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Vlk a Kozliatka (2)

12. Občianske združenie MAGIS ďakuje
všetkým, ktorí im v minulom roku poskytli pomoc a informuje, že aj v roku
2016 ich môžete podporiť 2% z daní.
Tlačivá nájdete pri východe z Konkatedrály sv. Mikuláša, v MAGIS o. z.,

14. Potrebujete pomoc pri opatrovaní rodičov,
starých rodičov alebo príbuzných, ktorí
žijú osamelo? Chcete príjemne a aktívne
stráviť čas v spoločnosti seniorov? SME
TU PRE VÁS A VAŠICH BLÍZKÝCH.
Svoje služby poskytujeme v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 16:00 hod.
Denný stacionár Prešov, Okružná 36.
Kontakt: 0910 842 594,
e-mail: jana.kovacikova@charita-ke.sk

7. FEBRUÁR 2016

ročník: XXVI.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša

tlač, kopírovanie, väzba

11. Združenie Faustínum pozýva na
prednášku o Božom milosrdenstve utorok 9. 2. o 16:00 hod. v Katolíckom
kruhu.

13. Deti chystajúce sa na 1. sv. prijímanie,
ktoré neboli v stredu 3. 2. na preskúšaní, budú preskúšané v nedeľu 14. 2.
o 11:00 hod. (pred detskou sv. omšou) na
fare.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

10. Združenie kresťanských seniorov klub Staré mesto pozýva svojich členov na výročné zhromaždenie, ktoré
sa uskutoční v nedeľu 7. 2. 2016 o 15:00
hod. v Katolíckom kruhu.

Konštantínova 2. Pán Boh zaplať za vašu
štedrosť!

6
2016

predaj a servis tlačiarní

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

1.) Kto má dar od Boha, nikdy nepýta peniaze, dar, či všimné – čokoľvek. Takýto človek žije usporiadaným spôsobom
života (Bohu milým životom).
2.) Je úzko spätý s Cirkvou, spolupracuje s kňazom, ktorý o ňom dokáže vydať dobré a pravdivé svedectvo.
3.) Vedie sviatostný spôsob života.
4.) Vyznáva, že Ježiš je jediný Pán
a Boh.
5.) Nikdy nepoužíva akési predmety,
sviečky, zaklínadlá, pomôcky...
To je päť základných bodov, ktoré vidím ako veľmi dôležité pri našej orientácii. Ako na prvý dojem rozoznať takýchto
ľudí? Ak s nimi prídete do kontaktu, nebojte sa im dať otázky typu: ste kresťan, chodíte na sv. spoveď a prijímanie, s ktorým
kňazom spolupracujete, opýtam sa ho na
vás, ste zosobášený v kostole... ak sa budú
vykrúcať, od takýchto ľudí sa držte čo najďalej.
Predovšetkým sa so svojimi ťažkosťami obráťte na Cirkev a na svojho pastiera
– kňaza. Múdry pastier vie, čo má robiť.
Ako povedal náš Pán Ježiš Kristus: Hľadajte a nájdete... Ja som brána... Ja som dobrý
pastier... moje ovce počúvajú môj hlas... Ja som
cesta, pravda, život...
Viktor Baltes

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

Zlo sa naozaj rozmohlo a nosí pekný
odev, dôverne vyzerajúce tváre, ba používa
aj obrazy Panny Márie, Ježiša, kríž... Koľko
ľudí už naletelo liečiteľom, anjeličkárkam,
masérom... ktorí mali doma alebo tam, kde
praktizujú toto čarodejníctvo, kríž, obraz
Panny Márie, či Ježiša. To ešte nič neznamená, ak u niekoho niečo také nachádzate.
Aj tu v Prešove sa veľmi rozmohli pôd
rôznymi názvami ako: alternatívna medicína, občianske združenia pre zdravie,
liečiteľstvo, ezoterika, relaxačné i reflexné
masáže, regeneračné štúdio a pod. Pohybujú sa medzi nami ľudia s rôznymi schopnosťami pomáhať pri riešení najrôznejších
problémov. Sú to slepí vodcovia. Veľa pochybných a navonok nevinných vecí si môžete kúpiť v predajniach typu Madal Bal,
darčekové predajne a pod.
Poraďte sa, prosím, najskôr so svojím
kňazom a neuchyľujte sa hoci v dobrej
viere k takýmto ľuďom a praktikám. Lebo
naozaj široká a priestranná cesta vedie do
zatratenia, ale iba úzka cesta do raja. Ako
teda rozoznať liečiteľov? Ktorý je aký, ktorý má moc od Satana a ktorý od Boha? Ktoré praktiky sú Bohom dané, a ktoré zasa
zavádza medzi nás diabol?
Základný princíp rozlišovania spočíva
v tomto:

Infolist

12.2. piatok

17:15 hod. Lektori konkatedrály

14.2. 1. pôstna nedeľa

14:15 hod. Nemocniční dobrovoľníci

19.2. piatok

17:15 hod. Bratstvo sv. ruženca

21.2. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod. Rodičia a deti našej farnosti

26.2. piatok

17:15 hod. Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

28.2. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod. CZŠ sv. Mikuláša

4.3.

piatok

17:15 hod. Birmovanci (Martin Šimko, kaplán)

6.3.

4. pôstna nedeľa

14:15 hod. p. dekan a kurátori našej farnosti

11.3. piatok

17:15 hod. Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov

13.3. 5. pôstna nedeľa

14:15 hod. Gymnázium sv. Moniky

18.3. piatok

17:15 hod. Klub kresťanských pedagógov

20.3. Kvetná nedeľa

14:15 hod. Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - Život)

Pôstne kázne - Konkatedrála sv. Mikuláša
14.2. 1. pôstna nedeľa

15:00 hod. Milan Dubóczi - kaplán - nemocnica

21.2. 2. pôstna nedeľa

15:00 hod. Martin Rečlo - kaplán Prešov - Sekčov

28.2. 3. pôstna nedeľa

15:00 hod. Vladimír Nemec - kaplán - sv. Mikuláš

6.3.

