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Advent
Advent je krásne čakanie.
Advent je ÁNO, nikdy NIE.
Advent je ráno, roráty,
nádej a pohľad usmiaty.
Advent je veniec modlitieb,
domov a mamin čerstvý chlieb.

Spomienky ľudí na najkrajší Advent (z
rádia Proglas, 1.12.2017)

2017

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
10. DECEMBER 2017
Advent - vzájomné čakanie
(zamyslenie)

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Danka - Krásny advent bol vždy v
tehotenstve, ale najviac mi v pamäti
utkvel advent v čase vážnej choroby ešte
za slobodna.
Justina (babička 12 vnúčat.) - Najkrajšia
adventná doba bola, keď boli deti malé
a my sa modlili, čítali príbehy, chodili s
nimi denne na roráty.
Eva - Pamätám si advent v ôsmich
rokoch, keď sme na hodine náboženstva
dostali papier a každý deň sa vyfarboval
podľa toho, čo sa mi podarilo (dobrý
skutok, pôst od niečoho) alebo keď sa mi
nepodarilo, zostal štvorec nevyfarbený.
Bola to veľká motivácia.
Jana - Úžasný bol advent pred piatimi
rokmi, keď sa nám narodila prvá dcéra.
Namiesto venca sme mali len sviečky,
ale narodenie Ježiška dostalo úžasný
rozmer ...
Marcela - Nezabudnuteľný advent je
každý. Keď sa celá rodina modlíme

50

predaj a servis tlačiarní

Advent je ÁNO, nikdy NIE.
Radostné, pravé pokánie.
(Michal Chuda)

spolu pri venci, spievame, modlíme sa
... krásne chvíle.
Barbora
Najlepšie
ADVENT
prežívam až posledné roky, čo máme
malé deti. V týždni chodíme dvakrát
na roráty, deti sa tešia, ako pôjdu v tme
s lampičkou. Tiež samotná modlitba
u adventného venca má svoje čaro,
vždy si losujeme, za koho sa budeme
modliť. Vlani sme začali čítať adventnú
rozprávku o anjeloch. Aj toho roku
máme pripravenú.
Magdaléna - Najviac mi zatiaľ utkvel
minuloročných advent, pretože sa
dcérka popálila polievkou a boli sme
spolu v nemocnici. Človek zrazu zistí,
čo je vlastne dôležité a nenaháňajú sa s
upratovaním a chystaním.
Martina - Úžasné boli roráty, ktoré
mal u nás otec Miroslav Janiak. Bol
dlhý sprievod ztemnelým kostolom
so sviečkami. Na záver omše bolo
svedectvo viery zo života nejakého
kresťana, kedy o svojej viere svedčili
sami farníci. Veľmi nás to oslovilo.
Poslucháčka - Najviac mi utkvel
advent, ktorý som ako konvertitka
prežívala prvýkrát niekedy po
dvadsiatke. Kúpila som si na
trhu adventné sviece a s radosťou
zapaľovala každú novú sviečku,
pretože to som predtým nepoznala.
Tiež sme mali v spoločenstve pekné
rozprávanie o tejto dobe.
Poslucháčka - Advent s prácou u detí
a vo stacionári s mladými s mentálnym
ľahším postihnutím, spievali sme a
vyrábali darčeky, zdobili. Potom ešte
prišlo jedno dospievajúce dievča s
ľahším postihnutím z ústavu (kde
som predtým bola na prax) na pár
dní k nám na návštevu a veľmi nás
obohatilo.
(Pre IL pripravila Ivana Krajčíková)

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Advent je svetlo do temnôt
a živá rosa ranných nôt.

