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(Pokračovanie zo strany 1)
nesklame.
Dobre si túto pravdu zapamätajme.
Pánova nádej nikdy nesklame. Vďaka krstu sme schopní odpúšťať a milovať aj toho,
ktorý nás uráža, ubližuje nám a dokážeme
rozpoznať v posledných a chudobných
tvár Pána, ktorý nás navštevuje a je nablízku. Krst nám pomáha spoznať v tvárach
núdznych a trpiacich osôb, ako aj v tvári
nášho blížneho, Ježišovu tvár. Je to tak vďaka sile krstu.
3. Posledný, veľmi dôležitý prvok.
Opýtam sa: Môže sa niekto sám pokrstiť?
Nedá sa to. Nik sa nemôže pokrstiť sám.
Nikto. Môžeme o krst žiadať, túžiť po ňom,
vždy však potrebujeme niekoho, kto nám
túto sviatosť udelí v Pánovom mene. Krst je
totiž darom, ktorý je daný v kontexte vzájomnej starostlivosti a bratského zdieľania.
Vždy v dejinách jeden krstí druhého, ďal-

Cesta hľadania
„Jít tak hledat Eldorádo“, zbavené vší
bídy člověčí, jít tak hledat Eldorádo, kde je
láska, mír a bezpečí...“, z CD prehrávača
mi znie známa country pieseň Eldorádo
v českej verzii. Hlbšie sa zamýšľam nad
textom refrénu. Kde sa vlastne ukrýva
miesto plné bohatstva -„zlaté“ pohorie,
ktoré lákalo zlatokopov od nepamäti?
Na sviatok Zjavenia Pána sme v evanjeliu počuli, ako sa traja mudrci z východu - sledujúc hviezdu - vydávajú na cestu
hľadania novonarodeného židovského
kráľa. V Betleheme v bezbrannom dieťati v jasliach nachádzajú Spasiteľa sveta.
Vzdávajú mu úctu, poklonu a odovzdávajú mu dary hodné Kráľa. Domov sa
však vracajú inou cestou bohatší o osobné

šieho a ďalšieho... ako reťaz. Reťaz milosti.
Nemôžem sa pokrstiť sám, o krst musím
požiadať niekoho iného. Je to čin bratstva,
úkon príslušnosti do Cirkvi.
V slávení krstu môžeme rozoznať najrýdzejšie črty Cirkvi, ktorá ako matka neprestajne privádza na svet nové deti v Kristovi, v plodnosti Ducha Svätého.
Poprosme teda Pána zo srdca, aby
sme mohli vždy viac v každodennom živote zakúšať túto milosť, ktorú sme dostali
prostredníctvom krstu. Nech pri stretnutí
s nami môžu naši bratia stretnúť skutočné
Božie deti, pravých bratov a sestry v Ježišovi Kristovi, naozajstných členov Cirkvi.
A nezabudnite na dnešnú úlohu, ktorou je
zistiť, opýtať sa na dátum svojho krstu. Podobne ako poznám dátum svojho narodenia, tak mám poznať dátum svojho krstu,
pretože to je slávnostný deň. Ďakujem.
Pápež František
stretnutie s Mesiášom.
Opäť si zapínam CD prehrávač, počúvam Eldorádo a svoju pozornosť zameriavam na záver piesne, v ktorom sa spieva,
že Eldorádo nie je kdesi v diaľke, ale je
ukryté v našich srdciach.
Všetci vlastne hľadáme to svoje „Eldorádo“. Počas života skôr či neskôr hľadáme niekoho alebo niečo, čo nás urobí
šťastnými. Inštinktívne tak prahneme po
Bohu, a pritom často ani len netušíme,
ako je blízko – ukrýva sa priamo v našom
srdci.
A tak, ako sa mudrci po stretnutí s Ježišom vracali domov inou cestou, po objavení Boha – najväčšieho Pokladu v našom
srdci - aj náš život musí nabrať nový smer.
Lucia Antlová
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Krst podľa pápeža Františka
1. Krst je sviatosť, na ktorej sa zakladá
naša viera a ktorá nás zaštepuje ako živé
výhonky do Krista a do jeho Cirkvi. Spolu
s Eucharistiou a sviatosťou birmovania tvorí takzvanú „kresťanskú iniciáciu“, ktorá je
jedinečnou veľkou sviatostnou udalosťou,
pripodobňuje nás Pánovi a robí z nás živé
znamenie jeho prítomnosti a lásky. Môžeme sa pristihnúť pri otázke: naozaj potrebujeme krst, aby sme žili ako kresťania
a nasledovali Ježiša? Nie je snáď vo svojej
podstate iba jednoduchým obradom, formálnym úkonom Cirkvi na udelenie mena
novonarodenému dieťaťu? Takáto otázka
sa môže objaviť.
Svetlo do nej vnášajú slová apoštola Pavla: „Neviete, že všetci, čo sme boli
pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť,
sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním
boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako
bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou
slávou, aj my žili novým životom” (Rim
6, 3-4). Nejde teda o formalitu! Je to úkon,
ktorý sa dotýka našej existencie až do hĺbky. Nie je jedno, či je dieťa pokrstené alebo
nepokrstené, nie je to jedno.
Nie je to to isté, ak je niekto pokrstený alebo je nepokrstený. V krste sme ponorení do nevyčerpateľného zdroja života,
ktorým je Ježišova smrť, najväčší skutok
lásky v celých dejinách. Práve vďaka tejto
láske môžeme žiť novým životom, už nie
pod nadvládou zla, hriechu a smrti, ale
v spoločenstve s Bohom a bratmi.
2. Mnohí z nás si vôbec nepamätajú

