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com a osvojili si radosť z nezištnej služby.
Všetkých s láskou uisťujem o svojej blízkosti v modlitbe a zo srdca vám udeľujem
apoštolské požehnanie. (pápež František)
Z programu Národného týždňa manželstva v
Prešove vyberáme:
11. február 2019 – pondelok, 17:00 - 19:00 Poradenské služby pre manželov, ThLic. Peter
Fogaš, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu
v Košiciach. Miesto: Priestory UPC, Katolícky
kruh, Jarková 77
11. február 2019 – pondelok, 19:00 Pod povrchom s manželmi Maťufkovými, Rozprávanie
s trochou hudby. Miesto: Farská pivnica "U
Nikodéma", RKFÚ Prešov, Hlavná 81
12. február 2019 – utorok, 17:00 - 19:00 Poradenské služby pre manželov, Mgr. Dominika
Angelovičová, psychológ. Miesto: Priestory
UPC, Katolícky kruh, Jarková 77
13. február 2019 – streda, 17:00 - 19:00 Po-

zahlasovali. Hlasovanie a možnosť poslať
sms v uvedenom tvare bude trvať ešte zhruba
polrok.
9.

Veriaci z časti Surdok, kde sa začali
pravidelné nedeľné sv. omše, si môžu
zapisovať svoje úmysly buď vo farskej
kancelárii, alebo osobne u celebrujúceho
kňaza.
10. V rámci Roka sv. Košických mučeníkov
si prvýkrát v košickej katedrále spoločne
pripomenieme jubileum manželov z celej
arcidiecézy: 26. mája o 15.00 hod. 25.
výročie
manželstva.
Povzbudzujeme
všetkých jubilujúcich manželov k účasti na
sv. omši v Katedrále sv. Alžbety na stretnutie
s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné
požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje
jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia u
svojho farára: strieborné výročie – 25 rokov
do 1. apríla 2019.
11. V nedeľu 17.2.2019 vás pozývame na

Infolist
radenské služby pre manželov, JCDr. Marek
Ondrej, kňaz, cirk. právnik. Miesto: Priestory
UPC, Katolícky kruh, Jarková 77
14. február 2019 – štvrtok, 18:00 sv. omša za
manželov s obnovou manželských sľubov
a adorácia. Miesto: Konkatedrála svätého
Mikuláša. Celebruje: o. Peter Fogaš, riaditeľ
Arcidiecézneho centra pre rodinu. 19:00 – 19:45
adorácia.
14. február 2019 – štvrtok, 19:30 Svedectvo
manželov Pecuchových. Miesto: Farská pivnica "U Nikodéma", RKFÚ Prešov, Hlavná 81
15. február 2019 – piatok, 17:00 - 19:00 Poradenské služby pre manželov, PPR - symptotermálna metóda. Miesto: Priestory UPC, Katolícky kruh, Jarková 77
16. február 2019 – sobota, 15:00 Dvaja v jednote utiahnu naozaj veľa. Miesto: zbor Cirkvi
bratskej Prešov, Slovenská 34. Prednáša: Dr.
Ľuboš Lacho, klinický psychológ a poradca. Organizuje: koordinačný tím NTM v Prešove.

