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Národný týždeň manželstva

Voľný večer pre manželov.
Večer pre deti vo veku 7 - 13 rokov pod vedením skautov,
Raymanova 9 (bývalá vojenská nemocnica), Prešov, prízemie
vpravo, č. d. 123.

12.2.2015
o 19:00 hod.

Adorácia pre manželov s obnovou manželských sľubov –
Hnutie Svetlo-Život,
Konkatedrála sv. Mikuláša

14.2.2015,
12:00 - 13:00 hod.

Výstup na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša
pre manželov zdarma.

14.2.2015,
17:00 hod.

Prednáška pre manželov.
Téma: „Ako vyhrať hádku a neprehrať manželstvo?“.
Vstup zdarma.
Cirkev bratská v Prešove, Slovenská 34

15.2.2015,
10:00 hod.

Sv. omša za manželov s obnovou manželských sľubov.
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove

15.2.2015,
17:00 hod.

Neformálna rodinná bohoslužba. Téma: „Jednota v rozdielnosti“.
Cirkev bratská v Prešove, Slovenská 34

8. FEBRUÁR 2015

„Chváľme Pána, on uzdravuje
skľúčených srdcom“
Žalm 147, 1-6

tlač, kopírovanie, väzba

10.2.2015,
17:00 - 20:00 hod.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Program NTM 9. - 15.2.2015

6
2015

predaj a servis tlačiarní

kávičku, na večeru, manžel poteší polovičku
kvetom či pozvaním do kina, zájdu spolu
na sv. omšu, alebo na plaváreň, vypočujú si
zaujímavú prednášku... Jednoducho, tento
týždeň si budú naozaj manželstvo užívať
plnými dúškami.
V Prešove sa manželia môžu tešiť
na viacero zaujímavých akcií, ako sú
napríklad manželské rande, svätá omša
v konkatedrále s obnovou manželských
sľubov, viacero zliav v meste, či stráženie
detí skautmi (viac informácií na plagátoch
alebo www.ntm.sk).
A tak Vás, drahí manželia, pozývam
k radostnému prežitiu NTM a Vás ostatných
vyzývam, pomôžte manželom, aby na tom
svojom vzácnom zväzku mohli popracovať.
Ako? Modlitbou za manželov (i celý priebeh
NTM, veď to sa vždy zíde), no i aktívnou
účasťou. Možno postačí, ak o NTM poviete
rodičom a pozvete ich, aby v tom týždni
spolu strávili pekný čas, alebo postrážite
deti známym, či roznesiete túto informáciu
ďalej... Ktovie, možno tým spestríte (ne)
jedno manželstvo...
Veronika Galbavá

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

Blíži sa deň sv. Valentína a s ním už
piatykrát na Slovensku aj Národný týždeň
manželstva.
Ide o celosvetovú kampaň na podporu
manželstva „The Marriage Week“, ktorá sa
od r. 1997 každoročne koná v týždni, keď
oslavujeme patróna zaľúbených, tento rok
9. – 15. 2. 2015. Cieľom je predovšetkým
vyzdvihnúť manželstvo a povzbudiť tých,
ktorí v manželstve sú, alebo sa na manželstvo
pripravujú, pripomenúť manželom, akej
úžasnej milosti sa im dostáva (v dnešnom
rýchlom svete sa ľahko zabúda na niečo
trvalé a hlboké), pomôcť im prehĺbiť ich
vzájomný vzťah, celej spoločnosti ukázať,
že manželstvo je radostné a krásne a že
má zmysel. Na Slovensku sa organizácie
ujalo občianske združenie Národný týždeň
manželstva, ktoré zastrešuje kampaň,
združuje nápady a šíri informácie. Samotná
organizácia, v tom – ktorom meste či
komunite, ostáva však na miestnych
„nadšencoch manželstva“ (ak k nim patríte,
neváhajte ma kontaktovať).
A ako to môže vyzerať v praxi? Manželia
si vyjdú „zarandiť“, na prechádzku,