ročník: XXVI.

KRST KRISTA PÁNA
slávenie tejto sviatosti a je to prirodzené,
ak sme boli pokrstení krátko po narodení. Nasledujúcu otázku som tu na námestí
položil už dva-trikrát: kto z vás pozná dátum svojho krstu? Kto to vie? Iba niektorí.
Nie mnohí. Je však dôležité vedieť, v ktorý
deň som bol ponorený do prúdu Ježišovej
spásy. Dovoľte mi, aby som vám dal jednu
radu. Ba viac ako radu; úlohu pre dnešný
deň. Dnes doma zistite, opýtajte sa na dátum krstu, a tak sa dozviete, aký to bol deň,
ten nádherný deň vášho krstu. Urobíte to?
Nepočujem nadšenie. Urobíte tak?
Dobre, pretože poznať ten šťastný dátum nášho krstu je užitočné. Riziko, že ho
nepoznáme, sa prejavuje v tom, že sa nám
vytráca z pamäte, čo v nás Pán vykonal,
vytráca sa spomienka na dar, ktorý sme
dostali. A nakoniec sa stane, že ho budeme
považovať iba za minulú udalosť - ani nie
z vlastnej vôle, ale z vôle našich rodičov -,
ktorá nemá žiadny dosah na prítomnosť.
Musíme prebudiť spomienku na náš
krst. Sme povolaní, aby sme každý deň
prežívali náš krst ako aktuálnu skutočnosť
našej existencie. Ak sa nám darí nasledovať
Ježiša a ostávame v Cirkvi i s našimi obmedzeniami, krehkosťou a hriechmi, je to
práve vďaka krstu, v ktorom sme sa stali
novým stvorením a obliekli sme si Krista.
Práve v sile krstu, oslobodení od dedičného hriechu, sme zaštepení do vzťahu Ježiša
s Bohom Otcom, sme nositeľmi novej nádeje, pretože krst nám dáva túto novú nádej.
Nádej kráčať po ceste spásy po celý život.
Nik a nič ju nemôže uhasiť, pretože nádej
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok 1. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † František, Mária
7:00 † Jozef
12:00 † František, Mária, Zdenko,
Mária, Michal
18:00 † Paulína (1.výročie)
5:45 ZBP rod. Karabinošová

Ut
12.1.

