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APERUIT ILLIS

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

Pre mnohých veriacich je to totiž
jediná príležitosť, aby zachytili krásu
Božieho slova a uvideli jeho vzťah
k ich každodennému životu. Je preto
nevyhnutné, aby sa jej príprave
venoval primeraný čas. Nemožno len
improvizovať komentár k posvätným
čítaniam. Od nás kazateľov sa tiež
vyžaduje, aby sme sa usilovali
nerozprávať príliš dlho v homíliách
obsahujúcich premúdrelé reči či
cudzorodé argumenty. Keď budeme
meditovať nad posvätným textom a
modliť sa, potom budeme schopní
hovoriť zo srdca – aby sme zasiahli
srdcia poslucháčov – a vyjadriť
podstatu toho, čo sme zachytili a čo
takto prinesie úrodu. Nikdy neľutujme
venovať čas modlitbe a čítaniu
Svätého písma, aby bolo prijaté nie
„ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je
– ako Božie slovo“ (1 Sol 2, 13).
Je dobré, ak aj katechéti – z moci služby,
ktorú zastávajú a v ktorej pomáhajú
rásť vo viere – cítia naliehavú potrebu
obnoviť sa prostredníctvom dôvernej
znalosti a štúdia Svätého písma, čo im
umožní podporovať skutočný dialóg
medzi tými, čo ho počúvajú, a Božím

ročník: XX.

PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

slovom.
6. Prv ako Zmŕtvychvstalý otvoril
mysle učeníkov na pochopenie
Svätého písma (Lk 24, 44 – 45),
keď boli zhromaždení a zavretí v
dome, zjavil sa dvom z nich na ceste
z Jeruzalema do Emauz (Lk 24, 13
– 35). Evanjelista Lukáš vo svojom
rozprávaní poznamenáva, že to bol deň
vzkriesenia, teda nedeľa. Títo dvaja
diskutovali o posledných udalostiach
Ježišovho umučenia a smrti. Ich cesta
bola poznačená smútkom a sklamaním
z tragického Ježišovho konca. Dúfali
v neho ako Mesiáša – Osloboditeľa
a zrazu čelili pohoršeniu ohľadom
Ukrižovaného. Sám Zmŕtvychvstalý
sa však diskrétne pridáva k učeníkom
a kráča s nimi, no oni ho nespoznajú
(v. 16). Po ceste sa ich Pán vypytuje
a uvedomí si, že nepochopili zmysel
jeho utrpenia a smrti. Nazval ich
preto „nechápavými a ťarbavými
srdcom“ (v. 25) a „počnúc od Mojžiša
a všetkých Prorokov, im vykladal, čo
sa naňho v celom Písme vzťahovalo“
(v. 27). Kristus je prvým exegétom!
Nielen písma Starého zákona
anticipovali to, čo on uskutoční, ale
on sám chcel byť verný tomuto Slovu,
aby zjavil jedinečné dejiny spásy,
ktoré nachádzajú v Kristovi svoje
naplnenie.
Pokračovanie nabudúce
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Sv. Školastiky, panny
spomienka

6:15 + Stanislav
7:00 + Juraj - pohrebná
12:00 + Ján, Rozália, Pavol, Ján, Mariana
18:00 ZBP Mária, Radovan, Mia
5:45 + Peter - 10. výročie

Ut
11.2.

Preblahoslavenej Panny
Márie Lurdskej
ľubovoľná spomienka
Cemjata 17:00

6:15 ZBP Maristella
7:00 + Eduard - pohrebná
10:00 Za chorých našej farnosti
12:00 ZBP Ján, Agnesa, Rudolf
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
12.2.

Streda 5. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP novomanželia Himičoví
7:00 + Milan - pohrebná
12:00 Za duše v očistci
18:00 + Žofia, Mária

Št
13.2.

Štvrtok 5. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia cca 18.45 hod.

5:45 ZBP pracovníci, prispievatelia a tí,
ktorí sa pričinili a pričinia o chod
farskej charity
6:15 ZBP Dávid, Jakub
7:00 + František - 1. výročie
12:00 Za duše v očistci
18:00 + Ladislav, Jozef, Margaréta
5:45 ZBP Beáta

Pi
14.2.

Piatok 5. týždňa v Cezročnom
období

6:15 + Andrej, Mária
7:00 + Jolana - pohrebná
12:00 Za duše v očistci
18:00 ZBP Bronislava (40 rokov) s rod.

