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PRIŠIEL

Infolist

OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ
NOCI A POHYBLIVÝCH
Poznám tvoju biedu, tvoje zápasy
SVIATKOV
Trápenie tvojej duše,
Milí bratia a sestry, Pánova sláva
slabostí tvojho tela,
sa nám zjavila a vždy sa bude
veď preto som prišiel.
zjavovať medzi nami, až kým on
sám nepríde. V rytmoch a striedaní
Viem o tvojej zbabelosti,
času si pripomíname a prežívame
viem o tvojich pokleskoch
tajomstvá spásy.
Aj napriek tomu ti hovorím:
„daj mi tvoje srdce, miluj ma,
Centrom celého liturgického roka
veď preto som prišiel.“
je posvätné Trojdnie ukrižovaného,
pochovaného a vzkrieseného Pána,
Nie, nemusíš byť anjelom,
ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú
aby si ma mohol milovať,
noc - v tomto roku 17. apríla.
miluj ma taký aký si,
lebo ja ťa milujem takého aký si, V každú nedeľu, ktorá je Veľkou
nocou týždňa, svätá Cirkev
veď preto som prišiel.
sprítomňuje túto veľkú udalosť
Len toto chcem od teba, spásy, v ktorej Kristus premohol
hriech a smrť.
nepotrebujem tvoje vedomosti,
nepotrebujem ani tvoj talent
Z Veľkej noci pramenia všetky
až tak ako si myslíš,
posvätné dni: začiatok Pôstneho
lebo potrebujem ťa vidieť,
obdobia - Popolcová streda 2.
že robíš všetko s láskou,
marca, Nanebovstúpenie Pána 26.
veď preto som prišiel.
mája, Zoslanie Ducha Svätého 5.
júna, Prvá adventná nedeľa 27.
Stojím na prahu tvojho srdca,
novembra.
ja prosebník, ja Kráľ kráľov
Klopem a čakám, otvor mi, Aj na sviatky svätej Božej
nemusíš mať v sebe čnosti, Matky, apoštolov a svätých i pri
Spomienke na všetkých verných
netráp sa nad tým.
zosnulých Cirkev putujúca na
zemi ohlasuje Veľkú noc svojho
Lebo uvidíš ako ťa zmením,
Pána.
len má pusť do srdca,
veď preto som prišiel
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a
Ja, tvoj Emanuel.
ktorý príde, Pánovi času a dejín,
neprestajná chvála na veky vekov.
Krásny, požehnaný vianočný čas
Amen.
Vám vinšujem.

( dekan )
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AKO SPRAVIŤ NOVÝ ROK
LEPŠÍM
Zatiaľ čo sme uzatvorili rok 2021,
zhrňme, zozbierajme si akoby do
košíka dni, týždne, mesiace, ktoré
sme prežili, aby sme všetko obetovali
Pánovi. A odvážne sa spytujme sami
seba: Ako sme prežili čas, ktorý
nám on daroval? Použili sme ho
predovšetkým pre seba samých, pre
naše záujmy, alebo sme ho dokázali
stráviť aj pre druhých? Koľko času
sme vyhradili zotrvávaniu s Bohom,
v modlitbe, v tichu, v adorácii?
A potom my, obyvatelia našej
farnosti, uvažujme nad týmto naším
mestom. Čo sa udialo v tomto
roku? Aká je kvalita života v našom
meste? Záleží na každom z nás!
Prispeli sme v tomto roku k tomu,
aby bol náš ‚malý kút‘, obývateľný,
upravený, pohostinný? Tvár mesta
je skutočne ako mozaika, ktorej
kúskami sú všetci, ktorí v ňom žijú.
Nedávno sme slávili posledný
deň v roku. Čo budeme robiť, ako
sa budeme správať v budúcom
roku, aby bolo naše mesto trochu
lepšie? Prešov nového roka bude
mať ešte krajšiu tvár, ak bude ešte
bohatšie na ľudskosť, pohostinnosť,
vľúdnosť, ak všetci budeme
pozorní a veľkorysí k ľuďom v
núdzi, ak dokážeme konštruktívne

ročník: XXII.

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA "C"

spolupracovať v duchu solidarity
pre dobro všetkých. Naše mesto
v novom roku bude lepšie, ak tu
nebudú takí ľudia, ktorí na seba
pozerajú z diaľky‘ bez toho, aby sa
zaujímali o mnohé ľudské problémy,
problémy mužov a žien, ktorí sú, či
sa nám to páči alebo nie, naši bratia.
V tejto perspektíve sa Cirkev cíti
zaangažovaná, aby dala svoj vlastný
príspevok životu a budúcnosti miest.
A je jej povinnosťou oživovať ho
kvasom evanjelia, byť nástrojom
Božieho milosrdenstva.
V uplynulých dňoch sme uzatvorili
Rok Pána 2021 poďakovaním a tiež
prosbou o odpustenie. Ďakujeme
za všetky dobrodenia, ktoré nám
Boh udelil, a predovšetkým za jeho
trpezlivosť a za jeho vernosť, ktoré
sa prejavujú v postupovaní času,
no jedinečným spôsobom v plnosti
času, keď «Boh poslal svojho Syna,
narodeného zo ženy» (Gal 4,4).
Nech nás Matka Božia, v ktorej
mene sme začali nový rok naučí
prijať Boha, ktorý sa stal človekom,
aby tak každý rok, každý mesiac,
každý deň bol naplnený jeho večnou
Láskou. Nech sa tak stane!
Podľa Príhovoru Sv. Otca z roku
2013 spracoval Michal Škulka,
kaplán
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Ján, Mariana
7:00 + Andrej - pohrebná
10:00 + z rod. Osifovej a Stolárikovej
12:00 + Jozef, Magdaléna
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef, Alžbeta

Ut
4.1.

