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DAR NOVÉHO ZAČIATKU
Bezpochyby je to veľká šanca, keď človek môže začať
odznova, najmä po prekonaní kritického obdobia.
Napríklad ťažko chorý: jeho stav je nanajvýš vážny
a šance na prežitie sú veľmi malé. Ale krízu prekoná
a uzdravuje sa. Môže teda začať znovu. Iný človek má
vo svojom zamestnaní veľké ťažkosti a jeho budúcnosť
je neistá. Zrazu sa všetko obráti na dobré a on môže
začať odznova. Aj prvé dni nového roka sú obdobím
zvláštneho začiatku. Vstupujeme do nich s rozličnými
predsavzatiami a záväzkami. Hoci si uvedomujeme svoju krehkosť, cítime, že by sme mohli
byť aj iní. Novoročné predsavzatia sa zvyknú spochybňovať, vraj nemajú dlhé trvanie.
A predsa majú svoj význam. Nikdy nie je neskoro. Zvlášť keď si uvedomujeme, že v tomto
úsilí nie sme sami. Boh - Ježiš prišiel do nášho sveta, stal sa človekom, aby nám všetkým
daroval nový začiatok. Prišiel, aby volal predovšetkým hriešnikov. V Kristovi a jeho kríži je
dnes nádej pre svet. Je istou nádejou pre veľkú budúcnosť a budúce večné dovŕšenie sveta
a každého jedného z nás. Koľkým chorým, hriešnym, zúfalým ľuďom daroval Kristus za
svojho života na zemi nový začiatok. Spomeňme len colníka Matúša, ženu–hriešnicu či
zločinca na kríži, prejavujúceho ľútosť, ktorému v poslednom okamihu jeho života otvoril
veľký konečný začiatok. Boh naozaj v tomto živote nezatvára dvere pred žiadnym
človekom. Nikto si nemusí zúfať. Veľký svätec a teológ Tomáš Akvinský raz položil túto
otázku: „Čo je väčším hriechom: priveľká dôvera v Boha, to znamená opovážlivosť, v ktorej
si človek zloží ruky do lona a všetko očakáva od Boha, alebo zúfalstvo, v ktorom od Boha
nič neočakáva a nevidí odpovedá: „Obidva postoje sú hriešne, ale zúfalstvo je väčší hriech,
lebo Boh je predovšetkým milosrdenstvo, ten, ktorý nikdy nekončí s človekom, ale vždy je
otvorený pre nový začiatok.“ Boh ako dobrý otec nikdy neurobí čiaru medzi ním a nami,
ale stále je ochotný poskytnúť novú príležitosť k skvalitneniu tohto vzťahu. Záleží len na
nás, či prijmeme nový začiatok - aj vo forme ponuky nového časového obdobia - a či sa
ním necháme uchvátiť. Boh však rešpektuje našu slobodu, nevnucuje sa, ale trpezlivo
ponúka. Vedzme, že on nás nikdy neodpíše. Môžeme a máme ho v našom živote a vo
vzájomných vzťahoch napodobniť. Nikdy neurobme vo vzťahoch koniec! Darujme si
navzájom nový začiatok: v manželstve, v rodinnom spolužití, v medziľudských vzťahoch, aj
keď tí druhí sú veľmi sklamaní. Ľahké to nie je. Ale takto zvláštnym spôsobom stojíme na
Božej strane a len potom prichádza do nášho sveta svetlo, pokoj, radosť. Potrebujeme
tieto hodnoty aj v tomto Novom roku.
Z knihy: Svetlo všedného dňa, V. Judák

Ak sú časy zlé, žime dobre a stanú sa dobrými.

sv. Augustín

COVID opatrenia – január 2022
Nové obmedzenia dávajú bohoslužby medzi podujatia nízkorizikové (bez spevu) s využitím 50
% kapacity alebo stredne rizikové (so spevom) s využitím 25 % kapacity kostola. Pre náš kostol
to znamená, že na recitovanej sv. omši môže byť do 300 ľudí s podmienkou, že všetci sú OP
(očkovaní, prekonaní). Na spievanej sv. omši môže byť do 150 ľudí, opäť len pre osoby OP.
Upozornenie: Ak sa pri kontrole úradmi ukáže, že na sv. omši (v kostole) bola osoba, ktorá
nespĺňa podmienky režimu OP, hrozia sankcie farnosti aj danej osobe. Pre neočkovaných
a tých, ktorí nespĺňajú podmienky OP, naďalej platí režim základ. To znamená, že im môže
byť poskytnutá individuálna pastorácia: sv. spoveď, sv. prijímanie, duchovný rozhovor –
s tým, že sa nesmú tvoriť rady čakajúcich. Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime
OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v
režime základ (aj pre neočkovaných) bez obmedzení. Nezabúdajme na nosenie respirátora,
používanie dezinfekcie, primerané rozostupy a doklad, že spĺňam režim OP. Regionálne úrady
verejného zdravotníctva môžu nariadiť prísnejšie opatrenia, podľa aktuálnej situácie v danom
regióne. Pod „OP“ sa myslia tí, ktorí sú: 1. kompletne zaočkovaní (platnosť 9 mesiacov),
2. prekonali COVID-19 + majú jednu dávku vakcíny (podľa vyhlášky); 3. prekonali COVID-19
+ majú potvrdenie RT-PCR2 nie staršie ako 90 dní, 4. deti mladšie ako 12 rokov, 5. tí, ktorí
majú certifikát o výnimke z očkovania s platným testom (PCR 72 hodín, Ag 48 hodín).
1.

