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BARÁNOK, KTORÝ SLÚŽI
Veľmi výstižne Ján Krstiteľ
predstavuje Ježiša Krista slovami:
„Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma
hriechy sveta!“ Ján predstavuje
nielen Ježiša Krista, ale aj jeho
úlohu a poslanie, ktoré spočíva
v tom že bude snímať hriechy
sveta. Je to biblický obraz: Nielen
svet, ale každý človek nesie
na svojich pleciach bremeno
hriechu. Kristus prichádza a
berie na seba toto bremeno. Berie
na seba hriechy celého sveta a
hriechy každého človeka. Moje
a aj tvoje hriechy. To všetko z
lásky k svojmu Otcovi a ľuďom.
Ježiš Kristus sa prejavil takto
ako Boží Služobník. Vykonal
nesmiernu službu voči nám.
Kristus – Sluha. To je Jeho titul.
A stále vykonáva službu – slúži
– vrcholom tejto služby je to,
že sa nám dáva ako pokrm v
eucharistii. Je to jeho služba.
Je to výzva aj pre nás. Máme
byť podobní Kristovi. Vedieť
sa s Ním stotožniť. V postoji
služby. Má to byť aj náš postoj
– náš životný štýl – služba –
diakonia – ministérium. Služba
je miestom výchovy a formácie.
Je to príležitosť na duchovný

ročník: XX.

DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

a ľudsky vzrast. Moje dary sa
vtedy rozvíjajú.
Úlohou nás všetkých je STAŤ
SA DAROM PRE TOHO
DRUHÉHO. Staňme sa obetou
pre tých druhých. Buďme ochotní
a pohotoví poslúžiť. Nikdy
nečakajme, že niekto príde,
osloví nás a až potom to urobíme.
Sami od seba vykonajme službu.
Buďme
iniciatívni.
Každú
službu urobme svedomito a
zodpovedne. Služba má aj
evanjelizačný rozmer. Môžeme
druhých osloviť a priviesť bližšie
ku Kristovi. Každú prácu, aj tú
najmenšiu a najobyčajnejšiu,
ktorú máme vykonať, urobme
ako láskavou službu.
Preto sa modlíme: Ježišu, Baránok

Boží, buď v mojich očiach, keď
hľadím na iných! Ježišu, buď v
mojich ústach, keď hovorím k
iným. Ježišu, buď v mojom srdci,
keď milujem blížnych! Buď so
mnou a konaj cezo mňa! Pane,
chcem všetkých ľudí obracať len
k tebe a nikoho si nechcem nechať
pre seba! Rozmnožuj vo mne,
Pane, láskavú zodpovednosť za
ľudí okolo mňa. Amen.
Jozef Heske, kňaz pre Hnutie
Svetlo-Život
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Karol, Vilma, Oľga Ramazetterovi

Po
20.1.

Sv. Šebastiána, mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 + Johana, Vladimír, Božena, Ján,
Mária, Jozef, Jolana, Jozef
7:00 + Irena Mudičková - pohrebná
12:00 ZBP Oliver, Dávid, Helena, Miroslav
18:00 + Jozef
5:45 + Jozef Horváth

Ut
21.1.

Sv. Agnesy, panny a
mučenice
spomienka

6:15 ZBP Agáta
7:00 + Vincencia, Ľudovít
12:00 + Paulína, Ondrej, Alžbeta, Pavol,
Irena, Zlaťa
18:00 + Anna

Str
22.1.

Sv .Vincenta, diakona a
mučeníka
ľubovoľná spomienka
18.00 Sv. omša ku cti sv.
Charbela

5:45 + Jakub
6:15 + Ján - 4. výročie
7:00 + Dezider Petik - pohrebná
12:00 Za uzdravenie Martina, Štefana,
Viktora
18:00 + Štefan
5:45 + Rudolf

Št
23.1.

Štvrtok 2. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia cca 18.45 hod.

