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Infolist

Vianočný pozdrav nášho
arcibiskupa

Novoročný vinš

1

Nech novonarodené Božie Dieťa Vám
všetkým prinesie nádej na večný život,
lásku k nebeskému Otcovi a vieru do celej
Vašej rodiny.

2016
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

To Vám prajú a v modlitbách vyprosujú
kňazi farnosti sv. Mikuláša v Prešove.

3. JANUÁR 2016

Zároveň ďakujeme všetkým vám za vaše
modlitby, podporu, starostlivosť, hmotné
i nehmotné dary.

2. nedeľa po Narodení Pána
Jn 1, 1 – 18

PF 2016

Ježiš na teba čaká
Ján Sarossy

Lúče slnka a sneh na zemi žiari,
sú Vianoce a láska srdcom chváli,
prajeme si pokoj a slza z oka padá,
že nie je už tak,ked ťa mala rada ...

Chvejúcou rukou dvere chrámu držíš,
nejak sa zdráhaš,chodˇ dnu a uvidíš !
Jasličky sú tam,Ježiš sa narodil,
čaká na teba - by dušu ti uzdravil ...

Putovný obraz Božieho milosrdenstva
V rámci Svätého roka milosrdenstva vám
ponúkame možnosť prijať vo svojej rodine putovný obraz Božieho milosrdenstva,
pri ktorom nech sa zíde celá rodina - spoločne sa modlite Korunku k Božiemu milosrdenstvu, odpúšťajte si, rozhnevaní nech
sa zmieria, čítajte si pri ňom z Denníčka
sv. sestry Faustíny a prežívajte Božie milosrdenstvo medzi sebou navzájom. Kto má
záujem prijať obraz, nech sa nahlási v sakristii konkatedrály. K obrazu bude pripojená aj brožúrka

tlač, kopírovanie, väzba

Mnoho rokov prešlo,samota ťa bolí,
za mlada si stratil,to čo dušu hojí,
nikam sa nenáhliš,spomínaš v modlitbe,
stojíš pred Dómom skromne a úprimne ...

12. Srdečne Vás pozývame na NOVOROČNÝ FARSKÝ PLES. Ples sa
uskutoční v piatok 15.1.2016 v jedálni
Prešovskej univerzity na ul. 17. novembra. Vstupné 20€/osoba. V cene je
zahrnuté: prípitok, predjedlo, polievka,
hl. jedlo, teplý a studený bufet, káva, čokoládové fondue. Vlastný konzum vítaný.
Počas plesu žrebujeme tombolu a čaká
na vás zábavný program. Vstupenky
si môžete zakúpiť v predajni HMprint
na Hlavnej 81 od pondelka do piatka
v čase 9:00 až 17:00 hod. alebo na farskom úrade. Tešíme sa na Vás. Viktor
Baltes a organizačný tím.
Viac na presov.rimkat.sk

lacné tonery a cartridge

Mons. Bernard Bober
arcibiskup

11. Ďakujeme bohuznámym dobrodincom za dodanie vianočného stromčeka.

predaj a servis tlačiarní

Požehnané Vianoce
a milostivý jubilejný Rok milosrdenstva
Vám želá a vyprosuje

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

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

Mudrci hľadali Ježiša.
Nehľadali slávu, bohatstvo, pocty.
Hľadali Ježiša, iba Ježiša.
Dieťa, svojho Mesiáša, svojho Boha.
Hľadanie Boha prináša so sebou
všetku potrebnú pomoc a odvahu.
Nikdy nechýba Božia hviezda tomu,
kto hľadá Boha spravodlivo a s láskou.

