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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
20. FEBRUÁR 2022

ročník: XXII.

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

BYŤ S KRISTOM PRI
BOHU, MODLIŤ SA A
KONAŤ DOBRO
Príhovor k Prešovským misiám

„Misie? Tak to je vždy veľká
výzva.“ Tak mi povedal jeden
redaktor pri jednom rozhovore.
Osobne sa mi to nezdá, žeby misie
mali byť niečím výnimočným. Veď
misie, misia, sa viaže na každý deň,
na každého pokrsteného, na kňaza
i laika. Misia je niečo permanentné
a samozrejmé. S misiou sa končí
každá sv. omša. Tak nás prepustí
kňaz či diakon: Choďte v mene
Božom. Ite missa este. Choďte po
každom prepustení s misiou od
Krista, byť jeho svedkom v tomto
svete. Z tohto podstatného pohľadu
sa mi teda nezdá, žeby misie mali
byť niečo výnimočné.
Na druhej strane však treba
jasne povedať aj niečo iné. Raz
za čas my ľudia, potrebujeme
nejaký silný impulz, aby sme sa
prebrali. Prebrali zo zabehnutého
aj duchovného spôsobu života,
zo stereotypu, z rutiny a nanovo
v sebe našli „prvotnú lásku vo
viere.“ Preto je úlohou misií byť
takým impulzom, veď od tých

posledných ubehlo už desať rokov.
Vyjsť na kopec našej Prešovskej
Kalvárie, na tú našu prešovskú
akropolu, ako ju mnohí nazývame,
pozrieť sa na kríž, či zájsť do kostola
Sv. Kríža, či len pozrieť z kopca
na mesto, v nás musí vyvolávať
emóciu. Preto mi napadlo, nech
bude Kalvária centrom týchto
misií. Veríme, že motto „Ave crux
spes unica“ ktoré je dominantným
nápisom na kupole kostola, sa
stane pre nás takým impulzom.
Pichnutím do srdca a prebudením
v živote viery. Na našej Kalvárií,
ktorá sa popri kostoloch, kaplnkách
ale aj ulici, stáva pre tieto misie
centrom, sa môže toto všetko stať.
Nech sa z tohto miesta rozlieha
na celé mesto posolstvo evanjelia,
ktoré je posolstvom lásky k Bohu a
k blížnemu.
Nech sa za naše dielo prihovára
Nebeská Matka, Sv. Ondrej, Sv.
Jozef, ale aj patróni našich farností.
My, všetci sa už teraz môžeme a
máme modliť za dielo Prešovských
misii.
Pane, požehnaj nám!
Jozef DRONZEK, dekan
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Liturgický kalendár

Čas
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Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Štefan - pohrebná
7:00 + Ladislav - pohrebná
10:00 ZBP rod. Angelovičová
12:00 + Ján, Katarína, František, Helena,
Andrej
18:00 + Denisa
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP rod. Bajuzová

Ut
22.2.

Katedra sv, Petra, apoštola
Sviatok

7:00 + Helena - pohrebná
10:00 ZBP rod. Čižmárová
12:00 + Jozef, Helena, Pavel
18:00 ZBP Jakub s rod.
5:45 Za duše v očistci

Str
23.2.

Sv. Polykarpa, biskupa a
mučeníka
Spomienka

6:15 ZBP Marta s rod.
7:00 + Magdaléna - pohrebná
10:00 + Pavol, Helena, Ján
12:00 + kňaz Martin, Jozef
18:00 + Jozef - 1. výročie
5:45 Za duše v očistci

Štv
24.2.

Štvrtok 7. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia - 18.45 hod.

6:15 ZBP personál Prešovskej nemocnice
7:00 + Emil - pohrebná
10:00 + rod. Vojtková, Lešková
12:00 + František, Gizela, Anna
18:00 + Štefan, Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Lýdia

Pi
25.2.

Piatok 7. týždňa v Cezročnom
období

7:00 + Viera - pohrebná
10:00 + Andrej, Mária, František
12:00 + Štefan, Dana, Jarmila, Ján
18:00 ZBP Marta s rod.
6:15 Za duše v očistci

So
26.2.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

Ne
27.2.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Pavlína - 90 rokov), 7.45, 9.00 (+ Pavol,
Elena), 10.00 (+ Klára, Anton), 11.30 (+ Janka), 13.30 (+ Mária, Jozef), 15.00
(+ kňaz Štefan), 16.30 (+ Valéria, Michal), 18.00 (+ Karol, Terézia, Jozef, Ján,
Jozef), Surdok 9.00, Cemjata 10.15

7:00 + Pavel - 1. výročie
18:00 + Karol

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
21.2.

Sv. Petra Damianiho, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

Oznamy

1. Zúčastniť sa na sv. omšiach môže
v režime OP v konkatedrále
50% kapacity kostola.
2. V nedeľu 20.2.2022 bude
zbierka na pastoračné centrum
na Šidlovci. Pán Boh zaplať.
3. V nedeľu 20.2.2022 vás
pozývame na spievané vešpery
cca o 16.00 hod. v konkatedrále.
4. Snúbenci, ktorí chcú absolvovať
predmanželské
náuky
v
mesiacoch február - jún 2022,
nech si všimnú termíny náuk,
ktoré sú vyvesené na nástenkách
i na našej webovej stránke.
Prihlásiť sa je potrebné osobne v
kancelárii farského úradu.
5. OZ Prešovská gotika Vás
pozýva na koncert v rámci
projektu Kalvária - miesto
pre pľúca a dušu, ktorý sa
uskutoční vo štvrtok 24.2.2022
v aule Evanjelického kolégia
v Prešove o 18.00 hod. Viac
informácií na plagáte.
6. Slovenskí biskupi pozývajú
veriacich na púť do Ríma, na
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ktorej chcú spoločne poďakovať
za návštevu pápeža Františka na
Slovensku. Košická arcidiecéza
ponúka možnosť zúčastniť sa
ďakovnej púte letecky. Termín:
28.–30.04.2022. Odlet z Košíc.
V cene 550 EUR je zahrnutá
letenka,
servisné
poplatky,
transfer z letiska a na letisko v
Ríme, 2x hotelové ubytovanie s
raňajkami, audio-sprievodca v
Ríme, cestovné lístky na metro,
duchovný doprovod, sprievodca.
Záujemcovia hláste sa v sakristii.
7. Srdečne pozývame chlapcov,
ktorí v sebe cítia chuť posluhovať
pri oltári (miništrovať), aby sa
prihlásili v sakristii konkatedrály
po ktorejkoľvek večernej sv.
omši.
8. Milodary: Pastoračné centrum
na Šidlovci: p. Boržíková 300 €.

9. V dňoch 1. až 15. februára
2022 prebiehalo hlasovanie za
logo Prešovských misií 2022.
Počet hlasov: 967. Výsledky
hlasovania si všimnite na
nasledujúcom grafe:

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

