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APERUIT ILLIS

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

4. Návrat izraelského národa do
vlasti po babylonskom zajatí bol vo
významnej miere poznačený čítaním
knihy Zákona. Biblia nám ponúka
dojemný opis týchto okamihov v Knihe
Nehemiášovej. Ľud sa zhromaždil v
Jeruzaleme na námestí Vodnej brány,
aby počúval Zákon. Tento ľud bol
po odvedení do zajatia rozptýlený,
no teraz sa znovu zhromaždil pri
Svätom písme, ako jeden muž. Pri
čítaní posvätnej knihy, bola jeho
pozornosť obrátená na knihu Zákona,
v jej slovách dokázal nájsť zmysel
prežívaných udalostí. Reakciou na
toto hlásanie bolo pohnutie a plač:
„A [leviti] čítali z knihy, z Božieho
zákona, stať za staťou a vykladali
zmysel, takže [ľudia] rozumeli tomu,
čo sa prečítalo. Vtedy Nehemiáš, to
jest kráľov námestník, Ezdráš, kňaz a
zákonník, a leviti, čo vyučovali ľud,
povedali celému spoločenstvu: ,Tento
deň je zasvätený Pánovi, vášmu Bohu.
Nežiaľte a neplačte!ʻ Všetok ľud totiž
plakal, keď počul slová Zákona. [...]
,A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi
je vaša sila!ʻ“ (Neh 8, 8 – 10).
Tieto slová obsahujú dôležité učenie.
Biblia nemôže byť dedičstvom iba

ročník: XX.

ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

niekoľkých a už vôbec nie len zbierkou
kníh pre niektorých privilegovaných.
Patrí predovšetkým ľudu, ktorý
je zhromaždený, aby ju počúval a
stotožnil sa s týmto Slovom. Neraz sa
však objavili snahy monopolizovať
tento posvätný text, vyčleniac ho len
pre niektoré kruhy alebo vyvolené
skupiny. Tak to byť nesmie. Biblia je
knihou Pánovho ľudu, ktorý pri jej
počúvaní prechádza od rozptýlenia
a rozdelenia k jednote. Božie slovo
zjednocuje veriacich a robí z nich
jeden ľud.
5. V tejto jednote, vytvorenej
počúvaním Slova, nesú veľkú
zodpovednosť predovšetkým kňazi,
aby vysvetľovali Sväté písmo a
všetkým umožnili mu porozumieť.
Pretože je to kniha ľudu, tí, čo sú
povolaní byť služobníkmi Slova,
musia cítiť silnú potrebu spraviť ju
dostupnou pre vlastné spoločenstvo.
Celkom špecifickú funkciu pritom
zohráva homília, pretože má temer
sviatostný charakter. Preniknutie do
hĺbky Božieho slova jednoduchým
jazykom, prispôsobeným tomu, kto
počúva, umožní kňazovi, aby odhalil
aj krásu obrazov, ktoré Pán používa
na podporu konania dobra. To je
pastoračná príležitosť, ktorá sa nesmie
premrhať!
Pokračovanie nabudúce
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
3.2.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Blažeja, biskupa a
mučeníka
ľubovoľná spomienka
Cemjata 17.00 hod.

Čas

Utorok 4. týždňa v
Cezročnom období

5:45 + Margita, Štefan, Erika (ž)
6:15 + Anna
7:00 + Ladislav, Mária
12:00 + Slávka
18:00 + Mária
6:15 + Tibor, Mária, Anna
7:00 + Peter - pohrebná
12:00 + Anna, Juraj
18:00 + Gabriela (ž)
5:45 + Alžbeta - 10. výročie

Str
5.2.

Sv. Agáty, panny a
mučenice
spomienka

6:15 ZBP rod. Balik
7:00 + Slavomír - pohrebná
12:00 + Ján, Mária
18:00 ZBP Mária

Št
6.2.

Sv. Pavla Mikiho a
spoločníkov, mučeníkov
spomienka
Adorácia cca 18.45 hod.

5:45 ZBP rod. Kanašová
6:15 + Peter, Mária, Anna
7:00 + Ľudovít - pohrebná
12:00 ZBP Simona (ž)
18:00 + Júlia
5:45 ZBP Jozef s rod.

Pi
7.2.

