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APERUIT ILLIS

Apošt. list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova
7. Keďže Biblia je Svätým písmom,
hovorí o Kristovi a ohlasuje ho ako toho,
ktorý má prejsť utrpením, aby vošiel do
svojej slávy. Nielen niektorá časť Písma,
ale všetky texty hovoria o ňom. Jeho smrť
a vzkriesenie sú bez nich nepochopiteľné.
Preto sa v jednom z najstarších vyznaní
viery zdôrazňuje, že Kristus „zomrel
za naše hriechy podľa Písem; že bol
pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený
podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi“ (1Kor
15,3–5). Pretože Písma hovoria o Kristovi,
umožňujú veriť v jeho smrť a vzkriesenie.
Nepatria totiž k mytológii, ale k dejinám
a stoja v centre viery jeho učeníkov.
Vzťah medzi Svätým písmom a vierou
veriacich je veľmi hlboký. Pretože viera
pochádza z počutia a počutie sa zameriava
na Kristove slová, plynie z toho výzva:
je naliehavo potrebné a dôležité, aby
sa veriaci venovali počúvaniu Pánovho
slova, tak v liturgickom dianí, ako aj v
modlitbe a osobnej reflexii.
8.
„Cesta“
Zmŕtvychvstalého
s
emauzskými učeníkmi sa končí večerou.
Tajomný pútnik prijíma naliehavú prosbu,
s ktorou sa na neho títo dvaja obracajú:
„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa
už schýlil“. Sadnú si k stolu, Ježiš vezme
chlieb, dobrorečí, láme a podáva im ho. V
tej chvíli sa im otvoria oči a spoznajú ho .
Na základe tejto scény chápeme, ako
nerozlučne je späté Sväté písmo s

ročník: XX.

ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Eucharistiou. Druhý vatikánsky koncil
učí: „Cirkev vždy mala v úcte Božie
písma tak, ako samo Pánovo telo – najmä
v posvätnej liturgii. Neprestáva prijímať
chlieb života zo stola Božieho slova a
zo stola Kristovho tela, a podávať ho
veriacim“ (Dei verbum 21). Časté čítanie
Svätého písma a slávenie Eucharistie
umožňuje vzájomné spoznanie sa tých,
čo k sebe patria. Ako kresťania sme jeden
ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný
prítomnosťou Pána uprostred nás, ktorý
k nám hovorí a živí nás. Deň venovaný
Biblii nemá byť len „raz do roka“,
ale raz po celý rok, pretože naliehavo
potrebujeme zblízka a dôverne spoznať
Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého, ktorý
v spoločenstve veriacich neprestajne
rozdáva slovo a láme chlieb. Preto
potrebujeme nadobudnúť dôverný vzťah
so Svätým písmom, lebo inak naše srdce
ostane chladné a oči ostanú zavreté, keďže
sme postihnutí mnohými formami slepoty.
Sväté písmo a sviatosti sú navzájom
neoddeliteľné. Keď sú sviatosti uvedené a
objasnené Slovom, jasnejšie sa javia ako
cieľ cesty, na ktorej sám Kristus otvára
myseľ a srdce pre spoznanie jeho spásneho
diela. V tomto kontexte je nevyhnutné, aby
sme nezabudli na učenie, vychádzajúce zo
Zjavenia apoštola Jána. Hovorí sa v ňom,
že Pán stojí pri dverách a klope. Ak niekto
počúvne jeho hlas a otvorí mu, on vstúpi
a budú spolu večerať. Ježiš Kristus klope
na naše dvere prostredníctvom Svätého
písma; ak ho počujeme a otvoríme dvere
svojej mysle a srdca, potom vstúpi do
nášho života a ostane s nami.

Pokračovanie nabudúce
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Zuzana a Katka

Po
17.2.

Pondelok 6. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Alžbeta, Štefan, Alžbeta, Ondrej,
Mária
7:00 + Peter - pohrebná
12:00 + Ján, Anna, Otília, Jozef, Vladimír,
František
18:00 + Mária
5:45 ZBP Mária - 50 rokov

Ut
18.2.

Utorok 6. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Jozef
7:00 + Jozef - pohrebná
12:00 + Pavol, Helena
18:00 ZBP Alexander s rod.
5:45 + Imrich

Str
19.2.

Streda 6. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Mária
7:00 + Ján - pohrebná
12:00 + Ľudovít
18:00 Za obrátenie Andrey
5:45 + Žofia

Št
20.2.

