná
18:00 za obrátenie Stanislava

DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15
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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.

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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 19 €, bohuznámy 200 €,
bohuznáma 100 €, Anna s rod. 100 €
Na Dobrú novinu: bohuznáma 10 €
Ružencové bratstvo pri Konkatedrále
sv. Mikuláša v Prešove:
na konkatedrálu 100 €, na fresku
Áron 100 €, na rádio Lumen 55 €,
na TV LUX 55 €

2.

Spoločné
stretnutie
všetkých
birmovancov bude v piatok 17.1.2014
po večernej sv.omši v konkatedrále.

3.

Pozor: Aj predstavenie muzikálu Quo
vadis v mesiaci február 2014 je už
VYPREDANÉ!

4.

Lístky na predstavenie Quo vadis,
(tí, ktorí ste si ich rezervovali) ktoré
bude 9.2.2014 o 16:00 hod. si môžete
vyzdvihnúť a vyplatiť v sakristii.

5.

Riaditeľ Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša
v Prešove Vás pozýva na zápis
do prvého ročníka ZŠ, ktorý sa
uskutoční v priestoroch školy
v pracovných dňoch 15.1. - 22.1.2014
v čase 13:30 - 17:00 hod.

6.

Dňa 14.1.2014 na sv. omši o 18:00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý
úmysel, ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále, najneskôr do poludnia
14.1.2014.

7.

Vo štvrtok 16.1.2014 sa v kostole
sv. Jozefa po sv. omši o 16:30 hod.
uskutoční prednáška „Duchovný
boj“ - 4. časť: Znaky a znamenia.
Prednášajúci: ThDr. ICLic. PaedDr.
Jozef Maretta, prešovský arcibiskupský
exorcista.

Rok Sedembolestnej Panny Márie
Úmysel ružencového desiatku na mesiac
január: Za rodičov a ich deti ohrozené
ťažkou chorobou
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Klub priateľov konkatedrály
V septembri sme rozbehli nový projekt
s pracovným názvom „Klub priateľov
konkatedrály“, kde sme elektronickou
a osobnou formou začali posielať po celom
Slovensku prosbu o finančný dar na opravu
konkatedrály, kde sa nám do decembra
podarilo mimo zbierok v konkatedrále
vyzbierať cez 10000 €. Týmto darcom patrí
srdečná vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za
každé euro od firiem, či dobrých ľudí. Ďalšou
aktivitou projektu klubu bude aj návšteva
muzikálu Quo vadis 26.1.2014 a 9.2.2014 v DJZ
Prešov, kde 3 € zo vstupenky sú venované na
opravu konkatedrály. Ďakujeme aj Divadlu
Jonáša Záborského za ich ochotu pomôcť
dobrej veci. V budúcnosti, ak by z vašej strany
bol záujem, môžeme v aktivitách návštev na
divadelné predstavenia pokračovať a takto
sa spoločne stretávať aj mimo sakrálnych
priestorov a podporiť aj opravu našej
konkatedrály. Úprimné Pán Boh zaplať
za každé euro všetkým, ktorí prispeli na
obnovu konkatedrály v roku 2013 na chválu
a oslavu nášho Pána.
MILODARY z projektu zbierok mimo
konkatedrálu (elektronicky - osobne) za
mesiac december 2013 finančne pomohli pri
obnove konkatedrály:
• Karel Schwarnzenberg (ČR) – 100 €,
• PKB invest s.r.o. Prešov –1000 €,
• Ing. Blanka Pempeková – 80 €,
• Slov. pošta – 50 €,
• Technické služby mesta Prešov – 1000 €.
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom za
finančnú pomoc.
V projekte budeme naďalej pokračovať aj
v roku 2014 a pevne veríme, že nájdeme
ďalších dobrodincov na opravu Božieho
stánku – našej konkatedrály.
Jozef Dronzek, dekan a, koordinátor,
konkatedralapo@gmail.com, tel.: 0911 487 341
Krsty 5.1.2014
Filip Verešpej (saleziáni)
Sobáše 4.1.2014
Tall - Traškyová, Borsuk - Silvajová