Piatok 4. týždňa v Cezročnom 6:15 ZBP František - 90 rokov
období
7:00 + Peter - pohrebná
Cemjata 17.00 hod. (Spoveď 12:00 + Ján, František, Katarína, Helena,
Ondrej
od 16.00 hod.)
18:00 + Michal

So
8.2.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 + Ján, Elfrída, Mária
6.15 + František - pohrebná
18:00 + Martin, Anna, Terézia, Jozef, Mária,
Janka (ž)

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
9.2.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + Marta, Ján

Ut
4.2.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP rod. bohuznámej Klaudie), 6.30 (ZBP Mária - 95 rokov), 7.45,
10.00 (+ Anton), 11.30 (+ Juraj, Anna, Juraj, Anna, Andrej, Anna, Andrej,
Anna), 15.00 (+ Ružena, Matej, Mia, Laura), 18.00 (+ Filoména), Surdok
9.00 (+ Alžbeta, Jozef, Anna, Štefan), 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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2.

3.

4.

5.

6.

Oznamy

Milodary: Na organ: bohuznáma
100€, Emanuel Filo 20€. Zbierka
- Pastorácia mládeže ACM/UPC:
Saleziáni 200€. Zbierka - Podporný
7.
fond ABÚ: Saleziáni 571€.
Mariánska kongregácia pozýva
svoje členky na stretnutie z príležitosti
sviatku Obetovania Pána v nedeľu
2.2.2020 o 14.30 hod. v ústave Sancta
Maria so sv. omšou a požehnaním 8.
sviec.
Tento týždeň je prvopiatkový - večer
spovedáme od 17.15 hod. Ku chorým
domov pôjdeme v piatok od 8.00 9.
hod. Vyloženie Sviatosti oltárnej
bude v konkatedrále vo štvrtok a v
piatok od 12.30 hod. Na Cemjate
sv. omša bude o 17.00 hod. a sviatosť
zmierenia sa bude vysluhovať od
16.00 hod.
10.
Svätoblažejské požehnávanie hrdiel
v pondelok 3.2.2020 bude udelené
spoločne pri sv. omšiach o 5.45, 6.15
a 12.00 hod. Individuálne pri sv. 11.
omšiach o 7.00 a o 18.00 hod.
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hriechu. Preto sviatosť zmierenia
pre nich bude vysluhovaná od 9.00
hod.
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.
Stretnutie rodičov birmovancov
bude vo štvrtok 13.2.2020 o 19.15
hod. Zraz bude na chodbe farského
úradu, Hlavná 81.
Vo štvrtok 13.2.2020 o 18.00 hod.
Vás pozývame do konkatedrály na
sv. omšu za manželov s obnovou
manželských sľubov a adoráciu.
Sv. omšu celebruje pomocný biskup
Mons. Marek Forgáč.
Pozývame birmovancov a mládež na
celoprešovskú mládežnícku sv. omšu
v piatok 14.2.2020 do kostola Krista
Kráľa na Sekčove o 18.00 h.
V utorok 18.2.2020 o 18.30 hod.
Vás pozývame do konkatedrály na
ekumenické modlitby za voľby.

Pivnicu U Nikodéma navštívia
predstavitelia
Lesoochranárskeho 12. Snúbenci, ktorí chcú absolvovať
zoskupenia VLK Katka Grichová a
predmanželské náuky v mesiacoch
Juraj Lukáč. Príďte sa porozprávať
február - jún 2020, nech si všimnú
o ochrane prírody a opýtať sa na
termíny náuk na nástenkách i na
všetko, čo vás zaujíma! Najlepšie
našej web stránke presov.rimkat.
otázky získajú knižné ceny. Beseda
sk. Prihlásiť sa je potrebné osobne
sa uskutoční v pondelok 3.2.2020 od
v kancelárii farského úradu. Na
19.00 hod., vstup je voľný.
predmanželské náuky sa môžete
prihlasovať aj na www.centrumsigord.
V utorok 11.2.2020 je Svetový deň
sk a www.domanzelstva.sk.
chorých, pri tejto príležitosti budeme
udeľovať pomazanie chorých pri sv. 13. Projekt: Reštaurovanie výtvarných
omši o 10.00 hod. Môžu ho prijať tí,
súčastí
interiéru
Kaplnky
ktorí sú vážne chorí, ako aj tí, ktorí ho
kalvárskej, 4. zastavenie (Sväté
prijali napr. pred rokom a vedia, že sa
schody) v ÚZPF pod č. 3340/5 - 1.
im zhoršil ich zdravotný stav (nie však
etapa, zmluva č. MK-3698/2019/1.1
v stave napr. momentálnej chrípky).
je realizovaný s finančnou podporou
Sviatosť pomazania chorých môžu
Ministerstva kultúry Slovenskej
prijať iba tí, ktorí sú v stave milosti
republiky v sume 25.000 €.
posväcujúcej - teda bez ťažkého
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

