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3.

4.

5.

O.z. Prešovská gotika vás pozýva na
Novoročný koncert, v nedeľu 13.1.2019
o 17.00 hod. do kostola sv. Jozefa františkáni. Vstupné je 5 €. Výťažok bude
venovaný na opravu svätomikulášskeho
organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v
Prešove.
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša
v Prešove ponúka nebytový priestor s
plochou 22 m2 na prenájom v budove
Katolíckeho kruhu na Jarkovej ul. 77,
Prešov od 1.1.2019. Viac informácií
na tel. č. 0918350484 alebo osobne
na ekonomickom oddelení RKFÚ sv.
Mikuláša, Prešov, Hlavná 81.
Pozývame birmovancov a mládež na
celoprešovskú mládežnícku sv. omšu v
piatok 11.1.2019 do kostola na Solivare o
18.00 hod. Téma: Život nás naučí.

6. JANUÁR 2019

Rozrušenie
Sotva sa narodilo a už je ohrozené,
bezmocné, malé dieťa, ponížené,
čo ešte iba spinká nerušene.

tlač, kopírovanie, väzba

K všetkým zmysluplným a krásnym
prianiam sa pripája aj združenie Prešovská
gotika. Spoločne sme sa tešili a prežívali
deň Narodenia Pána, rozlúčili sme sa
so starým rokom a privítali sme Nový
rok 2019. Ďakujeme Vám všetkým,
priaznivcom, členom aj nečlenom, všetkým
ľudom dobrej vôle za Vašu priazeň v roku
2018. Prosíme o zachovanie tejto priazne
aj v roku 2019, lebo to čo sa deje, sa deje
len vďaka Vám a deje sa to na Božiu slávu
a v prospech všetkých. Prajeme požehnaný

a milostiplný rok 2019, veľa Božieho
požehnania, zdravia, pokoja a šťastia.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

2.

V mesiaci január
máme Týždeň
modlitieb za zjednotenie kresťanov.
V tomto roku začneme v dňoch 18.1.
a 19.1.2019 a pokračovať budeme
21.1.2019 so záverom v konkatedrále v
utorok 22.1.2019 o 17.30 hod. Sv. omša
o 18.00 bude preto posunutá na 18.30
hod. Celý program bude zverejnený v
nasledujúcich číslach.

2

2019

predaj a servis tlačiarní

1.

keby jednému splnil a druhému nie. Aké kritéria má Boh použiť na výber toho, čo splniť
a čo nie? Tie naše, alebo tie Jeho? Ak tie Jeho,
môžeme sa spoľahnúť, že ich plní permanentne. Ak tie naše, kto ponesie zodpovednosť
za dôsledky, ktoré budú zákonite fatálne?
Lebo na Ježiška sa obracajú aj tí, ktorí kradnú,
vraždia, klamú, osočujú, manipulujú... Kto sa
dnes v našej vlasti neoháňa kresťanstvom?
Všetci túžime po pokoji, pravde, spravodlivosti, hojnosti, zdravom potomstve a po živote vo
svete, kde sa budeme dobre cítiť. Ježiško nám ho
určite pomôže vybudovať, keď priložíme ruku k
dielu. Každý na svojom mieste. V rodine, škole,
v úrade, či dielni, v kostole, súdnej sieni, redakcii, alebo na policajnej stanici... Nie preto, že
je čosi „trendy", že to všetci tak robia, že z toho
niečo vyťažím. Ale s presvedčením, že dobré
diela Boh požehná . A zlo zo sveta nezmizne,
kým sa o to s Jeho pomocou nezaslúžime.
Želám
Vám
požehnané
Vianoce
a
požehnaný rok 2019. S úctou, Juraj Kopčák

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

národu. Potom učil láske, pokore, úcte, porozumeniu.... Všetkému, čo som vás učil od
počiatku sveta. Bol k vám tak blízko, že ste
sa ho mohli dotýkať, hádať sa s nim, nadávať
mu, nenávidieť, fackovať, opľúvať, bičovať...
A On vám prakticky ukazoval, ako sa to dá
zvládať bez zloby a nenávisti, bez klamstvá a
chamtivosti, bez túžby po odplate... Nakoniec
za vás položil život najpotupnejším spôsobom, aký v tom čase poznala ľudská zloba. A
vy ste to znova nepochopili. Fňukáte: „Kde je
Boh, keď je vo svete toľko zla, chorôb, vojen..,
kde bol, keď mi zomrel syn, mama, otec...kde
je teraz, keď je toľko nevraživosti, nenávisti,
chamtivosti...? Ako sa na to môže pozerať?"
Boh je tu, kde má byť. Nad všetkým. Trpezlivý, milosrdný, láskavý, pripravený. Čaká,
kedy prestaneme viniť každého, len nie seba.
A čakať, že dostaneme len preto, že chceme.
Skúste si predstaviť, ako by vyzeral svet, keby
Ježiško vyhovel každému, želaniu, ktoré k
nemu vyšlú ľudia. Alebo ako by to vyzeralo,