Infolist

Poznáme príbeh dvoch žobrákov,
ktorí čakajú na istého Godota a
dúfajú, že u neho nájdu prístrešie
(v angličtine máme slovnú hračku:
"Godot" pripomína slovo "God",
"Boh"). Nič však o ňom nevedia a vôbec
netušia, kde a kedy sa s ním majú
stretnúť. Vypĺňajú preto všetok svoj
čas očakávaním. Znenazdania k nim
prichádza chlapec s posolstvom, že
Godot príde na druhý deň. Na druhý
deň prichádza nová správa: Godot
príde zajtra. A obaja žobráci pokračujú
vo svojom absurdnom očakávaní.
Neustále…
Mohlo by sa zdať, že dnešný človek
je v podobnej situácii, akú vykreslil
v hre Čakanie na Godota Samuel
Beckett: rovnako ako v minulom
tisícročí je aj dnes človek odsúdený
čakať na stretnutie, ku ktorému nikdy
nedôjde. To by bola naozaj absurdná
dráma - blúdenie púšťou bez nádeje,
že nájdeme oázu, neustále hľadanie
neuskutočniteľných
túžob,
ktoré
pomíňajú ako hrad postavený z piesku
na morskom brehu.
Ak nemá byť naše očakávanie úplne
nezmyselné, je potrebné, aby ten, na
ktorého čakáme, konečne prišiel a
my sa s ním mohli stretnúť. Očakávať

ročník: XXVII.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
potom znamená blížiť sa k stretnutiu,
byť pripravení, bdelí a pozorní. Takéto
očakávanie môžeme prežívať ako
pohyb, dynamizmus a radostnú túžbu.
Očakávanie človeku umožňuje, aby
zostával neustále pripravený vydať
sa na cestu. Silou takého človeka je
predtucha, že sa blíži niečo nové, že
je to už za dverami a že to nesmieme
prepásť. Očakávania velí očiam,
aby spozorneli, a rukám, aby boli
pripravené. Všetko je obrátené v
ústrety budúcnosti a srdce je naplnené
vnútornou istotou, že prichádza úsvit,
v ktorom konečne stretneme Jeho. A
začne slávnosť. (Angelo Scarano)
Prekvapí nás, keď objavíme, že moju
nádej, moje čakanie predchádza Božie
čakanie na nás!? Áno, Boh nás miluje
a práve preto čaká, že sa k Nemu
vrátime, že otvoríme srdce jeho láske,
že vložíme svoju ruku do tej jeho a
rozpomenieme sa na to, že sme jeho
deti. Toto Božie očakávanie našu
nádej vždy predchádza, práve tak
ako jeho láska, ktorá nás predišla ako
prvá (porov. 1 Jn 4,10). Akou veľkou
útechou je toto tajomstvo: môj Stvoriteľ
vložil do môjho ducha odraz svojej
túžby po živote všetkých! Skúsenosť
nám hovorí, že to tak naozaj je. Čo iné
ženie svet dopredu než dôvera, ktorú
Boh vkladá v človeka? Než to, že On
prvý čaká na nás? (Benedikt XVI.)
(Pre IL pripravila Ivana Krajčíková)

Deň

Po.
11. 12.

Ut.
12. 12.

Str.
13. 12.

Št.
14. 12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok po 2. adventnej nedeli

Utorok po 2. adventnej nedeli

Sv. Lucie, panny a mučenice
(spomienka)í

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa
Cirkvi
(spomienka)
Po večernej sv. omši adorácia

Pia.
15. 12.

So.
16. 12.

Ne.
17. 12.

Čas

ZBP pre Andreu

6:15

+ Ernest, Mária

7:00

+ Štefan - 1. výročie úmrtia

12:00

+ Filoména, Ján

18:00

+ Štefan - 1. výročie

5:45

+ Ladislav

6:15

+ Milan

7:00

+ Edita- pohrebná

12:00

ZBP Jitka

18:00

ZBP Martina (ž) s rod., Ivana (ž)

5:45

+ Helena, František

6:15

+ Milan Matis - 10. výročie

7:00

+ Ľubica - pohrebná

12:00

+ Stanislav

18:00

+ Michal, Jozef, Pavlína

5:45

+ František

6:15

ZBP Juliána (ž)

7:00

+ Ján - pohrebná

12:00

+ Ján, Mária, Karol, Mária, Juraj

18:00

+ Ján, Viktória

5:45

za uzdravenie Jozefa a Márie

6:15

+ z rod. Sedlákovej, Petruškovej,
Grusovej

7:00

+ Štefan - pohrebná

Piatok po 2. adventnej nedeli

Sobota po 2. adventnej nedeli

Úmysly sv. omší

5:45

12:00

+ Elena, Eugen

18:00

+ Andrej, Helena, Mária, Jozef

5:45

ZBP Jolana

6:15

+ Alojz - 1. výr.