Ďakujeme za milodary, ktorými ste podporili: náš kostol mesačnou zbierkou na prvú
januárovú nedeľu sumou 2 160 €; miesta vo Sv. Zemi milodarom z Jasličiek sumou 255 €
a Arcidiecéznu Charitu milodarmi počas celého adventného obdobia v sume 2 010 €.
2. Farnosť sv. Mikuláša v Prešove vyhlasuje bez-honorárovú súťaž na logo Prešovských
misií s témou "Ave crux, spes unica (Zdrav buď, kríž, nádej jediná)". Celoprešovské misie
sú plánované na 5. – 11.9.2022. Návrh pošlite do konca januára na po.mesto@abuke.sk.
3. Sv. prijímanie mimo sv. omší budeme podávať v pondelok o 11:00 a utorok až piatok
o 16:00. Čas spresňujeme z dôvodu mimoriadnych sv. omší pre tretiakov a ďalšieho
programu. V uvedenom čase je možné požiadať kňaza aj o vyslúženie sviatosti zmierenia.
4. Predkrstná náuka v mesiaci január bude 28.1. (piatok) o 17:00 hodine vo farskej knižnici.
5. Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo v r. 2022, nech sa informujú na
farskom úrade. Dôležité je prihlásiť sa v predstihu s naplánovaním snúbeneckých náuk.
6. Prvopiatkárov navštívime ako je zvykom na 1. piatok v mesiaci február 4.2.2022 od 8:30.
7. Sv. omše pre tretiakov budú najbližší týždeň o 16:30 v stredu 19.1. a vo štvrtok 20.1. Deti
do 12 rokov spĺňajú režim OP. Ak chcú byť s nimi na sv. omši aj ich rodičia, musia tiež byť
v režime OP. Ďalšie stretnutia si dohodnú na sv. omšiach, podľa aktuálnej situácie. Deti
povzbudzujeme, aby sa učili otázky k 1. sv. prijímaniu, aj rodičov, aby sa venovali deťom
a hľadali spôsob ako im primerane odovzdávať vieru. Môžu im k tomu poslúžiť materiály
na farskej stránke www.kralovnapokoja.sk v časti ARCHÍV a riadok PRVOPRIJÍMAJÚCI.
Termíny slávností 1. sv. prijímania upresníme na prelome januára a februára, keď nám
Arcibiskupský úrad určí dátum Birmovky. Až tak môžeme potvrdiť slávnosti 1. prijímania.
8. Pre birmovancov spustíme začiatkom februára online Kurz Alfa. Ide o 10 online stretnutí
v spolupráci so spoločenstvom Maranatha – Prešov. Viac im povedia animátori skupín.
9. Pripomíname, že cena Katolíckych novín sa od 1.1.2022 navýšila zo 70 centov na 1 euro.
10. SYNODA – prvá fáza: Prvé stretnutie v našej farnosti sa uskutoční najbližší týždeň.
Zástupcov farnosti oslovíme osobne a spolu s nimi dohodneme deň a čas stretnutia.
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opát
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sv. František Saleský
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sv. Timotej a Títus

biskup a učiteľ Cirkvi
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ŠT
27.1.
PI
28.1.
SO
29.1.

+ Milan
+ František
+ Vladimír, Peter

6:15
8:00
18:00

 pohrebná + Agnesa (pohreb 14.12.)
+ Maxim, Jozef, Helena, Imrich
+ Alžbeta, Ján, Štefan, Alžbeta a ostatní z rodiny

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

 pohrebná + Mária (pohreb 23.12.)
+ Ondrej, Mária, Václav, Jozef, Terézia, Ján
+ Pavol, Helena, Jozef
 pohrebná + Otília (pohreb 22.12.)
+ Ján (John)
+ Mária, Štefan, Helena, Jozef, Magdaléna

6:15
8:00
18:00

+ Marián, Margita, František, Veronika, Ondrej
+ Mária
+ Valéria, Štefan, Ján, Peter, Michal, Anna

7:00

SO
22.12.