Infolist

Je možné, že už spôsobuje rozrušenie?
Veď sa ešte ani neusmeje.
Z Betléma, kde neviniatka pomárnené,
Jozefom do Egypta vyvedené,
v náručí Matky pokojne drieme.
Dieťa, čo narodením spôsobuje rozrušenie.
(Ivana Krajčíková)

Do našej redakcie prišla reakcia o tom, ako
by Ježiško odpovedal na list, ktorý bol obsahom vianočnej homílie pána dekana.
Drahí moji! Milujem vás napriek tomu, ako
ste naložili so všetkým, čo som vám s láskou
a dôverou zveril do správy. Dobrá, ktoré som
ám dal k dispozícii, ste na prvý pokus, už v
raji, vôbec nepochopili. Nič lepšie vám nenapadlo, ako rebélia. Poslal som vás do života,
aby ste zmúdreli. Vy ste tam ale zdivočeli až
tak, že brat zabil brata. Nenechal som vás v
tom bez pomoci. Cez Mojžiša som vám poslal pravidlá, ktorých dodržiavanie vás malo
ochrániť pred zlyhaniami, hlavne však pred
tým, aby ste si nevytvárali trápenia vlastným
konaním. Desatoro ste si vysvetlili po svojom.
Prišli tresty, ktoré som na vás neposlal Ja. Sami
ste si ich na seba ušili zneužívaním dôvery,
ktorú som do vás vložil. Prosili ste ma, modlili
ste sa, aby som od vás odvrátil vojny, biedu,
hlad, choroby... Všetko, čo ste si natropili sami

ročník: XXIX.

ZJAVENIE PÁNA

zneužívaním slobodnej vôle, ktorou som vás
obdaril, ako jedinú časť stvorenstva. Už som sa
na vašu bezradnosť nevládal pozerať. Hľadal
som spôsob, ako vám vysvetliť, že ak má niečo
fungovať, musia platiť pravidlá a zákony.
Hlavne ale dôvera k zákonodarcovi. A všetko
živé i neživé ich musí, vo vlastnom záujme
dodržiavať. Ukázalo sa, že ani vesmír, ani živá
príroda s tým nemajú problém. Vládne tam harmónia, do ktorej nevstupujem. Len človek sa
zmieta v chaose, ktorý pramení zjavne z toho,
že nezvláda slobodnú vôľu. Stále sa pokúša
s niečím vychytračiť. Dokonca aj so mnou.
Očakáva odo mňa, že poruším svoje vlastné
zákony, aby som riešil jeho zlyhania. Desím
sa predstave, čo by sa stalo, keby som človeka
obral o dar slobody rozhodovania. Bol by ešte
bytosťou, stvorenou na Môj obraz? Malo by
zmysel doplniť živočíšnu ríšu o nový druh? Vychádza Mi to ako nezmysel. Preto stále hľadám
cestu k vám. Spôsob, ako vás presvedčiť, že
svet je Boží produkt a vy ste jeho výnimočnou
súčasťou. Až tak výnimočnou, že vám nechcem
do jeho spravovania zasahovať. Stále však stojím pri vás a som pripravený pomôcť, podržať,
obdariť, nájsť východiská... Vy sami ale musíte byť aktívni. Vy sa musíte „chraporiť",
vy musíte byť vnímaví na môj hlas. Ak sa
budem prezentovať bez vašej spoluúčasti, v
podstate vás oberiem o to, čo som vám dal.
Pred dvoma tisícročiami som poslal na Zem
svojho Syna. Aby sa vám čo najviac priblížil,
prišiel na svet rovnako, ako každý z vás. Dokonca v maštali. Odo Mňa nedostal žiadne
privilégia. Aby prežil, učil sa, dorábal si na
živobytie, slúžil, trpel, dokonca aj ako emigrant vo svete, ktorý nebol priateľský jeho
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Miroslava - 4. výr.
7:00

+ Jozef - 1. výr. úmrtia

12:00 + z rod. Márie
18:00 ZBP Marián s rodinou
5:45 + Daniel, Katarína

Ut.
8. 1.

6:15 + Vojtech, Alžbeta

Utorok po Zjavení Pána

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00 + Terézia, Anton, Anna, Andrej
18:00 faustínum - združený úmysel
5:45 na česť a slávu Ducha Svätého

Str.
9. 1.

6:15 ZBP rod. Banasová

Streda po Zjavení Pána

7:00

+ Verona

12:00 + Pavol, Ján, Helena, Anna
18:00 ZBP Jolana - 80 r. života
5:45 + Filoména, Anton
6:15 + Peter

Št.
10. 1.

