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Hodnotenie roka 2013
František KUNC: Ako rodina sme Rok
viery prežívali v dobrej pohode. Ako rodina
sme sa zúčastnili na viacerých cirkevných
stretnutiach. Vymenujem aspoň niekoľko:
zúčastnili sme sa na celodiecéznej púti
dôchodcov v Levoči, na celoslovenskom
pochode za život v Košiciach, pravidelne
sa zúčastňujeme na mariánskej púti
v Obišovciach, ktorá sa koná vždy v 1.
nedeľu mesiaca október. V auguste sme
strávili týždeň dovolenky v Krakowe, kde
sme mali hlavný zámer ponavštevovať
krakovské kostoly a Sanktuárium Božieho
Milosrdenstva v Lagiewnikoch, ako aj
Centrum Jána Pavla II., ktoré je pred
otvorením. Zúčastnil som sa aj niekoľkých
ankiet a súťaží k Roku Cyrila a Metoda
v rôznych katolíckych médiách.
veriaci Peter: Môj pohľad na rok 2013
v našej farnosti bude trocha „materiálny“.
Chcem vyjadriť veľké Pán Boh zaplať za
všetko, čo sa urobilo pri rekonštrukcii našej
dominanty mesta - konkatedrály. Vnímam
pozitívne nové osvetlenie. Na Vianoce
farebné podsvietenie zanechalo na našej
rodine úžasný dojem. Som presvedčený,

že aj takého „maličkosti“ pomáhajú prežiť
sv. omše a ostatné slávenia viac s Pánom
a v načerpaní jeho milosti. Pravidelne
sledujem vyjadrenia nášho p. dekana
o tom, čo by bolo dobre urobiť pri ďalších
prácach. Určite je toho veľmi veľa, ale
dosť sa už aj urobilo. Tešíme sa, čo nové
prežijeme v tomto roku, verím, že bude
napr. opäť Noc kostolov, ktorú celá naša
rodina s radosťou navštevujeme.
manželia Martin a Janka Pavlikovci:
Vyjadrujeme Pán Boh zaplať za všetky
duchovné a iné aktivity, ktoré sa v našej
farnosti uskutočnili a boli po organizačnej
stránke na vysokej úrovni. Mali sme síce
omše pod lešením, ale maľovanie bolo
zvládnuté na dobrej úrovni. Náš kostol po
vymaľovaní zažiaril. Zvlášť chceme spolu
s manželkou poďakovať za to, že sa na
odpuste na našej Kalvárii zaviedla tradícia
pozývať v sobotu na večernú sv. omšu prof.
Jozefa Leščinského. Jeho príhovor je vždy
veľmi aktuálny a pomáha nám, veriacim,
sa v tomto chaose sveta zorientovať.
Celej farnosti aj našim kňazom želáme
veľa síl a Božieho požehnania v roku 2014.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Konferencia európskych cirkví (KEK) vyzvala všetky jej členské cirkvi, aby sa
zjednotili počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa koná každoročne v dňoch
od 18. do 25. januára. Mottom tohtoročného Týždňa modlitieb sa stala výzva apoštola
Pavla z Prvého listu Korinťanom „Kristus nemôže byť rozdelený“ (porov. 1 Kor 1, 13).

Program stretnutí:
23.1. 2014 o 17:30 hod.

Bratská cirkev - modlitebňa na Slovenskej ulici

24.1.2014 o 17:30 hod.

Gréckokatolícka cirkev – Katedrála sv. Jána

25.1.2014 o 17:00 hod.

Rímskokatolícka cirkev - Konkatedrála sv. Mikuláša

26.1. 2014 o 17:00 hod.

Evanjelická cirkev – Evanjelický kostol a. v. Sv. Trojice
(zakončenie za účasti biskupov)
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
19. január 2014

