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cez šomranie okolosediacich ľudí,
sadli sme si a rozprávali sa. Mal 54
rokov, Bechterevovu chorobu, zrasty
stavcov chrbtice a jeho neposlušné
nohy, ktoré nevie úplne vystrieť ho
pripravili o prácu. Minulosť pracovitého zdravého človeka vystriedala
súčasnosť človeka, odsúdeného na
žobranie peňazí. Aj keď nemá nikoho, nie je bezdomovec, žije podľa
možností, ktoré mu súčasnosť ponúka
s ťažkosťou na duši, ktorú spôsobuje
pohŕdavosť a nevšímavosť ľudí. Rozprávali sme sa dlhú chvíľu až kým
neprišiel čašník s jedlom. Pustil sa s
obrovskou chuťou do jedla, ďakoval
cez rozžiarené oči a plné ústa. Bol
vďačný, radostný bez pocitu inakosti.
Zaplatila som a s obrovskou radosťou
v srdci som odišla vonku.
Bola to dlhotrvajúca skutočná radosť
slovami neopísateľná, keď Vaše srdce
plesá od radosti. O hodinu neskôr mi
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
spievané vešpery do konkatedrály o
cca 16.00 hod. za účasti o. kanonikov.
12. Na návrh pána dekana členovia
združenia Faustinum sa
modlia
každý piatok o 11.45 hod. pred
poludňajšou
sv. omšou Korunku
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prišla správa, dostala som štipendium.
Tešila som sa, avšak radosť z „adventného posolstva“ bola neporovnateľná.
Vidieť radosť v iných ľuďoch sa nedá
nahradiť ničím materiálnym. Vďaka
ružovému anjelikovi moje srdce
pocítilo skutočnú radosť.
Prečítajme si pomaly dnešné evanjelium a porovnajme si ho s príbehom tejto študentky. Porovnajme
konanie dievčaťa a konanie a reakciu (pohŕdanie) čašníka a ľudí v
reštaurácii. Kto plní blahoslavenstvá a
komu patrí beda? Toto dievča pochopilo Ježišovo posolstvo blahoslavenstiev. Blahoslavený, teda šťastní,
sú tí, ktorí nasýtia druhých, potešia
plačúcich, ktorí obohatia chudobných,
ktorí neprenasledujú a nepohŕdajú
inými, ale ich prijímajú. Prajem nám
všetkým, aby sme každý deň boli blahoslavení, pretože nežijeme pre seba,
ale pre iných. (František Telvák)
Božieho milosrdenstva.
13. 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.
14. Združenie kresťanských seniorov
- klub Staré mesto Prešov - pozýva
svojich členov na výročné zasadnutie
klubu spojené s fašiangom do
Katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici
do miestnosti "Čaviareň" v nedeľu
17.2.2019 o 15.00 hod.

8

2019
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. FEBRUÁR 2019

Úvodník - 6. nedeľa "cez rok"

Už piaty rok v našej farnosti pred
začiatkom adventu ponúkame v našej
konkatedrále vám, našim veriacim,
malého anjelika, pri ktorom je zvitok
(kúsok malého papierika, na ktorom
je predsavzatie na advent). V tejto
uponáhľanej dobe je to taká naša pomoc pre vás, aby ste už na začiatku
Adventu mali predsavzatie v ruke.
Keď som si prečítal evanjelium na
dnešnú nedeľu, povedal som si, že
ho vystihuje príbeh jednej študentky,
ktorá mi poslala email, lebo takého
anjelika dostala.
Požehnanú štvrtú adventnú nedeľu
o. František, mám 22 rokov a som
študentka vysokej školy. Dnešným
dňom končí advent a tak by som Vám
rada opísala adventnú radosť, ktorú
prežívam v srdci dodnes.
Bola nedeľa ako každá iná, spojená
s rannou svätou omšou, nedeľným
obedom, učením a balením sa na internát. Ale predsa bola iná.
Po večernej modlitbe sa so mnou
prišla mamka ako obvykle rozlúčiť
krížikom na čelo a bozkom, no tentoraz aj s malým ružovým anjelikom.
Na prvý pohľad som jeho podstate a
zmyslu nerozumela, no po vysvetlení
a replikácii príbehu z Vašej kázne
o zmene sŕdc osôb počas modlenia
modlitby posvätného ruženca počas
adventu som bola milo prekvapená.
Cítila som veľké odhodlanie, keď
moje oči zazreli kúsok zloženého

ročník: XIX.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

papierika. Papierik som otvorila
opatrne. „Pozvi niekoho na obed,“
prečítala som so zmätením v hlase.
Ranné cestovanie do Košíc bolo sprevádzané premýšľaním nad „adventným posolstvom“. Kde a kedy uplatním túto láskavosť? Komu to môžem
ponúknuť? Nájdem tú správnu osobu?
Avšak rozhodnutie bolo jednoznačné,
nechám to na Pána Boha, On sa postará a pošle mi pravú bytosť do cesty. Slová neostali dlho bez odozvy.
Ešte v to isté popoludnie sme sa so
spolužiačkou rozhodli ísť spolu učiť
do kaviarne na zápočet. Dážď a zima
uháňali naše študentské kroky do
tepla. „Prepáčte, nemáte drobné?“
Starší muž v premočených topánkach
a bunde, s igelitkou v jednej ruke a
v druhej s bakuľou stál predo mnou
na chodníku. „Nemám peniaze, ale
chcem Vás pozvať na obed.“ Skoro
mu vypadli oči z jamôk a mne tiež, že
som to takto bez dlhého rozmýšľania
povedala. „Čo? Nie, dajte mi drobné.“
Avšak ja som trvala na svojom:
„Skutočne Vás chcem pozvať na
obed.“
Neďaleko bola čínska reštaurácia,
tak sme sa spolu vybrali dnu. Jeho
kroky viedli ku čašníčke s prosbou
o jedálny lístok, tá ho samozrejme
odignorovala. V jej očiach bolo toľko
pohŕdania. Rýchlo som ho dobehla a
poprosila som ju, aby pánovi poskytla menu. Odprevadila som ho k stolu
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Martin

Po.
18. 2.