NE
23.1.

6:15
8:00
18:00

sv. Tomáš Akvinský
kňaz a učiteľ Cirkvi

+ Stanislav

18:00

+ Jozef, Jolana, Ladislav, Anna

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00
6:15
8:00
18:00

+ Elena
ZBP Margita s rodinou
+ Anton
ZBP Patrik, Andrea, Michaela a ich rodičov
+ Helena
ZBP Katarína – 50 r. života s rodinou
 pohrebná + Alžbeta (pohreb 23.12.)
+ František, Ján, Viliam, Dorota, Irena, Lenka
+ Jozef

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

 pohrebná + Peter (pohreb 28.12.)
+ Ján, Anna, Mária
ZBP Štefan
 pohrebná + Albína (pohreb 3.1.)
ZBP Jakub
ZBP Anna, František, Jaroslav, Marko, Jozef

6:15
8:00
18:00

 pohrebná + Miroslav (pohreb 30.12.)
+ Alfonz, Margita, Valent
+ Martin, Michal, Anna, Božena

6:15
8:00
16:00

+ Janka, Emil, Viktor, František
+ Tomáš, Mária, Ján, Anna, Jozef
+ Pavol, Ľudmila (1. výročie), Viliam

7:00
18:00

+ Zdenek, Imrich, Martin
+ Dušan, Ján, Irena, Mária, Jozef

NE
30.1.

4. NEDEĽA

MILODARY
na kostol
Ďakujeme

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

+ Adam, Katarína, Peter
+ Brigita, Róbert
ZBP Gabriela
ZBP Valéria s rodinou
+ Jozef, Anna, Vincent, Veronika, Jozef
+ Ján

bohuznámi manželia – 100 €
ďalší bohuznámi * spolu – 370 €
Jaroslav s rodinou – 100 €
Magdaléna Hugecová – 100 €
rodina Uličná – 100 €
Anna Kurucová – 100 €
Jozef a Božena – 100 €
z pohrebu + Agnesy – 150 €
z krstu * Alexander K. – 200 €
z pohrebu + Márie Robovej – 50 €
z krstu * Patrik J. – 100 €
z pohrebu + Márie Štofilovej – 50 €
z krstu * Martin P. – 50 €
z pohrebu + Albíny Hlebovej – 50 €
Mária – 100 €
bohuznáma rodina – 50 €
Marta – 65 €
Igor a Mária – 50 €
Mária – 50 €
Margita – 40 €
milodary jednotlivcov na účet farnosti v decembri 2021 * spolu – 685 €

HOSPODÁRENIE FARNOSTI 2021
Príjmy v roku 2021
Zvonček
Dary veriacich
Zbierky na kostol
Príjmy SPOLU

33 188
24 868
21 397
79 453

Financie k 1.1.2021
Výdavky v roku 2021
za energie a vodu
kostol výdavky
farské výdavky a ostatné
Výdavky SPOLU
Financie k 1.1.2022

61 356
12 072
16 353
19 904
48 329
92 480

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV
18. - 25. január 2022
Tradícia modlitieb za jednotu kresťanov má svoje počiatky za pontifikátu pápeža Pavla VI.
Dňa 4. decembra 1965, krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval pápež
ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike sv. Pavla za hradbami, aby sa im
poďakoval za ich účasť na koncile. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa na severnej
pologuli koná od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby
modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo
im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli je január čas prázdnin a dovoleniek, preto
tam cirkvi slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha
Svätého, ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Počas „Týždňa modlitieb“ sa kresťania z
rozličných tradícií a vyznaní na celom svete zhromažďujú, aby sa modlili za jednotu. Materiály
a bohoslužbu pre tento rok pripravila Rada cirkví Blízkeho východu. Inšpiráciou im bol text
z Písma o návšteve mudrcov, a zvlášť veta: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme
sa mu pokloniť.“ V našom meste Prešov bude ekumenická bohoslužba v stredu 19.1. o 17:00
v konkatedrále. Pápež František nás povzbudzuje: „ ... sme povolaní modliť sa, aby sa všetci
kresťania opäť stali jednou rodinou, v súlade s Božou vôľou, ktorá chce, aby všetci boli jedno“.
Milujte to, v čo veríte! A hlásajte to, čo milujete! Sv. Augustín
Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.

