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Spoločná iniciatíva Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví,
Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov
a kresťanské cirkvi v Prešove Vás pozývajú na

2015

Ekumenické bohoslužby v Prešove počas
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

20. – 23. január 2015

Ani vedro nemáš a studňa je hlboká (Ján 4, 11)
Ján Bakalár, farár Evanjelickej cirkvi a.v.

STREDA 21.1.2015 o 18:00 hod.
Modlitebňa Cirkvi bratskej
Téma:

Príhovor:

Ježiš povedal: „Voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom
vody prúdiacej do večného života” (Ján 4,14)
Daniel Galajda, dekan Gréckokatolíckej cirkvi

Téma:
Príhovor:

„Daj sa mi napiť!“ (Ján 4,7)
Martin Jurčo, kazateľ Cirkvi bratskej

PIATOK 23.1.2015 o 18:00 hod.
Konkatedrála sv. Mikuláša, Rímskokatolícka cirkev
Téma:
Príhovor:

Mnohí uverili v neho pre slovo ženy (Ján 4,39)
vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Gréckokatolíckej cirkvi
a pozdrav prítomných bratov biskupov

múzeá, pápežské baziliky, Koloseum
a iné). Predbežnú cenu púte odhadujeme
na cca 300 €/osoba. K predpokladanej
cene je potrebné pripočítať ešte náklady
na metro, múzeá a pod., predpoklad
50 €. Prosíme Vás, aby ste sa do 25.2.2015
záväzne prihlásili v sakristii konkatedrály,
aby sme vedeli rezervovať ubytovanie
i autobus. Jozef Mihaľ

tlač, kopírovanie, väzba

Púť do Talianska

V prvej polovici júna 2015 plánujeme
farskú púť do Talianska, ktorá by trvala
6 dní, z toho dva dni ubytovanie v Assisi
a dva dni v Ríme s raňajkami a večerami
(polpenzia). Navštívili by sme pútnické
miesta Cascia (sv. Rita), Assisi (baziliky
sv. Františka, sv. Kláry, Porciunkula)
a Rím (audiencia Sv. Otca Františka, Vatikán,

lacné tonery a cartridge

ŠTVRTOK 22.1.201 o 17:00 hod.
Chrám sv. Trojice, Evanjelická cirkev a.v.

Povolanie učeníkov

predaj a servis tlačiarní

Téma:
Príhovor:

18. január 2015

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

TÉMA: Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!
Ján 4, 7
UTOROK 20.1.2015 o 17:30 hod.
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Gréckokatolícka cirkev

V evanjeliu dnešnej nedele nám
apoštol Ján ponúka svoje osobné svedectvo
o udalosti, keď sa na neho a na Ondreja
pri rieke Jordán zadíval Ježiš a pozval ich
k tomu, aby ho nasledovali.
Evanjelista Ján sa v evanjeliu síce
nepredstavuje menom, ale o tom, že to bol
pre neho dôležitý okamih svedčí fakt, že
aj takmer po sedemdesiatich rokoch má
vedomosť o časovom údaji, kedy sa táto
udalosť odohrala: „Boli asi štyri hodiny
popoludní.“ Aj pre učeníka Ondreja to bol
nepochybne silný zážitok. Utekal vyhľadať
brata Šimona, ktorému zvestoval: „Našli
sme Mesiáša“ a priviedol ho k Ježišovi. Ježiš
sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon,
syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo
v preklade znamená Peter.
Môžeme si teda všimnúť, že stretnutie

Úryvky z niektorých pastierskych
listov a príhovorov
Svätý Otec, pápež František: „Deti
a mládež nie sú pokusné králiky“ (príhovor
pred osemčlennou delegáciou Medzinárodnej
katolíckej kancelárie pre deti). Svätý Otec
potvrdil „právo dieťaťa vyrastať v rodine
s otcom a matkou, ktorí dokážu vytvoriť
vhodné prostredie pre jeho rozvoj a emočné
dozrievanie“ a umožnia mu dozrievať aj „vo
vzťahu k mužskosti a ženskosti jedného otca
a jednej matky“. Rodičia majú „právo na
mravnú a náboženskú výchovu svojich detí“,
odmieta sa „akýkoľvek druh experimentovania
s deťmi a mladými na poli vzdelávania“.
„S deťmi a mladými sa nesmie experimentovať.

ročník: XXV.

