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SLOVO SA TELOM STALO
„SLOVO SA STALO TELOM“ je
jednou z právd, na ktorú sme si
tak zvykli, že sa nás už takmer
nedotýka veľkosť udalosti, ktorú
opisuje. Práve vo vianočnom čase,
keď toto vyjadrenie opakovane
zaznieva v liturgii, sa stáva, že sa
často zameriavame na vonkajšie
prvky a ozdoby sviatkov viac ako
na podstatu veľkej kresťanskej
udalosti, ktorú slávime. Slovo, ktoré
je u Boha, Slovo, ktoré je Boh sa stalo
telom, prebýva medzi nami, stáva sa
jedným z nás. Je dôležité opäť v sebe
objaviť úžas nad týmto tajomstvom
a nechať sa uchvátiť veľkosťou
tejto udalosti: pravý Boh, stvoriteľ
všetkého, ako človek kráčal po
našich cestách, vstúpil do ľudského
času, aby nám zjavil život, nie však
v lesku vznešenosti, ktorý prináleží
svetskej moci, ale s pokorou dieťaťa.
Po úvodnom opise Slova, ktoré
bolo u Boha, bolo Bohom a stojí za
všetkým čo bolo stvorené, sv. Ján
paradoxne opisuje neúspech tohto
Božského Slova, v ktorom je život –
svetlo ľudí. Toto svetlo neprijímajú
tmy, ani svet a ani vlastní.
Posolstvo Vianoc znamená, že
uprostred tmy sveta, tmy nášho
života, prichádza Boh – živé Slovo
a prináša zmenu. Iba ak sa zmenia

ročník: XX.

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

ľudia, zmení sa svet. A aby sme
sa mohli zmeniť k lepšiemu,
potrebujeme svetlo prichádzajúce
od Boha. To Svetlo, ktoré nečakane
vstúpilo do našej noci. A posolstvo
Vianoc je toto: Boh sám prichádza,
aby ukazoval ľuďom cestu, po ktorej
k nemu môže prísť.
Ako to krásne vystihol aj Karl
Rahner: „Vianoce znamenajú: On
prišiel. Osvetlil noc našich temnôt,
noc našich nepochopení, krutú noc
našich strachov a beznádejí učinil
svätou nocou. To vyjadrujú Vianoce.
Boh prišiel. Je tu prítomný. Preto je
všetko iné, než si myslíme: Tak nám
hovorí: Som tu, som pri tebe. Som
prítomný v tvojom strachu, lebo som
ho trpel s tebou. Som účastníkom
tvojich útrap, lebo ja som ich sám
prežil a sú teraz premenené. Od tej
doby, čo som sa stal vaším bratom,
ste mi tak blízki.“
Na záver môžeme aj my spolu so sv.
Jánom Pavlom II. opkaovať: „JEŽIŠ
SA NARODIL TIEŽ PRE TEBA –
NECH SI KTOKOĽVEK. Starý či
mladý, šťastný alebo nešťastný,
úspešný alebo neúspešný. Narodil
sa pre teba a k tebe chce tiež prísť.
Chce prísť, aby ti ukázal nádej, ktorá
nezávisí na tvojich schopnostiach,
výhrach či prehrách. Boží Syn sa
stal jedným z nás. Takto k nám Boh
prichádza, aby nám ukazoval cestu,
po ktorej k nemu môžeme dôjsť.“
Michal Škulka, kaplán
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Po
6.1.

ZJAVENIE PÁNA,
slávnosť
Surdok 9.00
Cemjata 10.15

6:30 + František, Regina, Jozef, Ján,
Helena, Anna
7:45 Za farnosť
10:00 ZBP Alexandra (ž)
11:30 + František, Irena, Bernardina,
Andrea
15:00 + Peter, Jozef, Margita, Alžbeta
18:00 + Irena, Michal
5:45 + Alexander, Ema, Miroslav

Ut
7.1.

6:15 ZBP Erik, Veronika, Karolína

Utorok po Zjavení Pána

7:00 + Vladimír - 1. výročie
12:00 + Anna, Anton
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
8.1.

6:15 ZBP Branislav s rod.

Streda po Zjavení Pána

7:00 + Andrej - pohrebná
12:00 + Marta - 10. výročie
18:00 + Jozef, Helena
5:45 ZBP Mária, Imrich

Št
9.1.

Štvrtok po Zjavení Pána
Adorácia cca 18.45 hod.

