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stalo spoločnou praxou prežívanie
momentov, v ktorých sa kresťanská
komunita sústreďuje na veľkú
hodnotu, ktorú Božie slovo zaujíma v
jej každodennom živote. V rozličných
miestnych
cirkvách
existujú
mnohé iniciatívy, ktoré čoraz viac
sprístupňujú Sväté písmo veriacim,
aby cítili vďačnosť za tento veľký dar,
no zároveň záväzok žiť podľa neho v
každodennom živote a zodpovednosť
dôsledne o ňom svedčiť.
Druhý vatikánsky koncil svojou
dogmatickou konštitúciou Dei verbum
dal dôležitý impulz na objavovanie
Božieho slova. V tomto texte, ktorý
si stále zasluhuje, aby sa nad ním
uvažovalo a aby bol uvádzaný do
života, sa jasne ukazuje povaha
Svätého písma, jeho odovzdávanie z
generácie na generáciu (kap. II), jeho
božská inšpirácia (kap. III), ktorá
zahŕňa tak Starý ako aj Nový zákon
(kap. IV a V), a jeho dôležitosť pre
život Cirkvi (kap. VI). Na oživenie
tohto učenia zvolal Benedikt XVI. v
roku 2008 zhromaždenie Biskupskej
synody na tému „Božie slovo v
živote a poslaní Cirkvi“ a následne
publikoval apoštolskú exhortáciu
Verbum Domini, ktorá predstavuje
pre naše spoločenstvá nenahraditeľné
učenie. V tomto dokumente sa zvlášť
skúma
performatívny
charakter
Božieho slova, predovšetkým v
liturgickom konaní, keď sa ukazuje
jeho vlastný sviatostný charakter.
Preto je dobré, aby v živote nášho ľudu
nikdy nechýbal tento rozhodujúci
vzťah so živým Slovom, ktorým sa
Boh neustále obracia na svoju nevestu,
aby mohla rásť v láske a vo svedectve
viery.
3. Preto nariaďujem, aby 3. nedeľa

Infolist

Cezročného obdobia bola venovaná
sláveniu, uvažovaniu a rozširovaniu
Božieho slova. Táto Nedeľa Božieho
slova bude tak umiestnená do
príhodného obdobia roka, keď sme
pozvaní posilňovať svoje vzťahy
so židmi a modliť sa za jednotu
kresťanov. Nejde len o časovú zhodu:
slávenie Nedele Božieho slova má
ekumenický význam, pretože Sväté
písmo naznačí tým, čo ho počúvajú,
cestu na dosiahnutie skutočnej a
pevnej jednoty.
Spoločenstvá nech nájdu spôsob,
ktorým budú túto nedeľu prežívať
ako slávnostný deň. Pritom bude
dôležité, aby sa pri slávení Eucharistie
intronizoval posvätný text, čím sa
zhromaždeniu jasne dá najavo, že
Božie slovo má normatívnu hodnotu.
Na túto nedeľu bude zvlášť užitočné,
ak sa dá dôraz na jeho hlásanie a
homília sa prispôsobí tak, aby vynikla
služba, ktorú poskytuje Pánovmu
slovu. Biskupi môžu na túto nedeľu
sláviť obrad udeľovania lektorátu
alebo zverenia nejakej podobnej
služby, aby sa pripomenul význam
hlásania Božieho slova v liturgii.
Podstatné je, aby sa neopomenula
nijaká možnosť pripraviť niektorých
veriacich na to, aby sa prostredníctvom
náležitej prípravy stali skutočnými
hlásateľmi Slova, ako sa to už deje v
prípade akolytov alebo mimoriadnych
rozdávateľov svätého prijímania.
Rovnako môžu farári nájsť formy,
ako odovzdať celú Bibliu alebo jednu
jej knihu celému zhromaždeniu takým
spôsobom, vďaka ktorému sa ukáže
význam jej každodenného čítania,
hlbšieho poznania a tiež modlitby
so Svätým písmom, s osobitným
poukazom na lectio divina.
Pokračovanie nabudúce
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TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - N. BOŽIEHO SLOVA