DRUHÁ NEDEĽA V OBODBÍ CEZ ROK B
s Ježišom mení životy. Nie je to len zmena
mena, ale aj zmena statusu. Peter neskôr
získava primát, stáva sa Skalou, na ktorej
Kristus vybudoval svoju Cirkev. Nový
zákon nám ponúka celú plejádu postáv,
ktorým stretnutie s Ježišom zmenilo život.
Neodsúdená cudzoložnica, Samaritánka
či stotník Longín, ktorý kopijou prebodol
Ježišov bok. Z krvi a vody, ktorá vytryskla,
získal uzdravenie očí, s ktorými mal
dlhodobé ťažkosti. Zanechal vojenský stav,
stal sa ohlasovateľom evanjelia a viedol
život plný modlitby a pôstu.
Nový rok je v plnom prúde a Ježišova
výzva k nasledovaniu je nanajvýš aktuálna.
Pozýva nás k tomu, aby sme šli za ním aj
v tomto kalendárnom roku: „Poď za mnou!“
Chce, aby aj nám stretnutie s ním zmenilo
náš život.
Mgr. Maroš Semančík
Základná škola Kúpeľná
Nie sú to pokusné králiky!“ List kardinála
Jorge Maria Bergoglia štyrom karmelitánskym
kláštorom v Buenos Aires pri príležitosti
hlasovania Senátu Argentínskej republiky
s ohľadom na predložený zákon o manželstve
homosexuálnych osôb a o adopciách detí
takýmito osobami: (...) V hre je život mnohých
detí, ktoré budú dopredu diskriminované
a obrané o možnosť ľudského dozrievania,
ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať
jedným otcom a s jednou matkou. V hre je
úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného
do našich sŕdc.“
Svätý Otec, pápež František: (...) Aj tu je
závisť diabla, prostredníctvom ktorej do sveta
vstupuje dedičný hriech: závisť, snažiaca sa
(pokračovanie na strane 3)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Gabriel (m), Marta

Po
19.1.

Féria

6:15 † Pavel
7:00 † Miroslav - pohrebná
12:00 † Zdeněk
18:00 † Jozef - 10. výr. smrti
5:45 † Ján, Justína

Ut
20.1.

Sv. Fabiána,

pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Kamil s rodinou
7:00 † Emília - pohrebná
12:00 ZBP Helena
18:00 † Jozef, Michal, Alžbeta
5:45 † Vincencia, Ľudovít

St
21.1.

Sv. Agnesy,

panny a mučenice
spomienka

6:15 † z rod. Dúbravskej a Kožuškovej
7:00 † Michal - pohrebná
12:00 ZBP všetci zasvätení
(milosrdenstvo k plneniu Bož.vôle)
18:00 † Vladimír, Emília, Ján, Peter,
Vincent
5:45 † Mária

Št
22.1.

Sv. Vavrinca,

diakona a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Vincent
7:00 † Pavlína - pohrebná
12:00 † Jozef, Miloslav, Jozef
18:00 † Alžbeta - pohrebná
5:45 ZBP rod. Tekeľová

Pi
23.1.

Féria

6:15 † Anna, Michal, Alžbeta
7:00 † Aurélia - pohrebná
12:00 ZBP Štefan (82 r.)
18:00 † Pavel

So
24.1.

Ne
25.1.

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 ZBP Tatiana, Peter, Marek s rod.
6:15 † Mária, Ján, Anna, Jozef
18:00 ZBP Mária (70 r.)

TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Valéria, Imrich), 7:45, 10:00 - latinská, 11:30,
18:00 († Štefan); 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.

strana 2

Infolist
1.

2.

