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Uvádzame na požiadanie znenie Zachariášovho chválospevu, ktorý kantori
predspevujú pri niektorých ranných sv. omšiach:
Skúsme sa ho naučiť naspamäť. Budeme ho častejšie spievať. (dekan)

O Mesiášovi a jeho predchodcovi (Lk 1, 68-79)
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa
z rodu Dávida, svojho služobníka,
ako odpradávna hovoril
ústami svojich svätých prorokov,
že nás oslobodí od našich nepriateľov
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
Preukázal milosrdenstvo našim otcom
a pamätá na svoju svätú zmluvu,
na prísahu, ktorou sa zaviazal
nášmu otcovi Abrahámovi,
že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
aby sme mu bez strachu slúžili
vo svätosti a spravodlivosti pred

jeho tvárou
po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať
prorokom Najvyššieho:
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš
mu cestu
a poučíš jeho ľud o spáse,
že mu náš Boh
z hĺbky svojho milosrdenstva
odpustí hriechy.
Tak nás Vychádzajúci z výsosti
navštívi
a zažiari tým, čo sedia vo tme
a v tôni smrti,
a naše kroky upriami na cestu
pokoja.

J. Em. Jozef kardinál Tomko: Mariánsky rok
Na sviatok Krista Kráľa Katolícka
Cirkev ukončila Rok viery, ktorý bol pre
nás Slovákov aj cyrilo-metodským rokom.
Slovenskí biskupi vyhlásili rok 2014 ako
mariánsky, Rok Sedembolestnej. Prvého
januára slávime sviatok Božej Matky. Rôzne
národy oslavujú Pannu Máriu osobitným
spôsobom, najmä na pútnických miestach,
ktoré priťahujú zástupy veriacich. Posvätné
miesta vo Svätej zemi, najmä Betlehem,
Nazaret a Jeruzalem, ako aj Lurdy, Fatima,
Čenstochová, Pompeje, Vladimir, Mária
Pócs, Luján, tiež naša Levoča, Šaštín, Staré
Hory, ale i viacero iných miest rozosiatych
po svete, sú ohniskami mariánskej úcty
a duchovnej obnovy.

My Slováci si uctievame Pannu Máriu
ako Sedembolestnú Patrónku Slovenska,
zasväteným sviatkom dňa 15. septembra,
ktorý sa vpísal do dejín celého národa.
Prezrádza to veľká účasť veriacich aj
vysokých predstaviteľov verejného života
na slávnosti v Šaštíne, ale aj prítomnosť
v našej ľudovej kultúre, v spevoch,
kaplnkách s obrazmi Sedembolestnej pri
cestách, v starom umení, v jej sochách
a vyobrazeniach v našich kostoloch
i domácnostiach. Všetky tieto prejavy
uľahčujú hlboké duchovné prežitie
mariánskeho roka so sľubným bohatým
ovocím.
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Evanjeliové blahoslavenstvá
treba prijímaťs detskou
prostotou
„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť
Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich
zrušiť, ale naplniť.“ (Mt 5, 20)
V dnešnom evanjeliu zaznelo
pokračovanie Ježišovej „reči na hore“,
v ktorej je sústredená hlavná životná
vierouka.
Človek najskôr nikdy neobjaví
celkovú hĺbku týchto Božích slov.
Tieto Ježišove slová nezazneli na hore
náhodne. Ako bol Starý zákon daný na
Sinaji, tak Pán svoju radostnú zvesť, svoj
Nový zákon dal vtedy, keď vyšiel na
jednu z hôr na brehu Galilejského jazera.
A z tejto hory zazneli slová obnoveného
života.
Určite mi dáte za pravdu, že Kristus
nám ukazuje momenty mravného
a duchovného života tak, ako ich
obyčajne chápe človek. Práve Ježiš vie,
čo nám bráni stať sa ozajstnými synmi
nebeského Otca, a preto s bolesťou v srdci
hovorí nám aj tým, ktorí ho počúvali
dve tisícročia dozadu: Nemôžete slúžiť
aj Bohu, aj mamone. (Mt 6, 24) Kristus
vo svojom ohlasovaní robil všetko na
slávu Otca, a tým nám zjavil nebeské
kráľovstvo.
Určite v niektorom momente
budú blahoslavenstvá v našom živote
rozhodujúce. Možno nie teraz, ani zajtra,

ročník: XXIV.

ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A  
ani pozajtra, možno až ku koncu života
bude naše srdce pripravené povedať
Pánovi: „Áno, Bože, teraz ťa najviac
hľadám, chcem sa s tebou stretnúť,
chcem byť v tvojom kráľovstve a chcem
ťa poznať takého, aký si.“
Kristus očakáva, kedy všetci ľudia
prídu do nebeského kráľovstva. Nám
je oveľa ľahšie. Potrebujeme mať len
živú, čistú, jednoduchú, detskú vieru,
že Kristus je naozaj naším Spasiteľom
a že nie je ďaleko od nás. Keď budeme
mať takú vieru, tak naozaj pocítime,
že Kristus vykúpil každého z nás.
Keď sa budeme modliť vyznanie
viery, snažme sa, aby sa premenila
naša viera z formálneho vyznania
na živý pocit, ktorý by nás prinútil
s otvorenou dušou prijať evanjelium
a aby ono sa stalo praktickou životnou
príručkou na každom našom kroku.
Keď porušíme niektoré svoje zvyky,
či spoločenské pravidlá, niekedy sa
za to veľmi hanbíme. Tak nech sa
rovnako hanbíme, aj keď prestupujeme
evanjeliové prikázania.
Gleb Chesnokov (prevzaté
a upravené z www.knazi.sk/homilie)
Úmysel ružencového desiatku na
mesiac február 2014:
Za všetkých ľudí ohrozených neistou
budúcnosťou, trápených pesimizmom,
neistotou, bezvýchodiskovou situáciou,
pochybnosťami.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
17.2.

Liturgický kalendár

Siedmich svätých
zakladateľov rehole
služobníkov Panny Márie,
ľubovoľná spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Magdaléna
6:15 † Vojtech, kňaz
7:00 † Rastislav - 1. výr.
12:00 † Ján, Imrich, Michal, Mária
18:00 ZBP Mária s rod.
5:45 † Milan

Ut
18.2.

6:15 † Žofia, Andrej

Féria

7:00 † Peter - pohrebná
12:00 † Jozef, Anna, Daniel, Eva
18:00 † Štefan, Jozef, Anna
5:45

St
19.2.

Féria

ZBP Anna - 75 r.

6:15 † Jozef, Lucia

kňazské rekolekcie Fintice
9:00 hod.

7:00 † Margita - pohrebná
12:00 ZBP rod. Sakalová
18:00 † Olina
5:45 † Darinka - 3. výr.

Št
20.2.

6:15 † Albert

Féria

7:00 † Ján - pohrebná
12:00 † Katarína
18:00 ZBP Ľubomír
5:45 † Pavol

Pi
21.2.

Sv. Petra Damianiho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 † z rod. Tomkovej a Valiaškovej
7:00 † Margita - 1. výr.
12:00 † Jozef, Helena
18:00 † Iveta - 1. výr.

So
22.2.

Ne
23.2.

Katedra sv. Petra
apoštola,
sviatok

5:45 † Jozef, Helena, Pavel
6:15 † Iveta - 1. výr.
18:00 † Anna, Jozef, Mária, Michal

SIEDMA 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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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.