6:15 + Milan
7:00 + Ondrej
12:00 ZBP Adriana (ž) - 50 rokov
18:00 ZBP Miroslav
5:45 + Vladimír Margita
6:15 + Štefan, Žofia

Pi
24.1.

Sv.
Františka
Saleského,
7:00 + Zdenko - pohrebná
biskupa a učiteľa Cirkvi
12:00 ZBP Samuel, Viliam
spomienka

18:00 + Andrej, Ján, Anna, Juraj, Mária,
Vladislav

So
25.1.

Ne
26.1.

Obrátenie sv. Pavla,
apoštola,
sviatok

Infolist

Infolist

5:45 ZBP Blanka
6.15 Za duše v očistci
18:00 + Helena, Jozef

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK "A"
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
5.45 (Za udravenie Júlie), 6.30 (+ František, Barbora), 7.45, 10.00
(+Filoména), 11.30 (ZBP Michal), 15.00 (+ Anton), 18.00 (+ Andrej), Surdok
9.00 (Za uzdravenie Adama), 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:
na nástenkách i na našej web
bohuznámi
snúbenci
40€.
stránke
presov.rimkat.sk.
Na organ: bohuznáma 20€,
Prihlásiť sa je potrebné osobne
bohuznáma 100€.
v kancelárii farského úradu.
Jednotlivé kurzy sú limitované
2. V nedeľu 19.1.2020 pri sv.
max. počtom párov 10 párov/
omšiach budeme mať zbierku na
kurz. Na predmanželské náuky
Pastoráciu mládeže ACM/UPC.
sa môžete prihlasovať aj na
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
www.centrumsigord.sk a www.
3. V nedeľu 19.1.2020 vás
domanzelstva.sk.
pozývame na spievané vešpery
cca o 16.00 hod. v konkatedrále. 8. Prosíme vás, aby ste svoje
pozitívne postrehy za rok 2019
4. V pondelok 20.1.2020 o 15.00
a z toho, čo sa udialo v našej
hod. bude stretnutie členov
farnosti i v konkatedrále, prišli
Spoločenstva
Najsvätejšieho
povedať osobne alebo zaslali
Srdca Ježišovho v Kláštore
mail na presov@rimkat.sk.
Sancta Mária.
Taktiež prosíme o nové návrhy,
týkajúce sa našej práce a služby
5. Hnutie na pomoc rozvedeným
a taktiež, ako a čím by ste vedeli
kresťanom Vás pozýva na
poslúžiť v tejto farnosti vy. Vaši
pravidelné mesačné stretnutie,
kňazi.
ktoré sa uskutoční v pondelok
21.1.2020 o 17.00 hod. v 9. Členovia MS SSV, ktorí sa
Katolíckom kruhu, Jarkova 77
pozabudli, alebo z iných dôvodov
v Prešove. Téma: "Budete ma
si nevyzdvihli „Kalendár a
hľadať a nájdete ma, lebo ma
podielovú knihu SSV na rok
budete hľadať celým svojím
2020“, môžu tak ešte urobiť a
srdcom." Stretnutie povedie
vyzdvihnúť si to v predajni SSV
o.Martin Rečlo - Arcidiecézne
na Hlavnej ul. počas otváracích
centrum pre rodinu.
hodín do konca januára 2020.
6. V stredu 22.1.2020 o 18.00 10. Projekt:
Reštaurovanie
hod. Vás pozývame do
výtvarných súčastí interiéru
konkatedrály na sv. omšu s
Kaplnky
kalvárskej,
4.
požehnaním a pomazaním
zastavenie (Sväté schody) v
olejom sv. Charbela.
ÚZPF pod č. 3340/5 - 1. etapa,
zmluva č. MK-3698/2019/1.1
7. Snúbenci, ktorí by chceli
je realizovaný s finančnou
absolvovať
predmanželské
podporou Ministerstva kultúry
náuky v mesiacoch február
Slovenskej republiky v sume
- jún 2020, nech si všimnú
25.000 €.
termíny náuk, ktoré sú vyvesené
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Dávid 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