Zlatá medaila

Tento rok budú zimné olympijské hry
v Soči v Rusku. Je to veľké podujatie, pri
ktorom sa predstavia rôzne športy, rozdá
sa mnoho medailí množstvu športovcov
z viacerých krajín sveta. Je logické, že sa
nestáva, že by všetky medaily získal jeden
športovec. Dokonca sa ani nestáva, že by
jeden športovec pretekal vo viacerých
športoch. Vždy je to tak, že športovec
športuje iba v jednej disciplíne, v tej,
v ktorej je dobrý. Dnes sme počuli o Jánovi
Krstiteľovi. On mal predpoklady na to,
aby sa stal dobrým „hlasom na púšti“.
A že bol v tom dobrý, to nám potvrdzuje
spôsob jeho života – žil na púšti, postil sa,
modlil sa. Obrazne sa dá sa povedať, že
na púšti mal veľmi tvrdý výcvik, venoval
sa iba tomuto „športu“, všetko ostatné
zanechal. Vďaka tomu sa stal „vrcholovým
športovcom“ a získal zlatú medailu, ba viac
– veľké vyznamenanie z úst samého Pána
Ježiša. Ježiš o ňom povedal pamätné slová,
ktoré si častejšie pripomíname – nenarodil
sa zo ženy väčší ako Ján Krstiteľ. Ale
jedno z najväčších vyznamenaní sme mali
možnosť postrehnúť aj v dnešnom evanjeliu.
Ján hovorí so všetkou pokorou: ja vás
krstím len vodou, ten, ktorý príde po mne,
vás bude krstiť Duchom Svätým a mocou.
O ňom sa píše, že už v matkinom lone ho
naplní Duch Svätý. S jeho pomocou mohol
potom Ján chodiť pomedzi ľudí a napĺňať
svoje povolanie. Ak by človek totiž nemal
vo svojom vnútri Ducha Svätého, tak by to
povolanie od Boha napĺňať nemohol. Každý
z nás bol už pokrstený. Problém nastane
však vtedy, keď človek spácha hriech. Vtedy

ročník: XXIV.

DRUHÁ NEDEĽA V ROKU A
prerušuje kontakt s Duchom Svätým. Vieme
však, že znova máme možnosť, aby sa ten
kontakt obnovil – vo svätej spovedi. A tak
máme tu na zemi nekončiacu možnosť
prijímať znova a znova Ducha Svätého. Je
to vlastne taký akoby permanentný krst
Duchom Svätým. Všetky tieto tri veci, ktoré
sme o Jánovi vymenovali, neboli len pre
neho. Všetky môžeme dosiahnuť a napĺňať
aj my, každý z nás. Všetci sme dostali totiž
nejakú úlohu od Boha, ktorú máme splniť.
Základné povolanie: manželstvo alebo
zasvätený život. Potom ďalej sa to ešte
viac mení na drobné: žiješ v rodine? Máš
zodpovedne vychovávať deti. Učíš v škole?
Aj tam máš odovzdať hodnoty tým, ktorých
vyučuješ. Všetci sme akoby na olympiáde,
kde športujeme každý v inej oblasti, ale
každý dôsledne, vo veľkom úsilí. Nech sa to
deje vo všetkej pokore.
Neďaleko vrchu Monte Cassino na
inom vrchu žil pustovník menom Martin.
Veľmi túžil byť dokonalý. Požiadal preto
jedného kováča, aby ho prikul reťazou ku
skale, aby sa mohol pohybovať len do určitej
miery, aby tak mal čím menej príležitostí na
hriech. Keď sa o tom dozvedel sv. Benedikt,
ktorý žil na vrchu Monte Cassino so
svojimi mníchmi, poslal niekoľkých za ním
s odkazom: „Keď si Boží sluha, ku Kristovi
ťa nemá pútať reťaz, ale láska. Božie dieťa
je voľné a nie otrokom. Dobrovoľne slúži aj
Pánu Bohu a v tom je jeho zásluha.“
Ani my nemáme byť prikutí reťazou,
aby sme nehrešili, ale máme mať duchovné
spojenie s Bohom cez Ducha Svätého. Len
v spojení s ním a s jeho pomocou môžeme
byť vyznamenaní „zlatou medailou“
v Božom kráľovstve. (Michal Masný)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 † Jolana, Oľga

Po
20.1.

Sv. Fabiána,

6:15 ZBP Mária - 55 r.

ľubovoľná spomienka

12:00 † Zdenko - 1. výr.

pápeža a mučeníka

7:00 † Mária - pohrebná
18:00 † Olina
5:45 † Michal, Pavlína

Ut
21.1.

Sv. Agnesy,

panny a mučenice
spomienka

6:15 ZBP Mária, Agáta, Martina, Magdaléna
7:00
12:00 † Vincent
18:00 † Karol
5:45 ZBP rod. Vodilová

St
22.1.

Sv. Vincenta,

diakona a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Emília
7:00
12:00 † František, Ľudmila, Zuzana
18:00 † Alžbeta
5:45 † rod. Majerníkovej

Št
23.1.