APERUIT ILLIS

Apošt. list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova

1. „Vtedy im otvoril myseľ, aby
porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45).
To bol jeden z posledných činov
zmŕtvychvstalého
Pána
pred
jeho
nanebovstúpením.
Zjavil
sa apoštolom, keď boli spolu
zhromaždení, lámal s nimi chlieb a
otvoril ich myseľ pre porozumenie
Svätého písma. Týmto ustrašeným a
sklamaným ľuďom odhaľuje zmysel
veľkonočného tajomstva: totiž, že
podľa večného plánu Otca mal Ježiš
trpieť a vstať z mŕtvych, aby umožnil
obrátenie a odpustenie hriechov; a
prisľúbil im Ducha Svätého, ktorý im
dá silu, aby sa stali svedkami tohto
tajomstva spásy.
Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým,
spoločenstvom veriacich a Svätým
písmom je pre našu identitu
mimoriadne dôležitý. Bez Pána,
ktorý nás uvádza do pochopenia
Svätého písma, je nemožné do
hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj
opačne: bez Svätého písma sú pre
nás nepochopiteľné udalosti súvisiace
s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo
svete. Sv. Hieronym mohol oprávnene
napísať: „Neznalosť Písma je
neznalosťou Krista“.

2. Na záver Mimoriadneho svätého
roku milosrdenstva som poprosil, aby
sme uvažovali nad „jednou nedeľou,
celou venovanou Božiemu slovu,
aby sme pochopili nevyčerpateľné
bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého
dialógu Boha s jeho ľudom“ (apošt.
list Misericordia et misera, 7).
Venovať jednu nedeľu liturgického
roku zvlášť Božiemu slovu značí –
oživiť v Cirkvi predovšetkým toto
gesto Zmŕtvychvstalého, ktorým pre
nás otvára poklady svojho Slova, aby
sme sa mohli vo svete stať hlásateľmi
tohto nevyčerpateľného bohatstva.
Na myseľ mi prichodia slová z
náuky sv. Efréma: „Kto je schopný
pochopiť, Pane, celé bohatstvo
jediného z tvojich slov? Oveľa viac
nám uniká, než dokážeme pochopiť.
Sme priam ako tí smädní, ktorí pijú
z prameňa. Tvoje slovo ponúka veľa
rôznych rozmerov, ako sú mnohé
– i perspektívy tých, čo ho študujú.
Pán vyzdobil svoje slovo rozličnými
krásami, aby tí, čo ho skúmajú, mohli
kontemplovať z neho to, čo preferujú.
Skryl do svojho slova všetky poklady,
aby každý z nás našiel bohatstvo v
tom, čo kontempluje“.
Týmto listom by som chcel
odpovedať na mnohé žiadosti, ktoré
mi prišli od Božieho ľudu, aby sa v
celej Cirkvi jednotne slávili úmysly
Nedele Božieho slova; a aby sa
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Kaljopi, Ondrej, Gizela, Ondrej

Po
27.1.

Sv. Angely Merici, panny
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Helena (60 rokov) s rodinou
7:00 + František Andraščík - 1. výročie
12:00 ZBP rod. Cmarová
18:00 + Ján
5:45 + Štefan, Jozef, Mária, Štefan

Ut
28.1.

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

6:15 + Blažej, Anna, Jozef, Mária
7:00 + Veronika - pohrebná
12:00 ZBP Dávid, Mária, Martin
18:00 + Emília
5:45 + Mária
6:15 + Mikuláš

Str
29.1.

Streda 3. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Ladislav - pohrebná
12:00 + Ladislav, František, Katarína,
Pavlína, Ladislav, Milan
18:00 + František Šandala - 20. výročie

Št
30.1.

Štvrtok 3. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia cca 18.45 hod.