Infolist

Božie slovo dnešnej nedele hovorí
o uzdravení a dôvere v Pána .
Pánova pomoc a dobrota k človeku
sa prejavuje u tých, ktorí zostávajú
verní. (Žalm 147)
Úryvok z knihy Jób poukazuje
na dôveru v Najvyššieho v utrpení
a bolesti. (Jób 7, 1-4. 6-7)
Pripomenieme si chvíle svojho
života, v ktorých sme výrazne zakúsili,
ako nás Pán prenikal svojou nežnou
dobrotou: priblížil sa k nám, chytil za
ruku, zdvihol... Skúsme poďakovať
za dobrotu a uzdravenie, ktoré sme
zakúsili vo svojom živote. Pán ostáva
verný.
Evanjelista Marek opisuje udalosť
uzdravenia. „Pristúpil, chytil ju za
ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila
a ona obsluhovala“ (Mk 1,31) Ježiš
v kafarnaumskej synagóge uzdravil
posadnutého. Keď odchádzal zo
synagógy, zastaví sa v dome Šimona.
Jeho správanie, moc liečiť a uzdravovať
ľudské telá, poukazuje aj na inú moc
a iné uzdravenia. Keď Marek napísal
v závere tejto udalosti: „chodil po celej
Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal
zlých duchov. (Mk 1,39)

ročník: XXV.

PIATA NEDEĽA V ROKU B

Bojujme proti zlu a jeho pôvodcovi.
A bojujme nielen svojou činnosťou,
ale hlavne konaním dobra. Vyplňme
prázdny priestor, ktorý vznikol zlom
a hriechom – dobrom. Dobro a zlo
nie sú dve veličiny, ktoré bojujú proti
sebe, ale zlo je nedostatkom dobra.
Kde chýba dobro, kde chýbajú naše
dobré skutky, pozitívne zmýšľanie,
odpúšťanie, tam sa vtláča zlo a hriech.
Nenechajme
sa
znechutiť
prevahou zla okolo nás. Pozorujme,
spracovávajme a rozširujme dobro,
ktoré je v nás a okolo nás. Majme
odvahu a prosme o ňu, postavme
sa na obranu dobra, ktoré začína
v ľudskom srdci každého z nás. Nech
Pán sprevádza naše konanie a úsilie
o dobro.
Mgr. Ľubomíra Kmecová
- učiteľka NBV

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Štefan, Mária
Po
9.2.

6:15 † Mikuláš, Michal, Zuzana, Ján

Féria

7:00 † Peter - 1. výročie
12:00 ZBP rod. Jaroslava (m) a Jozefy (ž)
18:00 † Ladislav (10. výročie), Jozef, Mária

Ut
10.2.

Sv. Školastiky,
panny
spomienka

5:45 ZBP a poďakovanie za manželstvo
a uzdravenie rodiny Kataríny
6:15 † Andrej, Žofia
7:00 † Karol - pohrebná
12:00 † Anna, František, Alexander, Mária
18:00 Faustínum, † Imrich, Emma

St
11.2.

Prebl. Panny Márie
Lurdskej,
ľubovoľná spomienka
Svetový deň chorých

5:45 † Jozef, Zuzana
6:15 za obrátenie Milana
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 Pro populo - pomazanie chorých
18:00 ZBP Albert a Mária
5:45 † Marta, Ján

Št
12.2.

6:15 † Dorota, Andrej

Féria

7:00 † Juraj
12:00 † Imrich, Františka (ž), Margita
18:00 † Michal, Mária, Vladimír, Ján
5:45 † Margita

Pi
13.2.

Féria

6:15 ZBP Margita
7:00 † Zuzana - pohrebná
12:00 † Ladislav
18:00 † Imrich, Martin, Anna
5:45 † Viktor, Mária, Anton

So
14.2.

Féria

6:15 † Jozef, Anna, Jaroslav, Jozef,
František, Eva
18:00 † Antónia

Ne
15.2.

ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Mária - 60 r.), 7:45, 10:00 - latinská,
11:30 († Mária Smelá), 18:00 († Jozef, 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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5.
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7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznáma rodina 500 €, bohuznáma
Anna 100 €, z krstu Hany Kubošekovej
10 €, bohuznámy 50 €, rod. Jankaninová
z Vydumanca 100 €.
Na Dobrú novinu: bohuznáma 100 €
Ružencové bratstvo pri konkatedrále:
na opravu strechy 180 €, na rádio Lumen
45 €, na TV Lux 45 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V utorok 10.2.2015 pri sv. omši o 18:00
hod. bude slávený združený úmysel
- Faustínum. Svoje úmysly za zdravie
a Božie požehnanie pre seba alebo svojich
blízkych vhadzujte do schránky pod
obrazom Božieho milosrdenstva, najneskôr
do poludnia 10.2.2015.
Srdečne pozývame všetkých mladých na
valentínsku púť radosti, ktorá sa uskutoční
13.-15.2.2015 v Pavlovciach nad Uhom.
Témou víkendu budú „Dimenzie lásky“.
Súčasťou programu bude slávenie sv. omše,
adorácia, stretnutie v skupinkách, púť
k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej,
belgický tanec a mnoho iného. Pre viac info
a prihlasovanie: www.domcek.org.
V rámci prežívania Roka Konkatedrály
sv. Mikuláša sa k vám budú prihovárať aj
vaši kňazi - rodáci z Prešova alebo blízkeho
okolia. Najbližšie to bude v nedeľu
15.2.2015 o 7:45 hod. v konkatedrále. Sv.
omšu celebruje dp. František Slovák.
V piatok 13.2.2015 o 18:00 hod. v kaplnke
sv. Ignáca (Jezuiti) Pod Kalváriou bude
celoprešovská mládežnícka sv. omša
z cyklu: "Čistý rok" - duchovná príprava na
Národné stretnutie mládeže v Poprade P15.
Téma: Čistota - Základ vernosti. Patrón
témy: sv. Tarzícius a bl. Marcel Callo.
Prihovorí sa a sv. omšu celebruje P. Patrika
Kovaľ SJ
V stredu 11.2.2015 budú kňazské
rekolekcie dekanátu Prešov - mesto.
Kancelária bude dopoludnia zatvorená.
Pohreby a iné vážne udalosti hláste kňazom
pri sv. omšiach v sakristii.
V stredu 11.2.2015 o 15:15 hod., na Deň
chorých, bude v kaplnke FNsP sv. omša,
ktorú bude celebrovať košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.
Vo štvrtok 12.2.2015 po sv. omši o 18:00

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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hod. bude pravidelná adorácia spojená
s modlitbami za duchovné oslobodenie
a uzdravenie.
eRkári pozývajú všetky deti od 5 do 10
rokov na KARNEVAL. Kedy? V nedeľu
15.2.2015 od 15:00 do 18:00 hod. Kde?
V priestoroch Katolíckeho kruhu (Jarková
77). Vstupné 0,50 €. Tešíme sa na Teba.
V rámci Roka zasvätených osôb Klub
kresťanských pedagógov pozýva svojich
členov a sympatizantov na stretnutie so
sestrami Congregatio Jesu dňa 12.2.2015
o 16:00 hod. v budove Sancta Maria,
Konštantínova 2 – vchod z Metodovej ul.
Srdečne Vás pozývame na divadelnú
hru Karola Wojtylu (Jána Pavla II.) „Lúče
otcovstva". Predstavenie sa uskutoční
v nedeľu 15.2.2015 o 17:00 hod. na Malej
scéne Divadla Alexandra Duchnoviča.
Vstupné 7 €; rezervácie: teatro.colorato@
gmail.com alebo 0905 827 465.
23. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH, streda
- 11. február 2015. V tento deň budeme
v konkatedrále vysluhovať sviatosť
pomazania chorých pri svätých omšiach
o 7:00 a 18:00 hod. Môžu ju prijať tí, ktorí
sú vážne chorí ako aj tí, ktorí ju prijali
napr. pred rokom a vedia, že sa im zhoršil
ich zdravotný stav (nie však v stave napr.
momentálnej chrípky). Sviatosť pomazania
chorých môžu prijať iba tí, ktorí sú v stave
milosti posväcujúcej - teda bez ťažkého
hriechu.
Z poverenia predsedu KBS Mons. S.
Zvolenského, vás chceme informovať
o liste Apoštolskej nunciatúry v Bratislave.
Medzi aktivitami Roka zasväteného života
2015 bol deň 8.2.2015 (nedeľa) vyhlásený
za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa
a boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Občianske združenie MAGIS ďakuje
všetkým, ktorí im v minulom roku
pomáhali pomáhať a informuje, že aj
v roku 2015 ich môžete podporiť 2% z daní.
Tlačivá nájdete pri východe z Konkatedrály
sv. Mikuláša, v MAGIS o. z., Konštantínova
2, Prešov a na internetovej stránke www.
congregatiojesu.com/aktuality. Pán Boh
zaplať za vašu štedrosť!

Krsty 31.1. a 1.2.2015 - Adam Krpčiar,
Dávid Mican, Hana Kubošeková, Michal Cerla
Sobáš 31.1.2015 - Fech - Bramušková