So
15.2.

Ne
16.2.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Jaroslav, Eva

Po
10.2.

Infolist

Infolist

5:45 + Žofia, Andrej, Mária, Františka (ž),
Karol
6.15 + Anton - 1. výročie
18:00 + Ľudmila

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
5.45 (ZBP Marta), 6.30 (ZBP Marta), 7.45, 10.00 (+ František, Alžbeta),
11.30 (+ Peter), 15.00 (+ Anton), 18.00 (+ Natália), Surdok 9.00 (ZBP rod.
Semanová a Humeňanská), 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.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu: 5.
bohuznáma Anna 43€, z pohrebu
Imricha Štofana 100€, bohuznáma
100€. Na organ: Ružencové bratstvo
250€. Na rádio Lumen: Ružencové
bratstvo 35€. Na TV LUX: Ružencové 6.
bratstvo 35€.
V utorok 11.2.2020 je Svetový deň
chorých, pri tejto príležitosti budeme
udeľovať pomazanie chorých pri
sv. omši o 10.00 hod. Môžu ho prijať
tí, ktorí sú vážne chorí, ako aj tí, ktorí
ho prijali napr. pred rokom a vedia, že
sa im zhoršil ich zdravotný stav (nie
v stave napr. momentálnej chrípky).
Sviatosť pomazania chorých môžu 7.
prijať iba tí, ktorí sú v stave milosti
posväcujúcej - teda bez ťažkého
hriechu. Preto sviatosť zmierenia
pre nich bude vysluhovaná od 9.00 8.
hod. Na Cemjate bude sv. omša o
17.00 hod.
Tretie stretnutie a katechéza pre 9.
rodičov a prvoprijímajúce deti
bude v stredu 12.2.2020 o 17.30
hod. Zraz bude na chodbe farského
10.
úradu, Hlavná 81.
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Stretnutie rodičov birmovancov
bude vo štvrtok 13.2.2020 o 19.15
hod. Zraz bude na chodbe farského
úradu, Hlavná 81.
V dňoch 10.-16.2. prebieha Národný
týždeň manželstva. Do pozornosti
dávame najmä sv. omšu za manželov
s obnovou manželských sľubov a
adoráciu vo štvrtok 13.2.2020 o
18.00 hod. v konkatedrále. Sv. omšu
celebruje pomocný biskup Mons.
Marek Forgáč. Viac informácií o
Národnom týždni manželstva na
webovej stránke www.ntmpo.sk
Pozývame birmovancov a mládež na
celoprešovskú mládežnícku sv. omšu
v piatok 14.2.2020 do kostola Krista
Kráľa na Sekčove o 18.00 hod.
V nedeľu 16.2.2020 vás pozývame na
spievané vešpery do konkatedrály o
cca 16.00 hod. za účasti o. kanonikov.
V utorok 18.2.2020 o 18.30 hod.
Vás pozývame do konkatedrály na
ekumenické modlitby za voľby.
Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva svojich členov na mesačné
stretnutie do Katolíckeho kruhu vo
štvrtok 13.2.2020 o 16.00 hod.

V stredu 12.2.2020 o 15.00 hod.
v modlitebni Cirkvi bratskej na
Slovenskej ulici 34 v Prešove bude
otvorená jedinečná výstava Biblií: 11. V roku Božieho slova Vás srdečne
pozývame na Biblický večer s témou:
Stretnutie s Bibliou. Výstava bude
Putovanie s Abrahámom. Prednáška
otvorená do nedele 16.2.2020 v
s modlitbou sa bude konať v stredu
časoch od 10.00 hod. do 18.00 hod.
12. februára 2020 o 19:00 hod.
V dňoch 12.2. až 15.2. bude každý
(namiesto plánovaného 19.2.) v
večer o 17.00 hod. odborný výklad.
priestoroch Centra Márie Wardovej
Na výstave budú predstavené Biblie
na Konštantínovej 2. Doneste si so
naprieč vekmi (najstaršia 400
sebou Sväté písmo.
ročná, najmladšia z októbra 2019),
ale aj formátmi (pre deti, mládež, 12. V nedeľu 16.2.2020 plánujeme pre
športovcov, armádu), vo viac ako
miništrantov a ich rodičov výlet na
35 jazykoch z celého sveta a vo
hokejový zápas Košice-Budapešť.
všetkých slovenských prekladoch.
Odchádzame o 14.45 hod. z fary.
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

