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Iba tak nás môže Ježiš vyviesť na slobodu. Nebojme sa teda, len odvahu!
Veď to je tá radostná zvesť, ktorú nám
priniesol Kristus: aj dnes som tu pre
teba, aby som ťa zachránil a vyslobodil.
(František Petruška, diakon)
Smutné konštatovanie

Rád by som reagoval na výzvu, čo
bolo dobré vo farnosti za rok 2018:
1. rekonštrukcia hlavného organa,
zbierky a informovanie ohľadom tejto
témy, video z prác; 2. vešpery - tie
prvé boli najlepšie. A aj tie ďalšie sú
prijemné, povzbudzujúce, motivujúce.
Verím, že sa bude v nich pokračovať.
Pán Boh zaplať všetkým duchovným
otcom, pomocníkom pri sv. omšiach a
všetkým, ktorí prispievajú a podieľajú
sa na živote farnosti (Stanislav Ivan).
Dni Božieho milosrdenstva

27. JANUÁR 2019

tlač, kopírovanie, väzba

domova, rodiny, bez jedla, častokrát na
hrane života a stratou ľudskej dôstojnosti.
V spolupráci s Oáza – nádej pre nový
život, n.o., sa podarilo vydať album,
ktorý vyjadruje hĺbku vzťahu s Bohom,
ktorý zdanlivo nemožné veci robí
možnými v Ježišovi Kristovi. Spoločne
môžeme priložiť ruku k dielu a aj kúpou
CD skupiny KALICH, či osobného
príspevku pomôžeme ľuďom prinavrátiť
svoju hodnotu a ľudskú dôstojnosť. Na
zakúpenie v sakristii. Cena od 7€/kus.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

V dňoch od 30.9. do 6.10.2019 sa v
Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v
Krakove uskutočnia v poradí už tretie
Medzinárodné dni apoštolov Božieho
milosrdenstva. Prihlášky prijímame
do 30.1.2019 cez internetový formulár: http://www.faustinum.pl/pl/dabm2019-formularz-zgloszeniowy/. Povzbudzujeme vás na túto aktivitu.

2019

predaj a servis tlačiarní

vo vojnovej oblasti na Ukrajine od 28.1.
do 28.2.2019. Plachty prosíme doručiť
na adresu Konštantínova 2, Prešov. Za
každý prejav vašej štedrosti vyslovujeme
srdečné Pán Boh zaplať.
13. Členovia gospelovej skupiny KALICH
prešli ťažkými životnými situáciami. Boh
pri nich stál v najťažších chvíľach a je s
nimi aj naďalej. Napriek svojmu zlyhaniu
znova vstali v Duchu Svätom. Svojou
hudbou sa rozhodli nielen ďakovať Bohu
za Jeho milosti, ale aj pomôcť ľuďom,
ktorí to najviac potrebujú: ľuďom bez
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ma, a z mobilu by to už nikto nemal
ukradnúť.
Postreh za rok 2018.

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

V našej konkatedrále sme na konci minulého roku zaviedli mesačné
spoločné spievané vešpery spolu s
kanonikmi našej arcidiecézy. K tomu,
aby sa čím viac ľudí zapojilo a mohlo
sa modliť som zakúpil 20ks vešpier pre
našu konkatedrálu s tým, že sa budú
používať na túto modlitbu. Tak sme
ich rozdali hneď pri prvých vešperách.
Skúste uhádnuť, koľko sa ich vrátilo po
prvých vešperách? Až 5 kusov. Zmizlo
ich 15 a niet po nich ani stopy. Preto,
ak sa pýtate, prečo nemáme knihy na
vešpery, tak tu je odpoveď: V konkatedrále sa veci tratia, alebo niečo iné,
veci sa ... Je to veľmi, veľmi smutné
konštatovanie. (dekan) P.S. Každý
kto používa mobil, si môže stiahnuť
aplikáciu www.breviar.sk. Je to zdar-