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Anton
12:00 + Ján, Anna, Ján
18:00 + Mária, Ladislav
5:45 Za duše v očistci

Pi
10.1.

6:15 ZBP Jozef a Cecília

Piatok po Zjavení Pána

7:00 + Anna - pohrebná
12:00 + František
18:00 + z rod. Kralovičovej a Lanikovej

So
11.1.

Ne
12.1.

5:45 ZBP Peter a Mária

Sobota po Zjavení Pána
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6.15 + Júlia, Jozef
18:00 + Mária, Imrich, Božena, Hedviga

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - ROK "A"
KRST KRISTA PÁNA
5.45 (+ Ján, Alžbeta), 6.30 (+ Anna, Pavel, Andrej, Terézia, Ján), 7.45, 10.00
(+ Jiří. Anna, Štefan), 11.30 (+ Alexander, Alžbeta), 15.00 (+ Mária, Michal,
Barbora, Michal), 18.00 (+ Karol), Surdok 9.00, Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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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1. Milodary: Na konkatedrálu: 7. Klub kresťanských pedagógov
p. Kazimirová 20€, bohuznáma
pozýva
svojich
členov
a
Mária 50€. Na organ: bohuznáma
sympatizantov do Katolíckeho
Anna 10€, Mária Semanová
kruhu na Trojkráľové stretnutie vo
20€. Zbierka - jasličky - 1. deň:
štvrtok 9.1.2020 o 16.00 hod.
Konkatedrála 491,69€. Zbierka 8. O. z. Prešovská gotika rok
pre rodiny postihnuté výbuchom
2019 hodnotí ako úspešný rok.
plynu v Prešove: Konkatedrála
Podarilo sa uskutočniť viacero
9206,71€; Františkáni 7042,40€,
dobrých koncertov, suma peňazí
Jezuiti 2690,06€; Saleziáni 2480€;
potrebných na reštaurovanie
FNsP 560€; Cemjata 288€; Surdok
organa v Konkatedrále sv.
203€; spolu 22 470,17€.
Mikuláša v Prešove dosiahla 90
2. V kancelárii a v sakristii môžete
% z celkovej potrebnej čiastky,
nahlasovať svoje byty a domy
za čo ďakujeme všetkým našim
na
trojkráľové
požehnanie.
priaznivcom,
podporovateľom
Požehnávať budeme 5.1.2020 a
a donorom a veríme, že svoju
6.1.2020 popoludní.
priazeň nám zachováte aj v roku
2020 tak, aby o rok sme sa mohli
3. Koledníci Dobrej noviny (eRko)
započúvať do zvukov nového,
budú navštevovať vaše príbytky
zreštaurovaného organa. Vstupné
6.1.2020 po sv. omši o 11.30 hod.
z koncertu organizovaného na
Nahlásiť sa môžete v kancelárii a
pamiatku obetí výbuchu plynu
v sakristii.
na Mukačevskej ulici zo dňa
4. Na slávnosť Zjavenia Pána
26.12.2019 činilo 741€ a bolo
bude v konkatedrále v nedeľu
poukázané na transparentný účet
5.1.2020 pri sv. omši o 18.00 hod.
mesta Prešov.
požehnaná trojkráľová voda.
5. Stretnutie Združenia Faustínum 9. Boh prišiel na tento svet a prekvapil
všetkých! Chváľme Ho za všetko,
bude v utorok 7.1.2020 so
čo sme videli a počuli, veď je to On,
začiatkom o 15.00 hod. a bude mať
čo zachránil a vyzdvihol každého
podobu novoročného posedenia v
človeka a jeho dôstojnosť. Nech
priestoroch fary.
sú pre nás Vianoce aj tento rok
6. V utorok 7.1.2020 na sv. omši o
novou príležitosťou k aktívnemu
18.00 hod. bude slávený združený
vytváraniu pokoja v srdci, vo
úmysel. Úmysly za zdravie a na iný
vzťahoch i v rodinách. Požehnané
dobrý úmysel (nie za zosnulých!),
Vianoce a šťastný a naplnený
ako aj milodary na sv. omšu,
rok 2020 vám vyprosújú vaši
vhoďte v obálke do schránky pod
biskupi Mons. Bernard Bober a
obrazom Božieho Milosrdenstva
Mons. Marek Forgáč.
v konkatedrále najneskôr do
poludnia 7.1.2020.
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