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Spoločná iniciatíva Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví,
Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov
a kresťanské cirkvi v Prešove Vás pozývajú
na spoločné modlitby uvedené témou

2019
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
13. JANUÁR 2019
Krst Krista Pána

Len o spravodlivosť sa budeš usilovať
Deuteronómium 16, 18-20

1.

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.

2.

Dňa 14.1.2019 o 15.00 hod. bude stretnutie
členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho v Kláštore Sancta Mária.

3.

V nedeľu 20.1.2019 vás pozývame
na spievané vešpery cca 16.00 hod. v
konkatedrále.

tlač svadobných oznámení

UTOROK 22.1.2019 o 17.30
Konkatedrála sv. Mikuláša, Rímskokatolícka cirkev
príhovor: biskup Slavomír Sabol
na tému: Hospodin je moje svetlo a moja spása
a pozdravia prítomní bratia biskupi

lacné tonery

PONDELOK 21.1.2019 o 17.30
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Gréckokatolícka cirkev
príhovor: Martin Jurčo
na tému: Žena, veľká je tvoja viera

predaj a servis tlačiarní

PIATOK 18.1.2019 o 18.00
modlitebňa Cirkvi bratskej
príhovor: Ondrej Koč
na tému: Vaša reč nech je: Áno - áno, nie - nie

Prešov, ul. Švábska 6, 08005 , INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18.–25. január 2019 budú
Ekumenické bohoslužby v Prešove:
ŠTVRTOK 17.1.2019 o 18.00
Chrám sv. Trojice, Evanjelická cirkev a.v.
príhovor: Daniel Galajda
na tému: Nech prúdi ako voda právo

Obyčajná voda a slová: „Ja ťa krstím v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Foťáky, mobily,
smartfóny blikajú z každej strany. Na prijímanie
pri udeľovaní sviatosti krstu už ide málokto,
zato žuvačky v ústach má pri krste už aj otec, či
krstná mama. Kňaz sa stal pre mnohých „obradníkom“, ktorý urobí predstavenie, aby si mali
čo o niekoľko rokov ukazovať ako zábery z minulosti. Niekedy máte chuť ako kňaz zakričať
a vyhnať ich preč, ale potom, asi pod vplyvom
milosti Pána, nie ľudskými silami, sa ovládnete
a napadne vám myšlienka: „Čo ak práve tento
okamih ich aspoň trochu oslovi?“ Potom vám
prebehne aj iné: Čo čakáš? Veď viac ako polovica krstov je už z rozbitých vzťahov, pomaly
sa nedá nájsť ani krstný rodič, ktorý by spĺňal
kritéria stanovené cirkevným právom. Častá
prax v kancelárii fary. Ako prebudiť záujem o
duchovný život? Ako presvedčiť človeka, že pri
krste ide o niečo vážne, že slová: „ Ty si môj
milovaný syn, dcéra,“ zaznievajú nad každým
pri udeľovaní sviatosti krstu. De facto a de iure
sa pokrstený stáva Božím dieťaťom, členom
Cirkvi a zmýva sa mu dedičný hriech. To sú
neskutočné dary a hodnoty samého Boha, ktoré
nám vo svojej štedrosti udeľuje.
Duchovný život je často očiam skrytý, ale to
neznamená, že neexistuje. Je veľa veci, ktoré
nevidíme a predsa existujú a nikto o tom nepochybuje. Tak je to aj s duchovnými vecami.
Ich výhoda je tá, že sa pretavujú do pokojného
vnútra a svedomia a tieto fenomény sa potom
prejavujú aj navonok. Sú určené pre život
človeka ako niečo bytostné, existenciálne.
Sú aj krásne príklady, príklady, ktoré v našej
farnosti vnímame pri Veľkonočnej vigílií pri

ročník: XXIX.