5:45 + Blažej a Magdaléna Kováčoví, Jozef
Zahorjan
6:15 + Jozef, Halina, Julián, Júlia
7:00 + Regina - pohrebná
12:00 + Ján
18:00 + Marta, Kamil, Anton
5:45 ZBP Janka

Pi
31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza
spomienka

6:15 + Emma, Ján
7:00 + František - 1. výročie
12:00 + Mária
18:00 ZBP Zuzana, Marcela, Štefan

So
1.2.

Ne
2.2.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Fatimská sobota

Infolist

Infolist

5:45 + Andrej, Alžbeta
6.15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 Za duše v očistci

OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK
5.45 (+ z rod. Mackovej), 6.30 (ZBP Dávid, Mária, Martin), 7.45, 10.00 (+
Anna, Marcel), 11.30 (+ Helena a Eliáš), 15.00 (+ Filoména), 18.00 (+ Anton),
Surdok 9.00 (+ Lívia - 2. výročie), 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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Oznamy

1. Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma Helena 30€. Na
organ: bohuznáma 50€. Zbierka
- Pastorácia mládeže ACM/
UPC: Konkatedrála 1660,58€;
Surdok 17,66€, Cemjata 61€.
Celodiecézna zbierka pre rodiny
postihnuté výbuchom plynu na
Mukačevskej ulici: 427 488€.
2. Vo štvrtok 30.1.2020 o 18.45 hod.
Vás pozývame do konkatedrály na
adoráciu spojenú s modlitbami za
oslobodenie a uzdravenie, ktorú
bude viesť o. Štefan Kaňuk.
3. V nedeľu 2.2.2020 Na sviatok
Obetovania Pána budeme na
sv. omši o 7.45 hod. požehnávať
hromničné sviece. Prosíme,
aby ste si ich priniesli opatrené
chránidlom, aby sme neznečistili
podlahu konkatedrály.
4. Pozývame birmovancov a mládež
na celoprešovskú mládežnícku
omšu v piatok 8.2.2020 do kostola
Krista Kráľa na Sekčove o 18.00 h.
5. Pivnicu U Nikodéma navštívia
predstavitelia Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK Katka Grichová a
Juraj Lukáč. Príďte sa porozprávať
o ochrane prírody a opýtať sa na
všetko, čo vás zaujíma! Najlepšie
otázky získajú knižné ceny. Beseda
sa uskutoční v pondelok 3.2.2020
od 19.00 hod., vstup je voľný.
6. Tretie stretnutie a katechéza
pre rodičov a prvoprijímajúce
deti bude v stredu 12.2.2020 o
17.30 hod. Zraz bude na chodbe
farského úradu, Hlavná 81.
7. Stretnutie rodičov birmovancov
bude vo štvrtok 13.2.2020 o
19.00 hod. Zraz bude na chodbe

8.

9.

10.

11.
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farského úradu, Hlavná 81.
Snúbenci, ktorí by chceli
absolvovať
predmanželské
náuky v mesiacoch február - jún
2020, nech si všimnú termíny
náuk, ktoré sú vyvesené na
nástenkách i na našej web stránke
presov.rimkat.sk. 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.
Prosíme vás, aby ste svoje
pozitívne postrehy za rok 2019
a z toho, čo sa udialo v našej
farnosti i v konkatedrále, prišli
povedať osobne alebo zaslali mail
na presov@rimkat.sk. Taktiež
prosíme o nové návrhy, týkajúce
sa našej práce a služby a taktiež,
ako a čím by ste vedeli poslúžiť v
tejto farnosti vy. Vaši kňazi.
Už viac ako 15 rokov v uliciach
mesta stretávate distributérov
časopisu Cesta. Tento časopis
vydáva Gréckokatolícka charita v
Prešove s cirkevným schválením.
Kúpou časopisu podporíte ľudí
bez domova, ktorým sa nedarí
nájsť si prácu.
Projekt:
Reštaurovanie
výtvarných súčastí interiéru
Kaplnky
kalvárskej,
4.
zastavenie (Sväté schody) v
ÚZPF pod č. 3340/5 - 1. etapa,
zmluva č. MK-3698/2019/1.1
je realizovaný s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v sume
25.000 €.
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