Štvrtok po Zjavení Pána
Adorácia po večernej sv. omši

7:00 + Margita - 1. výročie
12:00 + Juraj, Jozef, Mária, Jolana, Ilona,
Tibor
18:00 + Danka (ž)
5:45 + Anton Fecko
6:15 + Juraj

Pia.
11. 1.

Piatok po Zjavení Pána

7:00 + Pavol - pohrebná
12:00 + Ján, Helena, Alžbeta, Anna, Mária,
Michal
18:00 + František

So.
12. 1.

5:45 ZBP Mária - 94 rokov

Sobota po Zjavení Pána

6:15 + Mária - pohrebná
18:00 + Ružena

3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - KRST KRISTA PÁNA
Ne.
13. 1.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Alexander, Ema,Miroslav

Po.
7. 1.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP a pokoj pre bohuznámu rodinu), 6.30 (+ Anna), 7.45 (ZBP Jozef s rod.,
Ján, Miroslav), 10.00 (+ Milan), 11.30 (ZBP Peter s rod.), 15.00 (+ Bartolomej,
Alžbeta), 18.00 (+ Ondrej, Vladislav, Anna, Ján, Mária, Juraj); Cemjata 10.15;
Surdok 9.00

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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.

Oznamy

Milodary:
na
konkatedrálu:
bohuznámy 100 €, manželia Macejkovi
100 €. Zbierka - jasličky - 1. deň konkatedrála - 450 €, jezuiti 234,27 €; 7.
na rádio Lumen: p. Džačovská 20 €.
Na TV LUX: p. Džačovská 30 €. Na
Dobrú novinu: p. Agnesa 10 €. Na
organ: bohuznámy 150 €.
V utorok 8.1.2019 na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý úmysel
(nie za zosnulých!), ako aj milodary na 8.
sv. omšu, vhoďte v obálke do schránky
pod obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále najneskôr do poludnia 8.
januára 2019.

3.

Novoročné
stretnutie
Združenia
Faustínum
bude
8.1.2019
so
začiatkom o 16.00 hod. a bude mať
podobu novoročného posedenia v
priestoroch fary. Združenie Faustínum
Vám všetkým praje požehnaný nový
rok 2019.

4.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým
účinkujúcim
vianočného
pásma
"jasličkovej pobožnosti" za ich námahu
a nádherný prednes. (dekan)

5.

O.z. Magis úprimne ďakuje a vyslovuje
srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
venovali trvanlivé potraviny na zbierku,
ktorá sa pred Vianocami adresne 9.
rozdelila medzi núdznych. Vianočný
dar pre chudobných dosiahol výšku
1765 €. Na faru ste doniesli množstvo
tašiek potravín a ďalšíie priamo na
Konštantínovu ulicu. Pán Boh zaplať.

6.

Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na

strana 3

Trojkráľové stretnutie do Katolíckeho
kruhu na Jarkovej ulici - štvrtok,
10.1.2019 o 16.00 hod.
Požehnanie domov si môžete urobiť
aj sami doma. V sakristii konkatedrály
si
môžete
zakúpiť
kompletné
modlitby spolu s nápisom na dvere
20 - G+M+B - 19. Vrelo odporúčame.
Dobrovoľný príspevok 2 €/ks bude
použitý na obnovu pútnického miesta v
Obišovciach.
Chceme sa poďakovať všetkým členom
Miestneho spolku SSV za milodary,
ktoré ste poskytli pri preberaní si svojich
členských podielov, kalendárov a DVD
za r. 2019. Po uvážení a rozhodnutí
s organizátormi MS SSV sme tieto
skromné milodary, a po doložení
chýbajúcich financií z predchádzajúcich
rokov, ktoré ešte zostali, sme ich
darovali Konkatedrále sv. Mikuláša na
generálnu opravu tristoročného organu
a tak sme sa stali „donormi“, ktorí si
adoptovali organovú píšťalu. V nedeľu
16.12.2018 sme prebrali certifikát o
adopcii a upomienkovú píšťalu a pri
slávnostnej sv. omši, ktorá bola aj za
členov MS SSV (aj ostatných donorov).
Ďakujeme! PaedDr. Jakub Halčák, za
organizátorov MS SSV
Prosíme vás, aby ste svoje pozitívne
postrehy za r. 2018 a z toho, čo sa udialo
v našej farnosti i v konkatedrále, prišli
povedať osobne alebo zaslali mail na
presov@rimkat.sk. Taktiež prosíme o
nové návrhy, týkajúce sa našej práce a
služby a taktiež, ako a čím by ste vedeli
poslúžiť v tejto farnosti vy. Vaši kňazi

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: Samuel Valiček.
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