KRST KRISTA PÁNA - ROK "C"

krste dospelých. Priznám sa, vždy mám slzy na
okraji, ale sú to slzy radosti a dojatia. Oni sa
stali aj Božími deťmi a plne si to uvedomujú.
Aké dôležité je to, aby si toto rodičia, ale aj my,
stále uvedomovali. Kristus nám ukázal dnes
vzor a dokázal nám, že krst nie je len formulka
obradníka, ale je to zasvätenie Bohu pri prijatí
zárodku viery, ktorá sa má v našom živote stále
rozvíjať a rásť. Treba žiť v povedomí slov: „Ty
si môj milovaný syn!“ (dekan)

Dar Boha

Ani sme si neuvedomili a sme na konci Vianoc, sviatkov, na ktoré každý s radosťou čaká.
Na dvere nám zaklopala hodina, ktorá vždy
bola pre nás predmetom očakávania, radosti
i nádeje. Prostredníctvom našej drahej Matky
Panny Márie prichádza k nám malý Ježiš.
Počas celých 2000 rokov si pripomíname jeho
narodenie. A dvetisíc rokov sa nám stavia pred
oči úloha maštale, v ktorej sa rodí Spasiteľ
sveta bez pohodlia, prijatý pastiermi, tými
najchudobnejšími ľuďmi. Aj dnes prichádza do tejto našej modernej doby konzumu
a požívačnosti. Mnohí z nás si to neuvedomujeme a vstupujeme do obchodov v nedeľu a znesväcujeme ju. On prichádza ako Boh chudoby,
lásky a pokory. Boh to takto chcel. On nechce,
aby sme boli zúfalí a chudobní. On očakáva, že
naše srdcia budu pripravené pre Neho, očakáva
lásku a lačnie po láske, ľudskosti a pokore.
Aby sa nám to všetkým darilo, prajem radostné Vianoce a splnenie všetkých túžob, nádejí
a očakávaní z rúk samého Boha. V Novom roku
to všetkým darcom a dobrým ľuďom praje a
vyprosuje Jozef Vaňo, kostolník Cemjata.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + František - 20. výročie smrti
6:15 + Filomína, Anton

Po.
14. 1.

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom
období

7:00

+ Oľga - pohrebná

12:00 ZBP Jaroslav, Vierka, Dominika,
Matej, Janka (ž)
18:00 + Jozef, Magdaléna, Peter, Jozef
5:45 ZBP Valika

Ut.
15. 1.

Utorok 1. týždňa v Cezročnom
období

6:15 za úspešný priebeh operácie Katarína
7:00

+ Miroslav - pohrebná

12:00 za uzdravenie tela i duše Pavla,
Ruženky, Márie
18:00 + Andrej, Zuzana, Ján
5:45 ZBP Ján, Andrea, Ninka

Str.
16. 1.

Streda 1. týždňa v Cezročnom
období

6:15 ZBP Valika
7:00

+ Mária - pohrebná

12:00 + Ján, Anna, Ján, Helena, Mikuláš
18:00 + Magdaléna, Ján
5:45 + Margita

Št.
17. 1.

Sv. Antona, opáta

6:15 + Viktor - 5. výročie

(spomienka)

7:00 + Peter

Adorácia po večernej sv. omši

12:00 za uzdravenie syna Mariána
18:00 ZBP Ján a Marek s rodinou
5:45 za duše v očistci
6:15 + Kvetoslava - pohrebná

Pia.
18. 1.

Piatok 1. týždňa v Cezročnom
období

7:00 + Ivan - pohrebná
12:00 + Gracián, Katarína, Ján, Andrej,
Paulína, Ján
18:00 + Mária

So.
19. 1.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP Mária - poďakovanie za 60 r.
života
6:15 + Ján - pohrebná
18:00 + Ivo

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
20. 1.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Martin Peter, Jozef), 6.30 (za pracovníkov, klientov a dobrodincov
Charity), 7.45, 10.00 (ZBP Štefan - 60 rokov života - poďakovanie), 11.30 (+
Dušan), 15.00 (+ Arpád, Ľudmila, Ľudka, Anna, Vladimír, Jozef, Jaroslav,
Richard, Andrej), 18.00 (+ Cecília); 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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Oznamy

1.