spievané vešpery do konkatedrály o cca
16.00 hod. za účasti o. kanonikov.
12. V piatok 15.2.2019 budú kňazské rekolekcie
dekanátu Prešov - mesto vo farnosti
Podhorany so začiatkom sv. omše o 9.00
hod.
13. Na návrh pána dekana členovia združenia
Faustinum sa modlia každý piatok o 11.45
hod. pred poludňajšou sv. omšou Korunku
Božieho milosrdenstva.
14. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie
ktoré sa uskutoční v utorok 19.2.2019 o
17.00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova 77
v Prešove. Téma: Reforma kánonického
procesu v kauzách na vyhlásenie neplatnosti
manželstva. Stretnutie povedie: ICDr. Jurij
Popovič, PhD., súdny vikár Metropolitného
tribunálu v Prešove spolu so sudcom MT
v Prešove ICLic. Milošom Galajdom a
advokátmi ICLic. Pavlom Bačikom a ICLic.
Martinom Labanom.
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
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Posolstvo Sv. Otca Františka k 27.
Svetovému dňu chorých
Drahí bratia a sestry,
„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“
(Mt 10, 8). To sú slová, ktoré Ježiš povedal,
keď posielal apoštolov hlásať evanjelium,
aby šírili jeho kráľovstvo prostredníctvom
skutkov nezištnej lásky. Pri príležitosti
27. svetového dňa chorých, ktorého centrálne slávenie sa bude konať 11. februára
2019 v Kalkate v Indii, Cirkev – ako matka všetkých svojich detí, predovšetkým
však tých chorých – pripomína, že
najdôveryhodnejšou cestou evanjelizácie
sú skutky nezištnej lásky, aké konal milosrdný Samaritán. Starostlivosť o chorých
si vyžaduje profesionalitu a jemnocit,
nezištné, bezprostredné a jednoduché
gestá, ako je pohladenie, prostredníctvom
ktorých dávame druhému pocítiť, že je
nám „drahý“. Život je Božím darom, ako
nás upozorňuje svätý Pavol: „Čo máš, čo
si nedostal?“ (1 Kor 4, 7). Práve preto, že
je darom, nemožno život považovať len za
majetok či súkromné vlastníctvo, najmä s
ohľadom na výdobytky medicíny a biotechnológií, ktoré by mohli človeka zvádzať,
aby podľahol pokušeniu manipulovať
so „stromom života“ (porov. Gn 3, 24).
Vzhľadom na kultúru vyraďovania a
ľahostajnosti chcem zdôrazniť, že „dar“ má
byť paradigmou, schopnou stať sa výzvou
pre individualizmus a dnešnú spoločenskú
roztrieštenosť, aby vznikli nové vzťahy
a nové formy spolupráce medzi národmi
a kultúrami. Predpokladom daru je di-
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alóg, ktorý otvára priestor vzťahov pre
ľudský rast a rozvoj, čo umožní prelomiť
zavedené schémy vykonávania moci v
spoločnosti. „Dar“ sa líši od obdarovania,
pretože obsahuje slobodné darovanie seba
samého a predpokladá túžbu nadviazať s
druhým vzťah. Je predovšetkým uznaním
druhého, ktoré je základom spoločenskej
väzby. „Dar“ odráža Božiu lásku, ktorá
svoj vrchol dosahuje vo vtelení jeho Syna
Ježiša a vo vyliatí Ducha Svätého. Vždy
si budeme uvedomovať našu bezmocnosť
voči niekomu alebo niečomu; práve tým
sa ako „stvorenia“ vyznačujeme. Poctivé
priznanie si tejto skutočnosti nám pomáha,
aby sme ostali pokorní a odvážne praktizovali solidaritu ako čnosť nevyhnutnú
pre život. Povzbudzujem vás všetkých na
rôznych úrovniach, aby ste podporovali
kultúru vďačnosti a daru, nevyhnutnú na
prekonávanie kultúry zisku a vyraďovania.
Katolícke zdravotnícke inštitúcie nesmú
prepadnúť čisto podnikovému zmýšľaniu,
ale musia sa starať viac o liečenie človeka,
než o svoj zisk. Vieme, že zdravie je
relačné, teda závisí od medziľudských
vzťahov a potrebuje dôveru, priateľstvo a
solidaritu. Je dobrom, ktorému sa možno
„naplno“ tešiť iba vtedy, ak sa s ním dá
podeliť. Radosť z nezištného daru je indikátorom zdravia kresťana. Všetkých
vás zverujem Márii, Salus informorum
(Uzdraveniu chorých). Nech nám pomáha
deliť sa o prijaté dary v duchu vzájomného
dialógu a prijatia, aby sme žili ako bratia
a sestry, pozorní voči potrebám druhých,
aby sme vedeli dávať s veľkodušným srdMilodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Po.
11. 2.

Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej (ľubovoľná spomienka)
Udeľovanie sv. pomazania
chorých pri sv. omši o 10.00
hod. a 18.00; sv. spoveď od
9.00 hod. pre prijímajúcich sv.
pomazania chorých. Cemjata
17.00 hod.

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Štefan, Štefan, Jozef, Mária
6:15 ZBP sr. Maristella
7:00 + Anna, František, Mária, Anton,
Alexander
12:00 + Jozef, Zuzana
18:00 + Pavlína, Jozef, Júlia, Peter, Stanko
5:45 ZBP Mária a Alenka

Ut.
12. 2.

6:15 ZBP v ťažkej chorobe pre Máriu
7:00

Féria

+ Stanislav - 1. výročie

12:00 + Mária, Jozef
18:00 + Jozef, Mária, Helena, Štefan, Mária
5:45 + Peter, Štefan, Alžbeta, Mária

Str.
13. 2.

6:15 ZBP Lukáš s rod. - 30 r. života

Féria

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00 + Ladislav
18:00 + František
5:45 ZBP Anežky a poďakovanie za 60 r.

Št.
14. 2.

Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda,
biskupov, patrónov Európy
(votívna sv. omša)
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Anna, Ondrej
7:00 + Anna - pohrebná
12:00 + Imrich, Františka, Margita, Jonáš
18:00 + Jozef
5:45 + Emília

Pia.
15. 2.

6:15 + Andrej, Žofia, Mária, Františka

Féria

7:00 + František - pohrebná
12:00 + Ján, Helena, Ján
18:00 + Alexej, Magdaléna

So.
16. 2.

Ne.
17. 2.

Pany Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Infolist

Infolist

5:45 za duše v očistci
6:15 + Ján - 1. výročie smrti
18:00 + Natália
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5.45 (+ Margita), 6.30 (ZBP Ľudmila (60 r.) a poďakovanie za 40 r. manželstva s
Tiborom), 7.45, 10.00 (za uzdravenie Veroniky), 11.30 (+ Mária - D. Smelý), 15.00 (+
Bartolomej Balog), 18.00 (ZBP Dávid, Mária, Martin); 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 organ: bohuznáma 5.
Alžbeta 100€, bohuznáma z Tuhriny
50€, bohuznáma 50€, Ružencové bratstvo
300€. Na konkatedrálu: bohuznáma 200
€. Na rádio Lumen: ružencové bratstvo
35€. Na TV Lux: ružencové bratstvo 30€.

2.

Snúbenci, ktorí by chceli absolvovať
predmanželské náuky v mesiacoch
február - jún 2019, nech si všimnú termíny
náuk, ktoré sú vyvesené na nástenkách i 6.
na našej web stránke. 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.

3.

Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov vo
štvrtok 14.2.2019 do Kaplnky Božieho
milosrdenstva na Sekčove. 15.00 hod.
- Ruženec Božieho milosrdenstva, 15.30
hod. svätá omša.

4.

V pondelok (11.2.) je Svetový deň
7.
chorých, pri tejto príležitosti budeme
udeľovať pomazanie chorých pri
svätých omšiach v pondelok (11.2.) o
10.00 a 18.00 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 - 8.
teda bez ťažkého hriechu. Preto sviatosť
zmierenia pre nich bude vysluhovaná
od 9.00 hod. Pri ranných sv. omšiach a
sv. omši o 12.00 hod. sviatosť pomazania
chorých udeľovaná nebude! Na Cemjate
bude sv. omša o 17.00 hod.
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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 vo
vojnovej oblasti na Ukrajine od 28.1. do
28.2.2019. Prosíme doručiť na adresu
Konštantínova 2, Prešov. Za každý prejav
vašej štedrosti srdečné Pán Boh zaplať.
Členovia gospelovej skupiny KALICH
prešli ťažkými životnými situáciami.
Boh pri nich stál. Svojou hudbou sa
rozhodli nielen ďakovať Bohu za Jeho
milosti, ale aj pomôcť ľuďom, ktorí to
najviac potrebujú. V spolupráci s Oáza –
nádej pre nový život, n.o., vydali album,
ktorý vyjadruje hĺbku vzťahu s Bohom.
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 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

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: Sovák
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

