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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
20. JANUÁR 2019
„Obrátenie sv. Pavla" - (Sk 9,1-22)
(25.01.)

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

1.

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

2.

Snúbenci, ktorí by chceli absolvovať
predmanželské náuky v mesiacoch
február - jún 2019, nech si všimnú termíny
náuk, ktoré sú vyvesené na nástenkách i

na našej web stránke presov.rimkat.sk.
Prihlásiť sa je potrebné osobne v kancelárii
farského úradu. Jednotlivé kurzy sú
limitované max. počtom párov 10 párov/
kurz. Na predmanželské náuky sa môžete
prihlasovať aj na www.centrumsigord.sk a
www.domanzelstva.sk.

tlač, kopírovanie, väzba

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 a cartridge

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. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), 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

Sv. Pavol sa narodil niekedy v rokoch 5-10
po Kristovi v Tarze v Cilícii (južné Turecko)
v židovskej rodine, ktorá požívala práva rímskeho občianstva. Rodičia mu dali dve mená:
Šavol (Saulus – meno prvého židovského
kráľa) a Pavol (Paulus – malý). Dostal vynikajúce vzdelanie, najprv v samotnom Tarze v
helenistickej škole a neskôr v Jeruzaleme pri
nohách slávneho učiteľa Gamaliela. Popritom
– ako správny Žid – sa vyučil stanárskemu
remeslu. Vyrábal stany alebo lodné plachty, čo
bol vtedy veľmi hľadaný tovar. V prvom rade
však ostal dôsledným, až fanatickým, farizejom. Zahorel nenávisťou proti novému učeniu,
ktoré hlásal Ježiš Kristus a jeho apoštoli. Bol pri
kameňovaní sv. Štefana. Nekameňoval ho síce
priamo, ale strážil šaty katom. Potom si vymohol dovolenie na prenasledovanie kresťanov aj
v Damasku. No na ceste do tohto mesta sa mu
zjavil sám Ježiš Kristus. Na tri dni z toho oslepol, ale potom sa dal pokrstiť a niekoľko dní
nato už ohlasoval v synagógach Ježiša Krista a
rozprával o tom, čo sa mu prihodilo. Židom sa
to nepáčilo a chceli ho zabiť. On im však ušiel
(jeho učeníci ho spustili v koši cez hradby – Sk
9,19-25) a odišiel na juh do púšte, ktorá siaha
až do Arábie, aby sa pripravil na apoštolský
úrad. Asi po troch rokoch sa vrátil späť do
Damasku a odtiaľ do Jeruzalema, aby vyhľadal
apoštolov. Avšak každý sa ho bál – kvôli jeho
povesti prenasledovateľa kresťanov. Vtedy
sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom
Petrovi a Jakubovi a porozprával im, ako si Pavol počínal v Ježišovom mene. Z Jeruzalema
odišiel Pavol asi na štyri roky do Tarzu. Potom

ročník: XXIX.
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spolu s Barnabášom zamierili do Antiochie,
kde hlásali evanjelium medzi pohanmi.
V Antiochii dostal milosť, že bol „uchvátený
až do tretieho neba“. Aby však nespyšnel, bol
mu daný do tela osteň, satanov posol, aby sa
nevyvyšoval. (2 Kor 12) Kvôli prenasledovaniu musel z Efezu odísť cez Macedónsko
do Korintu. Späť do Jeruzalema sa vrátil cez
Macedónsko, Troadu, Milét, Týrus a Cézareu.
Zažil mnoho utrpenia, sklamania, ale aj radosti
z apoštolátu a služby Bohu (2 Kor 11,16-33). V
Jeruzaleme ho uväznili a vďaka tomu sa dostal
do Ríma. (http://www.zivotopisysvatych.sk)
Na základe žiadosti Mons. Bernarda Bobera,
arcibiskupa-metropolitu,
Apoštolská
penitenciária zaslala oznam, že dar odpustkov
z príležitosti jubilea sv. Košických mučeníkov
bude možné získať od 1.12.2018 do 30.11.2019
na týchto miestach: Katedrála sv. Alžbety
v Košiciach, Konkatedrála sv. Mikuláša
v Prešove, Bazilika sv. Egídia v Bardejove,
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove
nad Topľou, Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove
– diecézna svätyňa, Kostol ružencovej Panny
Márie – diecézna svätyňa, Kostol Najsv. Tela
Pána v Stropkove – diecézna svätyňa, Kostol
sv. Jakuba vo Veľkom Šariši – diecézna
svätyňa, Kostol Božieho milosrdenstva v
Košiciach – diecézna svätyňa, Kostol sv.
Košických mučeníkov – Fričovce, Humenné,
Košice, Stanča, Stretava, Pusté Čemerné a tiež
pri uctení relikvií sv. Košických mučeníkov
počas ich putovania – v čase ich prítomnosti v
jednotlivých kostoloch Košickej arcidiecézy.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Agnesy, panny a mučenice
(spomienka)