6:15 + Alžbeta, Andrej, Michal, Jozef

Féria

7:00 + Helena - pohrebná
12:00 + Ján, Bartolomej
18:00 ZBP Dávid, Mária, Martin
5:45 ZBP Zdenka

Ut.
19. 2.

6:15 + Mária, František
7:00

Féria

+ Peter - 1. výr.

12:00 + Ján, Mária, Ján, Ondrej, Žofia
18:00 ZBP Anna - 80 r. života
5:45 + Florián, František, Anton

Str.
20. 2.

6:15 + Magdaléna - pohrebná

Féria

7:00

+ Alžbeta - pohrebná

12:00 + Jozef, Jozef, Ondrej, Johana
18:00 + Juraj, Filoména
5:45 za všetkých zosnulých a za duše, na ktoré
si nikto nespomína

Št.
21. 2.

Sv. Petra Damianiho, biskupa
a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná
spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 ZBP Gabriela - poďakovanie za 85 r.
života
7:00 + Anna - pohrebná
12:00 za uzdravenie Veroniky
18:00 ZBP Kamily (ž)
5:45 ZBP bohuznámej rodiny

Pia.
22. 2.

Katedra sv. Petra, apoštola
(sviatok)

6:15 za všetkých zosnulých a za duše, na ktoré
si nikto nespomína

7:00 + Terézia - pohrebná
12:00 + Jozef, Helena, Pavel
18:00 + Dušan

So.
23. 2.

Ne.
24. 2.

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
(spomienka)

Infolist

Infolist

5:45 ZBP bohuznámej rodiny
6:15 + Anton - pohrebná
18:00 + Martin - kňaz

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45 (ZBP bohuzámej rodiny), 6.30 (+ Michal (20. výr.), Antónia, Ján), 7.45, 10.00 (+
Antónia), 11.30 (+ Ondrej, Mária), 15.00 (+ Júlia), 18.00 (ZBP pre rod. Vrábľovú);
Cemjata 10.15; Surdok 9.00 (ZBP Ján s rod.)

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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Svojou hudbou sa rozhodli nielen
1. Milodary: na organ: bohuznámy
30 €, bohuznáma 300 €.
ďakovať Bohu za Jeho milosti,
ale aj pomôcť ľuďom, ktorí to
2. V nedeľu 24.2.2019 budeme mať
najviac potrebujú. V spolupráci s
pri sv. omšiach zbierku na naše
farské potreby. Pán Boh zaplať za
Oáza – nádej pre nový život, n.o.,
vaše milodary!
vydali album, ktorý vyjadruje
hĺbku vzťahu s Bohom. Spoločne
3. Snúbenci,
ktorí
by
chceli
môžeme priložiť ruku k dielu a aj
absolvovať predmanželské náuky
kúpou CD skupiny KALICH, či
v mesiacoch február - jún 2019,
osobného príspevku pomôžeme
nech si všimnú termíny náuk,
ľuďom prinavrátiť svoju hodnotu a
ktoré sú vyvesené na nástenkách
ľudskú dôstojnosť. Na zakúpenie v
i na našej web stránke. Prihlásiť
sakristii. Cena od 7€/kus.
sa je potrebné osobne v kancelárii
7.
Rímskokatolícka
farnosť
sv.
farského úradu. Jednotlivé kurzy
Mikuláša
v
Prešove
ponúka
sú limitované max. počtom párov
nebytový priestor s plochou
10 párov/kurz. Na predmanželské
22 m2 na prenájom v budove
náuky sa môžete prihlasovať aj na
Katolíckeho kruhu na Jarkovej
www.centrumsigord.sk a www.
ul. 77, Prešov od 1.1.2019. Viac
domanzelstva.sk.
informácií na tel. č. 0918350484
4. V pondelok 18.2.2019 o 15.00
alebo osobne na ekonomickom
hod. bude stretnutie členov
oddelení RKFÚ sv. Mikuláša,
Spoločenstva
Najsvätejšieho
Prešov, Hlavná 81.
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Maria.
8. SMS Možnosť pomôcť pri
záchrane organa jestvuje aj formou
5. Občianske združenie MAGIS na
poslania sms na telefónne číslo
prosbu ozbrojených síl na Ukrajine
(tvar sms správy je: DMS ORGAN
vyhlasuje a prosí veriacich farníkov
na číslo 877). Oslovte všetkých
o zbierku plachiet a posteľného
priateľov a známych, aj osobne,
prádla pre ranených vojakov a ľudí,
aj cez sociálne siete, aby cez sms
ktorí žijú vo vojnovej oblasti na
zahlasovali. Hlasovanie a možnosť
Ukrajine od 28.1. do 28.2.2019.
poslať sms v uvedenom tvare bude
Prosíme doručiť na adresu
trvať ešte zhruba polrok.
Konštantínova 2, Prešov. Za každý
prejav vašej štedrosti srdečné Pán
9. Veriaci z časti Surdok, kde sa
Boh zaplať.
začali pravidelné nedeľné sv.
6. Členovia
gospelovej
skupiny
omše, si môžu zapisovať svoje
KALICH prešli ťažkými životnými
úmysly buď vo farskej kancelárii,
situáciami. Boh pri nich stál.
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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