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Krst

tlač, kopírovanie, väzba

S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje

nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej
civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva
a rodiny.

11. január 2015

lacné tonery a cartridge

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko
z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť
Kristovu.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU
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Referendum o rodine
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Ústavný súd potvrdil, že tri referendové ísť na referendum, hoci hlavne o ňom sa
otázky sú v súlade s ústavou. Referendum rozhoduje. Vyzývame všetkých; choďte
sa môže konať o manželstve, o tom, aby hlasovať za deti, ktoré chcú otca a mamu
zostal zachovaný súčasný stav ohľadom nastálo. Ktoré nepotrebujú ideológiu ale
detí, ktoré majú právo na otca a mamu pri slobodu vyjadriť svoj názor v školách.
adopcii aj o práve rodičov a detí povedať Každý kto príde na referendum, bude
NIE, ak by sa deťom nanucovala v školách hlasovať za deti a o deťoch.“
ideológia.
„Rozhodnutie Ústavného sudu SR
„Každý s napätím očakával rozho- vnímame, ako pozitívny signál pre našu
dnutie Ústavného súdu. Prebehli viaceré budúcu pomoc rodinám. Napriek tomu
dezinformácie o zavedení nových práv. si myslíme, že takéto veci nepatria na
Niektorí v referendových otázkach videli Ústavný súd. Ľudia majú právo rozhodovať
diskrimináciu voči iným. Sme radi, že o rodine. Vieme, že musíme urobiť všetko,
Ústavný súd vyvrátil tieto pochybnosti aby aj vylúčená otázka o výnimočnosti
a jasne povedal, že naše otázky nikoho manželstva bola vyriešená. Vyzývame
nediskriminujú a nezabudol to poznamenať ľudí, aby sa referenda zúčastnili a povedali
ani o tej vylúčenej otázke”, uviedol Anton 3x áno. Tešíme sa na diskusiu pred
Chromík, hovorca AZR.
referendom, a veríme, že bude korektná,
Aliancia za rodinu sa však nestotožňuje bez osočovania“, dodáva Peter Kremský,
s názorom Ústavného súdu, ktorý pri hovorca AZR.
vylúčenej otázke vidí dvojaký výklad
„Nezabúdame, že referendum bude
s ohľadom na „priemerného občana“. Ani dobrý základ, na ktorom musíme postaviť
priemerný občan si nemôže myslieť, že ak konkrétnu podporu rodine a manželstvu.
je „blízkou osobou“, je v štátom uznanom Manželstvo
je
skutočne
výnimočné
životnom spoločenstve napríklad so svojou a musíme sa starať o to, aby bolo podpovydatou sestrou. Uznanie, registrácia, či rované nie všeobecne, ale konkrétne,
evidovanie ako životného spoločenstva prednášali sme už svoje snahy o opatrenia
pred verejnou autoritou je v súčasnosti iba s ohľadom na materskú či ekonomickú
znakom manželstva.
nezávislosť rodiny a budeme to robiť aj
Anna Verešová uviedla: „Sme radi, že ďalej, aby sa rodina dostala do centra
otázky o deťoch ostali v referende a nevidel politiky každej vlády“: uviedol Anton
v nich nič protiústavné. Chceme sa pozerať Chromík, hovorca AZR.
na práva cez pohľad dieťaťa. To nemá právo
www.alianciazarodinu.sk/preco

Bolo to v tom pamätnom roku 1978,
pár dní po zvolení Karola Wojtylu za
pápeža. Rodičia ma priniesli, práve v tejto
farnosti, aby ma dali pokrstiť a začleniť
do spoločenstva Cirkvi. Dnes mi neostáva
iné, ako im za to poďakovať. Vďaka ich
rozhodnutiu sa mi otvorila cesta ku spáse,
ktorá - aj keď bude ešte dlhá a náročná
- musela niekde začať. Vďaka krstu som
sa stal členom spoločenstva, ktoré ma
popri mojich príbuzných aj vychovávalo,
formovalo, posilňovalo vo viere.
Je pravda, že si z tej slávnosti nepamätám
nič. Doma mám zopár vyblednutých fotiek,
košieľku, do akej mi dnes nevojde ani jedna
ruka, a sviečku, nad ktorou som nedávno
uvažoval, že by bolo dobré ju na niečo
použiť, aby len tak neležala v spodnom
šuplíku zabalená do jemného papiera. Načo
bol teda ten krst dobrý pár dní po narodení?
Túto otázku nám často kladú aj členovia
rôznych náboženských komunít, ktorí sa
sami dali pokrstiť až v dospelosti, prípadne

Lyžovačka
V dňoch 28. až 30. decembra 2014
sme s mladými našej farnosti vyrazili na
akciu nazvanú lyžovačka, sánkovačka,
guľovačka a rozbíjačka. Šli sme za snehom
do Litmanovej. Týmto sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa účastnili tohto výletu
za super partiu, perfektnú atmosféru
a
nezabudnuteľné
zážitky.
Zároveň
pozývam a vyzývam našich birmovancov
a mládež k životu. Mladí su tí, ktorí radi

ročník: XXV.