V reči vyjadrujeme navonok,
čím sme vo svojom vnútri. Rečou
sa zároveň obraciame na druhého
človeka, otvárame sa mu, zjavujeme
mu to, čo ináč nemôže vidieť a poznať,
naše vnútro.
Aj Boh vyslovuje myšlienky
a svoje vnútro cez Slovo, ktoré sa
stalo telom a človekom, cez Ježiša
Krista , svojho Syna. V Kristovom
slove nám Boh doslovne zjavuje svoje
vnútro, dáva nám poznávať seba,
svoje myšlienky, zámery a činy. Robí
to cez Ježišovo slovo, ktoré je preto
Božím slovom. Čo znamená Božie
slovo pre nás? Čo ním Boh sledoval
a sleduje, keď sa nám prihovoril? Čo
znamená slovo, reč, rozhovor? Ľudské
slovo a reč má v prvom rade obsah,
niečo sa oznamuje, predkladá, žiada,
dosvedčuje.
Reč je pozvaním k účasti, niekto
druhý je oslovený. Reč je určená
druhému človeku, obracia sa na neho,
čaká jeho odpoveď a postoj, čaká
reakciu. Ježiš je Božie slovo. Je Slovo,
ktoré „bolo na počiatku“. Je mocné
a tvorivé Božie Slovo, pretože toto
Slovo je Boh, je Boží Syn. Ježišove slová
majú hlboký význam, lebo oznamujú

ročník: XXVI.

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

pravdu, vyjadrujú tajomstvo, svedčia
o Bohu, uzdravujú a dávajú život,
vyzývajú a očakávajú odpoveď. Sú
výzvou k viere a k životu z viery.
Slovo sa stalo človekom. To, že sa
Boh stal človekom, má nezmerateľný
význam pre nás všetkých, pre dejiny,
prítomnosť i budúcnosť. Boh sa stal
jedným z nás.
Písmo hovorí, že ten, kto miluje
blížneho, naplnil Zákon. V tom je
hlboká kresťanská pravda. Boh sám
sa stal naším blížnym a stotožnil
sa s každým človekom. Aj s tým
najbiednejším. Ježiš raz povie: „Čo ste
urobili jednému z najmenších, mne ste
urobili!“ Chce, aby sme ho v každom
človekovi prijímali a milovali. Ľudské
slová miznú, len čo boli vyslovené.
Ohraničený rozum človeka potrebuje
mnoho pojmov a mnoho slov. Boh
zhŕňa všetko do jedinej idey, do svojho
jediného Slova. V Ježišovi je všetko,
on je obraz neviditeľného Boha. Čo
nachádzam ja v Slove, ktorým je
Ježiš? Je On aj pre mňa najplnším
slovom sveta? Alebo dávam prednosť
iným, menším a plytkejším slovám?
Vhlbujem sa do Božieho slova, ktoré
nachádzam v evanjeliu?
PaedDr. Ľudmila Pekáriková
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 † Emil

Pondelok vo Vianočnom
období

7:00 ZBP Zuzana (80 r.), Milka, Milan,
Jozef, Danka
12:00 † Helena
18:00 ZBP Ján (kňaz)
5:45 † Ján, Anna, Karol

Ut
5.1.

Utorok vo Vianočnom
období

6:15 † Paulína, Štefan
7:00 † Andrej (výročná)
12:00 † Mária, Jozef, Helena, Štefan
18:00 Faustínum

PRIKÁZANÝ SVIATOK – ZJAVENIE PÁNA
Str.
6.1

(slávnosť)
5:45, 6:30, 7:45, 10:00 (ZBP Marta, Margita, rod. Himičová),
11:30 (ZBP Katarína s rod.), 18:00
Cemjata 10:15
5:45 † Miroslav (1. výročie)
6:15 † Jozef (nedožitých 100 rokov)

Štv.
7.1.

Štvrtok po Zjavení Pána

7:00 † František (pohrebná)
12:00 † Ján, Mária, Mária, Ladislav
18:00 † Veronika, Jozef, Helena,
František

Pia.
8.1.

Piatok po Zjavení Pána

5:45 ZBP Alžbeta, Emil s rod.
6:15 † Marta (pohrebná)
7:00 † Aurélia (1. výročie)
12:00 † Imrich
18:00 ZBP Darinka

So.
9.1

5:45 ZBP Ján, Andrea

Sobota po Zjavení Pána

6:15 † Jozef (pohrebná)
18:00 ZBP Marienka Kormaníková

KRST KRISTA PÁNA
Ne.
10.1.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † Rudolf

Po
4.1.