Utorok vo Vianočnom období

7:00 + Lucia
10:00 + Jozef, Rudolf, Marián
12:00 + Pavel
18:00 + Zuzana, Štefan a príbuzní
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Verona

Str
5.1.

Streda vo Vianočnom
období

7:00 + Zdenka - pohrebná

TV LUX

10:00 + Ján, Mária, Gabriel, Anna, Jozef
12:00 + Anna, Michal, Ľudmila
18:00 ZBP Andrea

Št
6.1.

SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Marián, Danka), 7.45, 9.00 (ZBP Natália),
10.00 (+ Andrej, Zuzana, Alžbeta), 11.30 (+ Andrej), 13.30 (ZBP Ľudmila),
15.00 (+ Jozef), 16.30 (+ Margita, Dezider), 18.00 (+ Gabriela), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15
5:45 Za duše v očistci

Pi
7.1.

Piatok po Zjavení Pána
Cemjata 17.00 hod.

6:15 + Vincent, Anna, Magdaléna, Anna,
Mária, Ján, Ladislav
7:00 + Emília - 1. výročie
10:00 + Jozef, Ivan
12:00 + z rod. Harčarikovej
18:00 ZBP Mária - 80 rokov
6:15 Za duše v očistci

So
8.1.

Sobota po Zjavení Pána

7:00 + Mária - 1. výročie
18:00 + Karol, Mária, František, Milan,
Mária

NEDEĽA KRSTU PÁNA

Ne
9.1.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Janka, Ján, Július, Jozef, Júlia), 7.45,
9.00 (ZBP rod. Tereková, Lukačová, Tereková), 10.00 (ZBP Lívia), 11.30 (+
Ľubomír), 13.30 (+ Ján, Katarína, Anna), 15.00 (+ František, Mária), 16.30
(+ Ján a z rod. Džačovskej a Suchovičovej), 18.00 (+ Jozef), Surdok 9.00,
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.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
3.1.

Najsvätejšieho mena Ježiš
Ľubovoľná spomienka

Oznamy
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1. Od 10.12.2021 sú opäť 4. Vo štvrtok 6.1.2022 je
povolené verejné bohoslužby.
prikázaný sviatok Zjavenia
Zúčastniť sa na nich môže v
Pána. Na slávnosť Zjavenia
režime OP v konkatedrále
Pána bude v konkatedrále
1 osoba na 15 metrov
v stredu 5.1.2022 pri sv.
štvorcových, na Surdoku a
omši o 18.00 hod. a vo
Cemjate 30 ľudí. Pre tých,
štvrtok 6.1.2022 o 7.45 hod.
ktorí sa nemôžu zúčastniť sv.
požehnaná trojkráľová voda.
omše, budeme podávať sv.
Môžete si doniesť vodu v
prijímanie v nedeľu po sv.
nádobkách a položiť ich
omši o 10.00 hod.
pred oltár sv. Antonka, kde
budú tieto nádobky s vodou
2. Kto sa na Slávnosť Panny
požehnané.
Márie Bohorodičky (1.1.)
zúčastní na speve hymnu 5. Farská kancelária bude vo
Príď, Duchu Svätý, tvorivý...,
štvrtok 6.1.2022 zatvorená.
môže za obvyklých podmienok 6. Všetkým, ktorí akýmkoľvek
získať úplné odpustky.
spôsobom pomohli v roku
3. Tento týždeň je prvopiatkový.
2021 pri chode farnosti sv.
KU CHORÝM DOMOV
Mikuláša, vyjadrujeme naše
PÔJDEME
AŽ
VO
úprimné Pan Boh zaplať.
FEBRUÁRI.
Vyloženie 7. Prosíme vás, aby ste nám
Sviatosti oltárnej bude v
prostredníctvom
emailu
konkatedrále v piatok od
po.mesto@abuke.sk
alebo
12.30 hod. Na Cemjate
osobne dali vedieť, ktoré
sv. omša bude o 17.00 hod.
aktivity či podnety v našej
Spovedať budeme od 16.00
farnosti v roku 2021 vás
hod. Sobotu 8.1. slávime ako
potešili alebo obohatili.
fatimskú. Prosíme členov RB,
aby pripravili modlitbu sv.
NOVOROČNÝ VINŠ
ruženca. Sviatosť zmierenia
vysluhujeme od pondelka Nech novonarodené Božie Dieťa
do piatka (okrem štvrtku, vám všetkým prinesie nádej na
kedy je slávnosť Zjavenia večný život, lásku k nebeskému
Pána) v konkatedrále v Otcovi a vieru do celej Vašej rodiny.
spovedniciach od 5.45 do 7.00 To Vám prajú a v modlitbách
hod. a od 17.30 do 18.00 hod. vyprosujú kňazi farnosti sv.
a v sobotu od 6.15 do 7.00 Mikuláša v Prešove. Zároveň
hod. a od 17.30 do 18.00 hod. ďakujeme všetkým vám za vaše
Na Surdoku budeme spovedať modlitby, podporu, starostlivosť,
v nedeľu 9.1.2022 od 8.00 hod. hmotné i nehmotné dary. PF 2022
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