Utorok 1. týždňa
v Cezročnom období

6:15 † Peter
7:00 † Jolana
12:00 ZBP Imrich
18:00 † Jozef, Mária
5:45 ---

Str.
13.1

Streda 1. týždňa
v Cezročnom období

6:15 ZBP rod. Vodilová
7:00 † Jana (pohrebná)
12:00 † Andrej, Margita
18:00 † Mária

Štv.
14.1.

Pia.
15.1.

So.
16.1

Štvrtok 1. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši.

Piatok 1. týždňa
v Cezročnom období

Sobota 1. týždňa
v Cezročnom období

5:45 ZBP Helena
6:15 ZBP rod. Kočanová
7:00 † František (výročná)
12:00 † Helena, Konštantín, Mária,
Michal, Eduard, Kornélia
18:00 ZBP Helena (65 r. života)
5:45 † Paulína, Jozef
6:15 † Agnesa
7:00 † Anna (pohrebná)
12:00 ZBP Jozef, Mária, Mária (ochrana
pred Zlým)
18:00 ZBP Dávid, Mária
5:45 † Jolana, Adriána (ž.), Ondrej,
Ladislav
6:15 ZBP Tatiana, Peter, Marek
s rodinami
18:00 † Ján

Ne.
17.1.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † Paulína, Michal

Po
11.1.
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2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5:45, 6:30 (ZBP Janka - ž.), 7:45,
10:00 († Eliáš - nedožitých 100 rokov), 11:30, 18:00 († Viktor, Ladislav, Anna);
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:
10 €, 10 €, 50 €, 15 €
• rod. Fudaliová 20 €
• rod. Novotná 50 €
Bratstvo sv. ruženca venovalo:
• a konkatedrálu 200 €
• na Rádio Lumen 45 €
• na Tv Lux 60 €
Dary na Dobrú novinu: 50 €
Milodary na opravu organa:
• bohuznáma Mária 100 €
Zbierka - Jasličky -1. vianočný deň:
• františkáni 140 €
• jezuiti 128,56 €
• konkatedrála 250 €
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, ktorý
variant 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.
Bratstvo sv. ruženca Vám praje veľa
radosti, šťastia, zdravia a najmä hojnosť Božích milostí a požehnania.
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša otvára
prvý ročník štvorročného gymnázia.
Záujemcovia sa dozvedia viac na web
stránke školy zsgmik.sk
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5.

Vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať
za všetky dary, ktoré ste venovali pre
MAGIS, O. z., ako zbierku potravín.

6.

V rámci týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov Vás srdečne pozývame na
spoločné stretnutia a modlitby.. EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ V NAŠEJ
KONKATEDRÁLE BUDE V PONDELOK 18.1. 2016 o 17.00 hod. Taktiež Vás srdečne pozývame na modlitby: 20.1. 2016 Modlitebňa Bratskej
cirkvi o 18.00 hod., 21.1. 2016 Kostol
Najsv. Trojice ev. a.v. o 18.00 hod, 22.1.
2016 Katedrála sv. Jána Krstiteľa, gr.
kat. o 17.30 hod.
Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú 22. - 24. januára 2016 do Chrenovca - Brusna na duchovnú obnovu
"rozVEDENÍ k BOHU 1". Je určená
pre rozvedených, ktorí žijú sami. Prihlasovať sa je možné cez formulár,
ktorý nájdete na stránke domsaletini.
webnode.sk.
Hnutie kresťanských pedagógov pozýva svojich členov na novoročné
stretnutie, ktoré sa uskutoční 14.1.2016
o 16:00 v Katolíckom kruhu.
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. Viac na
presov.rimkat.sk
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8.

9.

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