Štvrtok 6. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia cca 18.45 hod.

6:15 ZBP Beáta - 50 rokov
7:00 + Jozef - pohrebná
12:00 + Ján, Mária, Ján, Žofia, Ondrej
18:00 + Anna - pohrebná
5:45 ZBP Ľudmila
6:15 + Magdaléna

Pi
21.2.

Piatok 6. týždňa v Cezročnom 7:00 + Jozef - pohrebná
období
12:00 + Ján, Mária, Anton, Marta, Mikuláš,
Arpád

18:00 ZBP Žofia

So
22.2.

Katedra sv. Petra, apoštola,
sviatok

5:45 + Iveta
6.15 + Emília - pohrebná
18:00 + Pavel, Jozef, Helena

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
23.2.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Pavol, Helena, Ján), 6.30 (+ Ivana /ž/), 7.45, 10.00 (+ Heinz, Karol,
Franz, Ľudmila, Peter, František), 11.30 (+ Jozef a kňaz Martin), 15.00 (ZBP
Ján - 80 rokov a Daniela /ž/ s rod.), 18.00 (+ Jozef, Alžbeta, Michal, Alžbeta),
Surdok 9.00 (+ Helena, Ján), 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 20€, bohuznáma Mária
600€, bohuznáma Helena 30€,
bohuznáma Marta 30€. Na organ:
bohuznáma 30€, bohuznáma 50€,
bohuznáma Beáta 100€. Na TV
LUX: bohuznáma Helena 10€
2. V
nedeľu
16.2.2020
Vás
pozývame na spievané vešpery do
konkatedrály o cca 16.00 hod. za
účasti o. kanonikov.
3. Na budúcu nedeľu 23.2.2020
bude zbierka na farské potreby.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
4. Od stredy 12.2.2020 do nedele
16.2.2020 v čase od 10.00 hod. do
18.00 hod. prebieha v modlitebni
Cirkvi bratskej na Slovenskej
ulici 34 v Prešove jedinečná
výstava Biblií: Stretnutie s
Bibliou. V sobotu 15.2. bude
o 17.00 hod. odborný výklad.
Na výstave budú predstavené
Biblie naprieč vekmi (najstaršia
400 ročná, najmladšia z októbra
2019), ale aj formátmi (pre deti,
mládež, športovcov, armádu), vo
viac ako 35 jazykoch z celého
sveta a v slovenských prekladoch.
5. V pondelok 17.2.2020 o 15.00
hod. bude stretnutie členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v Exercičnom
dome sv. Ignáca.
6. V utorok 18.2.2020 o 18.30 hod.
Vás pozývame do konkatedrály na
ekumenické modlitby za voľby.
7. V utorok 18.2.2020 o 17.00 hod.
vás Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva do Katolíckeho

8.

9.

10.

11.
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kruhu na stretnutie s cirkevnými
sudcami. Téma: Áno či nie?
Sv. prijímanie rozvedných a
znovuzosobášených.
V sobotu 22.2.2020 o 18.00 hod.
Vás pozývame do konkatedrály
na pravidelnú sv. omšu s
požehnaním
a
pomazaním
olejom sv. Charbela.
OZ Prešovská gotika pozýva
všetkých priaznivcov vážnej
hudby na koncert "Vokálne
impresie", ktorý sa uskutoční
vo štvrtok 20.2.2020 v Cirkvi
bratskej na Slovenskej ulici č. 34
v Prešove o 18.00 hod." Svojou
účasťou podporíte rekonštrukciu
organa v konkatedrále.
Klub Kresťanských seniorov
pozýva členov a sympatizantov
na stretnutie,ktoré sa uskutoční v
nedeľu 23.2.2020 o 15.00 hod. v
Katolíckom kruhu.
Ďakujeme všetkým priaznivcom
OZ Prešovská gotika. Veľké
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí
v roku 2019 svoju priazeň
prejavili aj poukázaním 2% z
daní.
Akýmkoľvek
reálnym
prejavom priazne sa významne
podieľate na spoločnom úsilí na
záchrane organa v konkatedrále.
O zachovanie vašej priazne sa
budeme snažiť aj v roku 2020 a
prosíme, všetkých ktorí môžu,
o poukázanie 2% z daní aj v
roku 2020 na účet OZ Prešovská
gotika. Podrobný návod ako to
uskutočniť a aj aktuálne tlačivá
sú na webovej stránke združenia
www.presovskagotika.sk
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