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 rodina 1000 €,
z krstu Veroniky Kaňukovej 30 €.
Ružencové bratstvo:
na konkatedrálu 100 €,
oprava schodiska farského úradu 100 €,
na TV Lux 45 €, na Rádio Lumen 45 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Na budúcu nedeľu (23.2.2014) budeme
mať pri sv. omšiach zbierku na opravu
konkatedrály. Úprimné Pán Boh zaplať
za vaše milodary!
Divadelné predstavenie Quo vadis
- termín 30.3.2014 o 16:00 hod. je už
VYPREDANÉ!
Pozývame vás do farskej knižnice,
otvorenej v stredy a piatky od 17:00
do 18:00 hod. na Jarkovej ulici
v Katolíckom kruhu. Môžete si
vybrať zaujímavé knihy z ponuky
viac ako 2000 titulov. S cieľom
sprístupnenia informácií sme zriadili
e-mailovú adresu: farskakniznica.
po@gmail.com, kde môžete dostať
odpovede na svoje prípadné otázky.
Cecília a Anna
V
rámci
prežívania
Roka
Sedembolestnej Panny Márie
uvažujeme
nad
zorganizovaním
farskej púte do Šaštína. Otec arcibiskup
nás poprosil, aby sme sa pridali ku
arcidiecéznej púti. Na nástenke máte
plagát a info. Svoj prípadný záujem
nahláste v sakristii konkatedrály.
Združenie Kresťanských seniorov,
klub Prešov - Staré mesto, pozýva
svojich členov na výročnú členskú
schôdzu spojenú s „Fašiangom“
do Katolíckeho kruhu na Jarkovej
ulici v nedeľu 16.2.2014 o 15:00 hod.
Stretnutie bude v miestnosti UPC Čaviareň na prízemí.
Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že stretnutie sa
uskutoční dňa 18.2.2014 v Katolíckom
kruhu, na Jarkovej ulici o 17:00

8.

9.
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hod. Téma: Kanonické právo - odluka
manželov, podmienky prijatia sviatosti,
anulácia
manželstva.
Stretnutie
povedie JCDr. Martin Šimko, kaplán
v konkatedrále a obhajca zväzku pri
Metropolitnom súde v Košiciach
Nakoľko v stredu 19.2.2014 budú
prebiehať kňazské rekolekcie vo
Finticiach (sv. omša o 9:00 hod.),
farská kancelária bude v tento deň
dopoludnia
zatvorená.
Pohreby
a iné vážne udalosti hláste v sakristii
Konkatedrály sv. Mikuláša.
Informácie o akciách pre mládež.
Fórum mladých je stretnutím mládeže
Košickej arcidiecézy organizované
Arcidiecéznym centrom pre mládež
v Prešove (ACM), pod záštitou
arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.
Z každej farnosti, spoločenstva,
školy sú pozvaní 2 delegáti (od 16
rokov). Tentoraz bude stretnutie
v dňoch 28.2.-2.3.2014 (piatok až
nedeľa) na Gymnáziu sv. Moniky
v Prešove. ADAŠka (kurz pre
pomocných animátorov) - koniec
prihlasovania 28.2.2014. Je to kurz
pre POMOCNÝCH animátorov (t.j.
vedia urobiť aktivitu, základy teórie
skupinky). Trvá tri víkendy.
Arcidiecézny volejbal (koniec prihlasovania 28.2.2014) bude 15.3.2014
v Prešove na ZŠ Sibírska. Program:
8:00 - sv. omša v Kostole Krista Kráľa
na Sekčove; 9:00 - 17:00 - otvorenie
a priebeh turnaja s vyhodnotením.
Podmienky účasti: mládež vo veku
15 - 30 rokov, miništranti; je vhodné,
aby sa zúčastnili najmä mladí
zapojení do života vo farnosti - ide
o teambuilding, spoločne aktívne
strávený čas. Prihlasovanie na akcie
cez www.premladez.sk.

Krsty 8.2. a 9.2.2014

Maroš Bohumel, Nela Kravjarová, Jakub
Karniš, Eliška Mihalčinová, Lea Pavelková,
Peter Turák