NEDEĽA KRSTU PÁNA V ROKU B
sa dali znova pokrstiť po prestupe z nejakej
inej cirkvi. Túto otázku často kládli aj kladú
funkcionári rôznych „izmov“ doplňujúc
frázu, že nech sa sám rozhodne, keď bude
dospelý a tvária sa pritom, akoby im išlo
o dobro dieťaťa. Čo viac však môžem dať
svojmu synovi – dcére než spoločenstvo, do
ktorého patrím, než vieru, ktorú vyznávam,
než šancu na večný život. V civilnom svete
sú úplne prirodzené otázky: „Budeš aj ty
poľovníkom ako tvoj tatko? Keď vyrastieš,
stane sa aj z teba pani doktorka ako mamka?“
Čo je potom zvláštne na otázke babičky
pýtajúcej sa kedy bude pokrstený jej vnuk?
Vraj sa mieša rodičom do výchovy, hovoria
znova zástancovia práv kohokoľvek.
Čo teda robiť? Ježiš nám odpovedá:
„Nechajte maličkých prichádza ku mne.“
A aby nám dal príklad, sám sa necháva
pokrstiť aj keď to vôbec nepotrebuje. Aj
on bol osem dní po narodení obriezkou
začlenený do židovstva. Sme azda dnes
múdrejší ako Boh...?
Mgr. Peter Ballon,
Gymnázium sv. Moniky
žijú a užívajú si – poďme teda žiť a užívať
si plnosti života, ktorý nám ukazuje Boh.
V Litmanovej bolo jednoducho super,
toľko srandy a vydarených chvíľ na
jednom mieste som dlho nezažil. Nešlo len
o srandu, ale predovšetkým o partiu a Boha
medzi nami – preto bolo tak super. Vďaka
ti Bože. P.S. Ďakujeme pánu dekanovi za
pozvanie na večeru a veríme, že si to čoskoro
zopakujeme. Vaši mladí na čele s kaplánmi.
Viktor Baltes
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Milan

Po
12.1.

6:15 † Margita, Jozef

Féria

7:00 † Mária - 1. výročie
12:00 ZBP Anna - 70 r.
18:00 † Alžbeta
5:45 † Margita

Ut
13.1.

Sv. Hilára,

biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Mária
7:00 † Jolana - pohrebná
12:00 † Eva
18:00 † Dušan - 1. výročie
5:45 ZBP rod. Hajducká a Šutranová
6:15 † z rod. Hajduckej a Šutranovej

St
14.1.

7:00 † Jozef - pohrebná

Féria

12:00 za uzdravenie - Marcela (ž),
František, Ján
18:00 † Jozef
5:45 † Peter, Lucia, Štefan, Mária, Štefan

Št
15.1.

6:15 ZBP bohuznáma rodina

Féria

7:00 † Ladislav - pohrebná
12:00 † Richard
18:00 ZBP rod. Kišová
5:45 † z rod. Kollárových
6:15 ZBP Tatiana, Peter, Marek s rod.

Pi
16.1.

7:00 † Andrej - pohrebná

Féria

12:00 poďakovanie za 74 r. života - Tibor
s rod.
18:00 † Štefan, Mária, Anton

So
17.1.

Ne
18.1.

Sv. Antona,
opáta
spomienka

5:45 ZBP Anton - 70 r. života
6:15 † Rozália - pohrebná
18:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária

DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK- ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Emília), 7:45, 10:00 - televízna, 11:30,
18:00 († Andrej, Magdaléna);
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.

2.

Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma osoba 3x20 €,
• bohuznáma osoba 4x10 €,
• Helena Kravcová 10 €
• bohuznámi manželia Martin
a Janka na strechu 500 €
Z jasličiek 25.12.2014:
• konkatedrála 621,86 €
• jezuiti 135,14 €
• františkáni 320 €
Ružencové bratstvo:
• na opravu strechy 150 €
• na rádio Lumen 45 €
• na TV LUX 45 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

3.

4.

5.

6.

7.

Slávnosťou Krstu Pána sa končí
Vianočné obdobie a od pondelka
12.1.2015 slávime obdobie cez rok.
Upozornenie na zmenu.
V piatok 23.1.2015 sa v našej
konkatedrále v rámci Týždňa za
zjednotenie kresťanov uskutoční
ekumenická
bohoslužba
so
začiatkom o 18:00 hod. Sv. omša sa
presúva na čas 17:00 hod.
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.
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.
V stredu 14.1.2015 o 16:30 hod. bude
mať v Katolíckom kruhu prednášku
MUDr. Orlovský o Rodovej rovnosti
a chystanom referende. Srdečne ste
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pozvaní!
8.

Ešte sú voľné úmysly na
mesiace január - marec 2015.
Svoje úmysly môžete nahlásiť
v kancelárii farského úradu počas
kancelárskych hodín.

9.

Cirkevná základná škola sv.
Mikuláša v Prešove realizuje
v dňoch 19.1. - 23.1.2015 zápis
žiakov do 1. ročníka.

10. Prosíme birmovancov, aby sa na
farskej stránke presov.rimkat.sk
zaregistrovali na víkendovku formačný kurz Filip. Na farskej
stránke nájdu aj podmienky
k prijatiu sviatosti birmovania.
11. V dňoch 18.1. - 25.1.2015 je Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov.
Tieto dni navrhol v roku 1908
Paul Wattson tak, aby modlitby
prebiehali
v
dňoch
medzi
sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv.
Pavla (Obrátenie), čo im dodalo
symbolický význam. Na južnej
pologuli sú v januári prázdniny,
takže cirkvi organizujú Týždeň
modlitieb v inom termíne, napríklad
v období sviatkov Zoslania Ducha
Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre
vieru a poriadok v roku 1926), ktoré
tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
Keďže berieme do úvahy fakt, že
sa termín modlitieb dá prispôsobiť,
povzbudzujeme vás, aby ste to
vnímali ako pozvanie hľadať po
celý rok možnosti na vyjadrenie
miery dosiahnutého spoločenstva
medzi cirkvami a spoločne sa
modliť za úplnú jednotu, ktorá je
Kristovou vôľou.

Krsty 3.1. a 4.1.2015
Michelle Radačovská,
Timea Maniková