Infolist

Duch Pána je nado mnou, lebo ma
pomazal
Každú nedeľu nám Cirkev
predkladá bohatý stôl Božieho slova
tak ako nás o tom poučil už II. Vatikánsky koncil (porov. SC 51). Dnes máme
pred sebou 3. nedeľu v roku C a liturgia
tejto nedele nám predkladá čítanie z
Lukášovho evanjelia (Lk 1, 1-4; 4-1421). Text evanjelia, ktorý ponúka liturgia je zložený z dvoch rôznych úryvkov,
ktoré v samotnom evanjeliu nenasledujú hneď po sebe. Prvá časť je úvod (v.14), ktorým Lukáš začína svoje evanjelium, kde sa zmieňuje o tom, prečo sa
rozhodol toto evanjelium napísať. Pri
písaní sa opiera o hodnoverné svedectvá očitých svedkov a tých, ktorí boli
služobníkmi Slova. Po úvodnej časti sa
text náhle mení, pretože z prvej kapitoly sa presúvame až do štvrtej. Po tom,
čo Ježiš bol na púšti (Lk 4,1-13), kde
sa pripravoval na svoje poslanie, teraz
začína svoje verejné účinkovanie. Toto
verejné účinkovanie Ježiš začína svojím
vystúpením vo svojom rodnom Nazarete, kde podľa zvyku ide v sobotu do
synagógy, ako každý zbožný žid. Tu sa
Ježiš ocitá v pozícii toho, ktorý vedie
židovskú liturgiu. Túto situáciu evanjelista využíva na predstavenie Ježišovej
tzv. inauguračnej reči, v ktorej svojim
poslucháčom približuje svoju činnosť a
poslanie.
Túto inauguračnú reč Ježiš
predstavuje na základe úryvku z knihy
proroka Izaiáša 61,1-2 a 58, 6. Duch

ročník: XIX.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pána je nado mnou, lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú
prepustení a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu a
ohlásiť Pánov milostivý rok. Týmto
slovom, Ježiš zdôrazňuje, že je tým,
ktorý ohlasuje evanjelium chudobným,
prepustenie zajatým, ..., utláčaných
prepúšťa na slobodu, čím sa ohlasuje
Pánov milostivý rok. Ježiš toto všetko
môže a aj bude konať na základe pomazania Duchom Svätým. Celý Ježišov
život je vedený Duchom. Z Ducha sa
rodí, v Duchu žije a je ním vedený až na
smrť, keď svojho ducha porúča do otcových rúk (Lk 23, 46). Lukáš nám teda
predstavuje Ježiša, ktorý je naplnený
Otcovým Duchom čiže Duchom lásky.
Preto je Ježiš solidárny s utláčanými
a tými, ktorí sú na okraji spoločnosti.
V Ježišovi sa Božia láska obracia na
všetkých ľudí. Tento prísľub, ktorý ohlásil Izaiáš už viac nepatrí do ďalekej
budúcnosti.
Konečne nastal čas, kedy sa v
Ježišovi všetky prisľúbenia napĺňajú.
To sa vyjadruje použitím slova „dnes“
pričom od čias Ježiša, toto dnes neustále trvá. Nie včera, ani zajtra, ale už
dnes sa ti ponúka spása, záchrana a oslobodenie. Aby sme však mohli prijať
Ježiša, a nechať sa ním vyviesť z temnôt
nášho života a z väzníc našich hriechov,
potrebujeme vyznať, že to my sme tí
slepí, utláčaní a väznení.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Imrich

Po.
28. 1.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6:15 ZBP Terézia
7:00

+ Pavol - 1. výročie smrti

12:00 + Alžbeta, Tomáš, Mária
18:00 ZBP a poďakovanie za 40 rokov Katarína
5:45 + Štefan

Ut.
29. 1.

Utorok 3. týždňa v Cezročnom
období

6:15 + Jozef
7:00

+ Janka - 1. výročie

12:00 + Pavol, Janka (ž), Jana, Milan
18:00 ZBP Alena a ján s rodinami
5:45 -

Str.
30. 1.