Infolist

Infolist

(sviatok)
5:45, 6:30 (ZBP Janka - ž.), 7:45 (Za život),
10:00 (ZBP Miroslav s rod. - 50 r. života), 11:30, 18:00 († Pavol, Paľko)
Cemjata 10:15

Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut, Str, Štv: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. 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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2.

3.

4.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia: 50€, 50€,
100 €, 20 €, 100 €, 20 €, 20 €, 50 €,
20 €, 50 €, 50 €, 50 €, 50 €, 100 €,
230 €, 20 €, 50 €
• p. Trusová 30 €,
• Helena Galdunová 50 €
• bohuznáma rodina 500 €
• z pohrebu Márie Krupovej 100 €,
• Imrich Machula 30 €,
• rodina Halčáková 16 €
• Dary na Dobrú novinu 10 €,
• na Tv Lux 10 €,
• na Rádio Lumen 10 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Oznam pre snúbencov! Snúbenci, ktorí plánujú sobáš v mesiacoch
apríl - september 2016 a majú záujem
o manželské náuky v našej farnosti,
nech sa do 15.1.2016 prihlásia prostredníctvom farského emailu presov@
rimkat.sk, alebo telefonicky vo farskej
kancelárii, či pri nahlásení úmyslu
sobáša na Kurz predmanželskej prípravy. Kurz obsahuje 9 tém a bude rozvrhnutý na 4 sobotné stretnutia, alebo na
4 stretnutia v pracovných dňoch, ktoré sa
neskôr špecifikujú. Pri nahlasovaní teda
uveďte, ktorá varianta vám lepšie sedí
aj podľa vašej pracovnej či študijnej situácie. Pri naplnení počtu max. 8 párov
sa kurz spustí, o čom budete informovaní,
najneskôr od februára 2016. Farský realizačný tím.
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša otvára
prvý ročník štvorročného gymnázia.
Záujemcovia sa dozvedia viac na web
stránke školy zsgmik.sk
Vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať
za všetky dary, ktoré ste venovali pre
MAGIS, O. z., ako zbierku potravín.
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5.

Požehnanie domov a bytov. V kancelárii FÚ alebo v sakristii konkatedrály
nahláste potrebné údaje (meno, adresa,
poschodie, tel. č.) aj s dňom, ktorý vám
vyhovuje. Požehnávať domy a byty
budeme 3.1. od 12:30 hod., 5.1. od
13:00 hod. a 6.1.2016 od 12:30 hod.
v čase do 21:00, prosíme preto o trpezlivosť.
6. Vianočný dar
V mene obdarovaných vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše
milodary, ktoré ste venovali na Vianočný dar pre chudobných. Vyzbieralo sa
685 €.
7. Oznamujeme birmovancom, že najbližšie stretnutia budú v týždni od 4.1.
- 8.1.2016. Stretnutie v piatok (8.1.) sa
uskutoční aj napriek tomu, že v piatok
8.1. je celoprešovská sv. omša na Solivare. Účasť na tejto sv. omši sa teda
netýka tých birmovancov, ktorí majú
stretnutie v piatok 8.1.
8. Prosíme vás, aby ste nám prostredníctvom farskej schránky, farského e-mailu alebo osobne dali vedieť, ktoré
aktivity či podnety v našej farnosti
v roku 2015 vás potešili alebo obohatili.
9. V piatok 8. januára 2016 o 18.00 v farskom kostole Najsv. Trojice na Solivare
bude celoprešovská mládežnícka sv.
omša z cyklu: "MILOSRDNE" - Prežívanie Roku Milosrdenstva a duchovná príprava na Svetové dni mládeže
v Krakove témou "O - ako ODPUSTENIE". Celebruje P. Tomáš BREZÁNI
CM. Ste srdečne všetci pozvaní.
10. Na slávnosť Zjavenia Pána na sv. omšiach (5.1. - 18:00 hod., 6.1. - 6:30 hod.,
10:00 hod. a 18:00 hod. ) budeme požehnávať tzv. trojkráľovú vodu.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Viktor Baltes, 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