Milodary: Na konkatedrálu: bohuznáma 6.
10€, rod. Kozmová 30€, manželia
Macejkoví 100€, z pohrebu p. Fedorovej
100€. Na organ: Anna a Július s rod.
100€, bohuznáma rodina 100 €, Ružencové
bratstvo 200€. Na TV Lux: bohuznáma
20 €, Ružencové bratstvo 50€. Na Dobrú
novinu: p. Agnesa 10€, bohuznáma 10€.
Na rádio Lumen: Ružencové bratstvo 50€.

2.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
pozýva na pravidelné mesačné stretnutie,
ktoré sa uskutoční v utorok 15.1.2019 o
17.00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova 77
v Prešove.

3.

V nedeľu 20.1.2019 pri sv. omšiach budeme
mať zbierku na Pastoráciu mládeže ACM/
UPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša
v Prešove ponúka nebytový priestor s
plochou 22 m2 na prenájom v budove
7.
Katolíckeho kruhu na Jarkovej ul. 77,
Prešov a tiež nebytový priestor s plochou
40 m2 na Hlavnej 81 od 1.1.2019. Viac
informácií na tel. č. 0918350484 alebo
osobne na ekonomickom oddelení RKFÚ
sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81.
8.
Dobrovoľnícka služba vo farskej charite
pri Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. V
našej farnosti sa tri dobrovoľníčky venujú
v rámci svojich možností charitatívnej
činnosti. Sú to: p. Kmiťová, p. Kovaľová
a p. Dragoňová. Aj im vyjadrujeme Pán 9.
Boh zaplať za ochotu poslúžiť núdznym
či už pri usmernení, kam sa môžu obrátiť,
alebo aj za ich konkrétnu pomoc vo forme
poukážok na jedlo do Archy, poskytnutie
šatstva a obuvi, či príspevok na misie do
Tanzánie alebo konkrétne misionárom ako
je páter Humeňanský.

4.

5.
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Činnosť Ružencového bratstva pri
Konkatedrále sv. Mikuláša. Bratstvo má 13
živých ruží a svojou modlitbou podporuje
duchovný život našej farnosti. Na prvú
nedeľu v mesiaci sa vymieňajú tajomstva
a stanovujú sa úlohy na ďalšie obdobie.
RB zastrešuje modlitbu sv. ruženca na
cintoríne počas oktávy, či Novénu k
Božiemu milosrdenstvu. V roku 2018 si Pán
povolal do večnosti p. Hornickú, Záhorskú,
Blichárovú, Staškovú a p. Pitka. Pribudli
noví členovia a síce: p.Bereš a p. Berešová,
Homoľová a Janová. Pán Boh zaplať za
vaše milodary za minulý rok (2850€ na
organ, 304€ na Lumen, 349€ na TV Lux...).
Nech všemohúci Boh na príhovor Nebeskej
Matky Panny Márie požehnáva a obdarí
nás svojimi milosťami. (Ján Harčár, hlavný
horliteľ RB)
Farská knižnica. Aj v roku 2018 sa o
farskú knižnici starala a poskytovala služby
pani Anna Krivdová. Za obetavosť aj za
celkovú pomoc vyjadrujeme srdečné Pán
Boh zaplať.
U Nikodéma. Za obetavosť a službu vo
farskej pivnici vyjadrujeme vďaku p.
Ľubomírovi Menceľovi ako aj Dušanovi
Gumanovi, ktorý vo farskej pivnici
organizoval diskusný večer s pozvanými
hosťami.
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane organa
jestvuje aj formou poslania sms na telefónne
číslo (tvar sms správy je: DMS ORGAN na
číslo 877). Oslovte všetkých priateľov a
známych, aj osobne, aj cez sociálne siete,
aby cez sms zahlasovali. Hlasovanie a
možnosť poslať sms v uvedenom tvare bude
trvať ešte zhruba polrok.

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