Streda 3. týždňa v Cezročnom
období

6:15 ZBP Anton
7:00

+ František - pohrebná

12:00 + Jozef, Helena, Vladimír, Anton
18:00 + Ján, Michal
5:45 ZBP Emil s rodinou

Št.
31. 1.

Sv. Jána Boska, kňaza

6:15 + Verona

(spomienka)

7:00 + Mária - pohrebná

Adorácia po večernej sv. omši

12:00 + Štefan, Margita, Vincent, Pavol
18:00 ZBP Marek s rod. a priateľmi

Pia.
1. 2.

So.
2. 2.

Piatok 3. týždňa v Cezročnom
období
Cemjata: 17.00 hod.
Prvý piatok mesiaca;
Cemjata 17.00 hod.
Obetovanie Pána
(sviatok)

Cemjata 9.15 hod.

5:45 na česť a slávu Ducha Svätého
6:15 ZBP Rastislav
7:00 + Lívia - 1. výročie
12:00 + Milan
18:00 poďakovanie za 50 rokov spol. života
Eva, Karol a BP do ďalších rokov
5:45 ZBP Eriky, Emky, Matáša, Dianky,
Iva
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 + Anna, Marcel

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
3. 2.

Infolist

Infolist

5.45, 6.30 (Ondrej, Anna, Štefan, Helena), 7.45, 10.00 (ZBP František, Oľga),
11.30 (+ Zuzana, Jozef), 15.00 (+ Oto, Matúš, František), 18.00 (+ Jozef,
Gréta, Valéria); Cemjata 10.15; Surdok 9.00
Svätoblažejské požehnanie hrdiel po každej omši

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

Milodary: na konkatedrálu: z
pohrebu Apolónie Kvartkovej 100
€, bohuznámy 40 €. Zbierka na
pastoráciu mládeže ACM/UPC:
konkatedrála 1059,92 €, jezuiti 445,82
€. Na organ: Irena Maníková 100 €,
bohuznáma 20 €, bohuznáma 200 €,
bohuznáma 500 €. Na Cemjatu: rod.
Franková 100 €, EZV, s. r. o. 300 €.
Na TV Lux: Irena Maníková 50 €.
Tento týždeň je prvopiatkový - večer
spovedáme od 17.30 hod. Ku chorým
domov pôjdeme v piatok od 8.00
hod. Vyloženie Sviatosti oltárnej
bude v konkatedrále v piatok od
12.30 hod.
Sv. omša a vysluhovanie sv. zmierenia
bude na Cemjate ako je to zvykom
od 16.00 hod. Sobotu slávime ako
fatimskú.
Na sviatok Obetovania Pána (2.
2.), budeme pri každej sv. omši.
požehnávať hromničné sviece.
Prosíme, aby ste si ich priniesli
opatrené chránidlom, aby sme
neznečistili podlahu konkatedrály.
Svätoblažejské požehnávanie hrdiel
v nedeľu 3. 2. bude pri každej sv. omši
- buď individuálne alebo hromadné.
Rozhovory u Nikodéma privítajú
p. kaplána ThDr. Daniela Boleša.
Srdečne vás pozývame na rozhovor
s ním, na ktorom aj vy môžete klásť
svoje otázky. Stretnutie sa uskutoční
v Pivnici u Nikodéma v utorok 29.
1.2019 o 19.00 hod.
Katechéza
pre
rodičov
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prvoprijímajúcich detí bude v stredu
6.2.2019 o 17.30 hod. na farskom
úrade.
8. Mariánska kongregácia pozýva
svoje členky na sviatok Obetovania
Pána 2.2.2019 o 14.30 hod. na
spoločné slávenie sv. omše v kláštore
Sancta Maria.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Občianske združenie MAGIS na
prosbu ozbrojených síl na Ukrajine
vyhlasuje a prosí veriacich farníkov o
zbierku plachiet a posteľného prádla
pre ranených vojakov a ľudí, ktorí žijú

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: J. Dronzek
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