Oznamy

Milodary.
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma osoba 6 000 €,
bohuznáma Alžbeta 50 €,
bohuznáma Paulína 50 €,
bohuznáma 100 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma 50 €, bohuznáma 50 €,
bohuznámi Anton a Viera 100 €,
bohuznáma na opravu strechy 50 €;
bohuznáma z pohrebnej omše zosnulého
Ladislava 20 €.
Na Dobrú novinu:
bohuznáma 20 €, pán Štofej 100 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že stretnutie sa uskutoční
v utorok 20.1.2015 v Katolíckom kruhu
na Jarkovej ulici o 17:00 hod. Na stretnutí
budú Pánu Bohu ďakovať za dva
požehnané roky aj účasťou na sv. omši
v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18:00 hod.
Po jej skončení bude malé „slávnostnejšie“
agapé v cukrárni Mily pri konkatedrále.
Ak chcete, môžete sa pridať.

3.

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.

4.

Kvôli pozitívnej odozve na vystúpenie
MUDr. Orlovského, sa prednáška
zopakuje v stredu 28.1.2015 o 19:00 hod.
v priestoroch UPC na Metodovej ulici 2.
Cirkevná základná škola sv. Mikuláša
v Prešove realizuje v dňoch 19.1. 23.1.2015 zápis žiakov do 1. ročníka.
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.
V dňoch 18.1. - 25.1.2015 je Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov. Program
si prečítajte na str. 4.
Pozvánka pre mládež od 15 do 87 rokov.
V sobotu 31.1.2015 Vás srdečne pozývame
na farskú diskotéku do Čaviarne UPC
na Jarkovej ul. č. 77. Čaká na Vás večer
plný zábavy a tanca, tombola i zaujímavé
súťaže. Vstupné je za úsmev, konzumné
a pitie: kto čo prinesie. Tešíme sa na Vás.

5.

6.

7.

8.
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9.

Nedeľný večer chvál. V nedeľu 18.1.2015
o 19:00 hod. Vás srdečne pozývame
na večer chvál, ktorý sa uskutoční
v priestoroch fary sv. Mikuláša na Hlavnej
ulici. Pozývame každého bez obmedzení.
10. Adorácia. Prichádzame k Vám s novou
duchovnou a modlitebnou službou
v rámci farských adorácií, ktoré sa konajú
každý štvrtok po večernej sv. omši,
okrem prvého štvrtka v mesiaci, kedy
vedie adoráciu hnutie Svetlo - Život. Ak
máte akýkoľvek problém alebo ťažkosť
- životnú či duchovnú, ponúkame Vám
službu ucha (duchovného rozhovoru),
stačí ak po ukončení adorácie prídete do
sakristie a poprosíte kňaza o rozhovor.
11. Pozývame vás na modlitbové trojdnie
Modlitieb matiek, ktoré sa bude konať vo
františkánskom kostole sv. Jozefa: piatok
23.1.2015 o 17:30 hod., sobota 24.1.2015
o 17:30 hod., nedeľa 25.1.2015 o 14:30 hod.

(pokračovanie zo strany 1)
ľstivo zničiť Boží obraz, teda muža a ženu,
ktorí dostali príkaz rásť, množiť sa a podmaniť
si zem. Nebuďme naivní: toto nie je len
politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán. Nie
je to len návrh zákona (to je len prostriedok),
ale je to “popud” otca lži, ktorý sa snaží zmiasť
a oklamať Božích synov. A Ježiš hovorí, že na
ochranu pred týmto klamárskym žalobcom
nám pošle Ducha Pravdy.
(...) Pohliadnime na svätého Jozefa, Máriu
a na Dieťa Ježiša a poprosme ich vrúcne,
aby ochránili argentínsku rodinu v tomto
konkrétnom okamihu. Pamätajme na to, čo
sám Boh povedal svojmu ľudu v čase veľkého
súženia: “Toto nie je váš boj, ale Boží”. (...)
Podstata ľudskej bytosti smeruje k zväzku
muža a ženy ako vzájomná realizácia, ako
pozornosť a starostlivosť, ako prirodzená cesta
k plodeniu. Toto dodáva manželstvu jeho
spoločenské pozdvihnutie a verejný charakter.
Manželstvo má primát pred štátom a je
základom rodiny. Tá je bunkou spoločnosti,
ktorá predchádza každému zákonodarstvu
a dokonca aj Cirkvi. Z toho vyplýva, že
schválenie návrhu diskutovaného zákona by
znamenalo skutočný a ťažký antropologický
úpadok.

Krsty 10.1. a 11.1.2015

Peter Kollár, Alexandra Kozmová,
Natália Dunajská