15:00 hod. Martin Štieber - kaplán - Sídlisko III.

4. pôstna nedeľa

13.3. 5. pôstna nedeľa

15:00 hod. Štefan Kaňuk - kaplán - sv. Monika

20.3. Kvetná nedeľa

15:00 hod. Jozef Heske - kaplán - Oáza
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 † Irena

Pondelok 5. týždňa
v Cezročnom období

7:00 † Magdaléna (1. výročie)
12:00 † Vincent, Matej, Margita, Štefánia,
Žofia, František, Mária, Anna,
Margita
18:00 † Erika, Mária, Michal, Ľudmila
5:45 ZBP rod. Zelizňáková

Ut
9.2.

Utorok 5. týždňa
v Cezročnom období

6:15 ZBP Miroslav
7:00 † Rudolf (1. výročie)
12:00 † Ladislav
18:00 Faustínum - združený úmysel

Str
10.2.

Št
11.2.

POPOLCOVÁ STREDA
Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00;
Cemjata 17:00

Štvrtok
po Popolcovej strede
Svetový deň chorých

5:45 ZBP Lukáš s rod.
6:15 † Anna, František, Mária, Alexander
7:00 † Alžbeta (1. výročie)
12:00 † Iveta a Ladislav
18:00 ZBP Janka (ž.)
5:45 † Dorota, Andrej

Pi
12.2.

Piatok
po Popolcovej strede

6:15 † Jozef, Zuzana
7:00 † Ján (pohrebná)
12:00 † Mária
18:00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan

So
13.2.

Sobota
po Popolcovej strede

5:45 † Vladimír
6:15 † Jozef (pohrebná)
18:00 † Jozef

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA "C"

Ne
14.2.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef
Po
8.2.

Infolist

Infolist

Sv. omše: 5:45, 6:30 († František), 7:45,
10:00 († z rod. Vudyovej a Rajničovej),
11:30 (ZBP a dary Ducha Svätého pre Andreu),
18:00 († Mária, Ján, Vilma, Imrich, Mária, Vincent, Anna, František);
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.

5.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• Bohuznámi: 26 €, 20 €, 50 €
Na Tv Lux: 5 €
Na Rádio Lumen: 5 €
Na Dobrú novinu: 100 €
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Na prvú pôstnu nedeľu (14.2.) bude
tradičná zbierka na charitu. Pán Boh
zaplať!
V stredu je prísny pôst, keďže máme
Popolcovú stredu. Sv. omše budú posilnené, teda pribudne sv. omša o 8:00
hod. pre Gymnázium sv. Moniky
o 16:00 hod. Na Cemjate o 17:00 hod.
Pri každej sv. omši sa bude udeľovať
popolec.
Vo štvrtok (11.2.) je Svetový deň chorých, pri tejto príležitosti budeme udeľovať pomazanie chorých v kostole.
Tento deň budeme v konkatedrále vysluhovať sviatosť pomazania chorých
pri svätých omšiach o 7:00 a 12:00 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.
Od pondelka 8.2. slávime Národný
týždeň manželstva. O jednotlivých
podujatiach sa dozviete viac na www.
ntm.sk alebo www.facebook.com/
ntmpresov. Srdečne vás pozývame na
sv. omšu spojenú s obnovou manželských sľubov vo štvrtok 11.2. so
začiatkom o 18:00 hod., po nej vás
pozývame na adoráciu so spevmi Taize. Následne vás pozývame do farskej
pivnice U Nikodéma (Hlavná 81) na

6.

7.

8.

9.
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moderovanú diskusiu pod vedením
Martina Michelčíka nesúcu názov: Pod
povrchom: Rozprávanie s trochou hudby,
v hĺbke zeme o hĺbke vecí, so začiatkom
o 19:30 hod.
V piatok 12. februára 2016 o 18:00 hod.
v kaplnke sv. Ignáca u Jezuitov (Exercičný dom) bude celoprešovská mládežnícka sv. omša z cyklu: "MILOSRDNE"
- Prežívanie Roka Milosrdenstva a duchovná príprava na Svetové dni mládeže v Krakove témou "S - ako STÔL". Celebruje P.
Branislav Beniač SJ. Všetci ste srdečne
pozvaní.
Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční dňa 16. 2.
2016 v Katolíckom kruhu na Jarkovej
77 v Prešove o 17:00 hod. Téma: Kódex
kánonického práva: nulita manželstva,
odluka, žiadosť o pristupovanie ku sviatostiam. Stretnutie povedie Mons. prof.
Ján Duda, súdny vikár Spišskej diecézy.
Každú nedeľu od 9:50 hod. do začiatku sv. omše o 10:00 hod. čítame úryvky
z Denníčka sv. sestry Faustíny - apoštolky Božieho milosrdenstva. Kto by sa
chcel zapojiť do čítania, nech sa zapíše do zoznamu v sakristii. Aj takýmto
spôsobom môžeme vykonať skutok
milosrdenstva a tiež aktívne sa zapojiť
do života našej farnosti.
Klub kresťanských pedagógov pozýva svojich členov a sympatizantov
na stretnutie, ktoré sa uskutoční 11.
2. 2016 v Kaplnke Božieho milosrdenstva na Sídlisku Sekčov (FNsP)
o 15:00 hod. Súčasťou stretnutia bude
aj sv. omša.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

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