6:15 † z rod. Tomkovej a Valiaškovej

Féria

7:00
12:00 ZBP rod. Pisarčíková
18:00 † Štefan
5:45 ZBP Helena

Pi
24.1.

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 ZBP Tatiana, Marek, Peter s rod.
7:00
12:00 † z rod. Leňkovej - Pavol, Ľubko,
Pavol, Mária
18:00 † Ján, Ján, Magdaléna, Vincent

So
25.1.

Ne
26.1.

Obrátenie sv. Pavla,
apoštola
sviatok

5:45 † František, kňaz
6:15
18:00 ZBP rod. Chovancová, Olekšáková,
Kačalová

TRETIA 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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2.

3.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
z pohrebu Štefana 50 €, členovia SSV. 100 €,
bohuznáma 30 €, bohuznáma 100 €,
bohuznámy 700 €, SKCh 100 €,
František S. 40 €, Paulína Prokešová
z Koválovca 20 €, vdova Irena s dcérou 200 €,
bohuznámi 30 €
Na rádio Lumen a Tv Lux:
bohuznáma osoba 100 €,
bohuznámy František 40 €, bohuznámi 10 €
Na misie: bohuznáma 200 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Na budúcu nedeľu je zbierka na
dokončenie Arcidiecézneho centra pre
mládež v Prešove a v Košiciach. Pán Boh
zaplať za vaše milodary!
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.

Rok Sedembolestnej Panny Márie
Úmysel ružencového desiatku na mesiac
január: Za rodičov a ich deti ohrozené ťažkou
chorobou
Počas Roka Sedembolestnej Panny
Márie sa dajú získať úplné odpustky. Vyplýva
to z rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie
vo Vatikáne. Príslušný dekrét s podpisom
hlavného penitenciára zverejnila dnes na svojej
internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia
biskupov Slovenska (KBS). Získanie
odpustkov sa viaže na zvyčajné podmienky,
ktorými sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci
ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na
spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa
ešte zdržiavajú v očistci.
„Apoštolská penitenciária na základe
zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka,
ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou
poveril touto vecou, udeľuje Jubilejnému roku
dar úplných odpustkov pri náležitom splnení
zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď,
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého
Otca,” píše sa v dekréte (v textovej verzii).
Na stránke sa dá nájsť v sekcii Dokumenty –
Dokumenty vatikánskych úradov – Apoštolská
penitenciária. K dispozícii je aj verzia pre
elektronické čítačky a v pdf-verzii.

4.

5.

6.

7.

8.
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Združenie Kresťanských seniorov - klub
Staré mesto Prešov, pozýva svojich členov
na stretnutie v nedeľu 19.1.2014 o 15:00
hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.
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 konkatedrály.
Pre
veľký
záujem
o
divadelné
predstavenie Quo vadis je dohodnutý
ešte jeden termín, a to dňa 30.3. 2014
o 16.00 hod. Nahláste svoj záujem
v sakrestii konkatedrály.
Srdečne vás pozývame na trojdnie
modlitieb matiek do farského kostola vo
Finticiach: piatok 24.1.2014 o 18:15 hod;
sobota 25.1.2014 o 15:30 hod. a nedeľa
26.1.2014 o 15:30 hod.
V utorok 21.1.2014 po sv. omši o 18:00
hod. sa na farskom úrade uskutoční
stretnutie mimoriadnych rozdávateľov
sv. prijímania. Účasť nutná!

Úplné odpustky môžu veriaci získať
napríklad pri každej pútnickej návšteve
Národnej Svätyne v Šaštíne, kde sa zúčastnia
na nejakom slávení, alebo sa tam aspoň
primeraný čas venujú rozjímaniu, ktoré
ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery
a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň
jedným desiatkom ruženca. Zároveň sa dajú
získať vo sviatky Panny Márie a na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra
2014. Jubilejný rok práve v tento deň vyvrcholí
zverením sa pod ochranu Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne.
„Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom
bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu
získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú
odporovať každému hriechu a vzbudia si
úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri
zvyčajné podmienky pred nejakým menším
vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa
pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti
a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu
Milosrdnému Bohu,” píše sa ďalej v dekréte,
ktorý je možné nájsť aj na oficiálnej stránke
Roka Sedembolestnej Panny Márie (ave.kbs.sk
- v časti „O Roku – Odpustky”).
Pod dekrétom o možnosti získať odpustky
(z 3. decembra 2013) je podpísaný veľký
penitenciár kard. Mauro Piacenza a vedúci
úradu Krzysztof Nykiel.