6:15 + Ľudovít, Vincencia
7:00

+ Jana

12:00 + Ján - 3. výročie smrti
18:00 + Anna, Dezider
5:45 ZBP Alžbeta
6:15 + Anna

Ut.
22. 1.

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

7:00

+ Pavlína - výročná

12:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Máriu a jej
rodinu
18:30 + Helena, František
5:45 ZBP v ťažkej chorobe pre Máriu

Str.
23. 1.

Streda 2. týždňa v Cezročnom
období

6:15 + Miron, Alžbeta, Pavol
7:00

+ Mikuláš - 1. výročie

12:00 + Marián, Margita, František
18:00 + Ján, Magdaléna, Ján, Vincent

Št.
24. 1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

5:45 ZBP Gabriela s rod. - poďakovanie za
50 r. života
6:15 ZBP pre Martu a Jána
7:00 + Marta, Ján - 1. výročie

Adorácia po večernej sv. omši

12:00 ZBP rod. Jaroslava a Jozefy
18:00 + Helena, Jozef
5:45 + Ján

Pia.
25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
(sviatok)

6:15 + Štefan
7:00 + Ján - 1. výročie
12:00 + Blažej, Anna, Jozef, Gizela
18:00 ZBP Denisa (ž) - 25 r. života

So.
26. 1.

Ne.
27. 1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
(spomienka)

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + František, Helena

Po.
21. 1.

Infolist
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5:45 + Juraj
6:15 + Apolónia
18:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Simona (m)

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45 (+ Helmuth), 6.30 (+ Mária), 7.45, 10.00 (+ Ján, Mária), 11.30 (+ Alžbeta),
15.00 (+ Jana, Katarína; + Ladislav, Štefan, Veronika - 2 úmysly), 18.00 (+ Ján);
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.

3.

4.

5.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma 10€. Na organ: Františka
20€,
bohuznáma
Paulína
30€,
bohuznáma rodina 1000€, Anna a
Július s rod. 100€, bohuznáma Patrícia
500€, bohuznáma Magdaléna 100€,
bohuznámy 350€. Na TV Lux: Jozef
Juraško 50€. Na rádio Lumen: Jozef
Juraško 50 €. Na potreby Cirkvi: rod.
Podracká 100 €.
V nedeľu 20.1.2019 pri sv. omšiach
máme 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
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.
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.
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
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služby a taktiež, ako a čím by ste vedeli
poslúžiť v tejto farnosti vy. Vaši kňazi
6.

V utorok, 22.1.2019, prijmite pozvanie
na ekumenickú pobožnosť so
začiatkom o 17.30 hod. v konkatedrále.
Po jej skončení bude sv. omša, začiatok
cca 18.30 hod.

7.

V nedeľu 3.2.2019 bude na návšteve
vo Fakultnej nemocnici Mons. Marek
Forgáč, pomocný košický biskup i na
sv. omši o 10.30 hod.

8.

Duchovno-formačný
pobyt
v
Taliansku.
Pozývame
chlapcov
od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o
svojom ďalšom duchovnom živote, na
polročný duchovný a formačný pobyt
do komunity otcov rogacionistov v
Taliansku, aby sa rozhodli, či cesta
zasvätenia života je pre nich tá správna.
Kongregácia sa venuje mladým
mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas
pre kňazské alebo rehoľné povolanie.
Náklady na pobyt hradia otcovia
rogacionisti. Za pomoci kňazov sa
budeš môcť rozhodnúť o svojom
ďalšom
duchovnom
smerovaní.
Zašli svoj životopis a následne ťa
pozveme na stretnutie: Centrum
pre duchovné povolanie, RKFÚ sv.
Mikuláša, Hlavná 81, 08001 Prešov
alebo konkatedralapo@gmail.com, tel.
0911/487341. (Jozef Mihaľ)

9.

Združenie kresťanských seniorov
- Staré mesto Prešov pozýva svojich
členov na januárové stretnutie v nedeľu
20.1.2019 o 15.00 hod. do Katolíckeho
kruhu.

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