18:00

Infolist

Infolist

+ Danka (ž)

3. ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
5.45 (ZBP Marek), 6.30 (ZBP Janka), 7.45, 10.00 (ZBP rod. Gogová a Turociová), 11.30
(ZBP Martina s rod.), 15.00 (+ Alžbeta, Alexander), 18.00 (+ Marta); Cemjata 10.15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
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

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

Milodary:
na
konkatedrálu:
bohuznáma 100 €, bohuznáma
20 €. Na organ: bohuznáma 50 €,
p. Mochňacký 100 €. Zbierka na
charitu: konkatedrála 1900,28 €,
Cemjata 52 €, FNsP 150 €, saleziáni
400 €, jezuiti 937,09 €. Dobročinná
zbierka sv. Alžbety: jezuiti 428,96 €.
Na Charitu: bohuznáma Mária 50 €.
Od 4.9. sa začala akcia Adoptuj si
píšťalu. Bližšie informácie, proces
adopcie a zoznam donorov sledujte
cez www.presovskagotika.sk, cez
p. dekana, ekonómku alebo p.
Zborovského.
MAGIS, o.z., sa obracia na vás s
prosbou o predvianočnú potravinovú
zbierku pre rodiny v núdzi v
období 6.11. - 15.12.2017. Zbierajú
trvanlivé potraviny. Môžete ich
priniesť do kláštora Sancta Maria na
Konštantínovu 2 alebo na farský úrad.
Chorých na predvianočnú sv. spoveď
môžete nahlasovať v kancelárii
farského úradu. Spovedať ich budeme
v utorok 19.12.2017 od 8.00 hod.
Predvianočná sv. spoveď na Cemjate
bude v sobotu 16. 12.2017
Mestská časť Spolku svätého Vojtecha
oznamuje svojim členom, že vydaj
kalendárov SSV, podielových kníh a
DVD sa začne od pondelka 13.11.2017.
Vydávať sa bude v miestnosti na farskej
chodbe (sleduj šípky): pondelok,
stredu a v piatok od 10:30 do 11:45
a od 12:30 do 14:00 hod. Kalendáre
SSV, podielové knihy a DVD sa budú
vydávať až do piatku 15.12.2017. Po
tomto termíne sa informujte v predajni
SSV. Kto by chcel urobiť nejaké zmeny,
alebo sa stať členom miestnej časti SSV
môže sa prísť nahlásiť.
Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov
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do Katolíckeho kruhu na stretnutie
v piatok 15. 12. 2017 o 16.00 hod.
Hosťkou stretnutia bude doc. Zuzana
Sláviková z PF UPJŠ. Téma: "Modlitba
v advente ." Výbor KKP
7.

V
sakristii
konkatedrály
vám
ponúkame na predaj stolové kalendáre
s tematikou Božieho milosrdenstva v
cene 2,50 €/ks.

8.

V chráme nájdete pokladničku s
názvom Vianočný dar pre chudobných.
Vopred ďakujeme za vaše milodary,
ktoré prerozdelíme pred sviatkami
chudobným.

9.

Blížia sa sviatky Narodenia Pána,
pozývame vás k dobrej sv. spovedi.
Prosíme, aby ste si dali záležať na
príprave na sv. spoveď a taktiež
využili čas, aby ste si nenechávali sv.
spoveď na poslednú chvíľu - v týždni
pred sviatkami. Povzbuďte aj svojich
rodinných príslušníkov, aby pristúpili
k spovedi a dali si na nej záležať.

10. Požehnanie a vyslanie koledníkov v
rámci Dobrej noviny bude v nedeľu
10.12.2017 o 11.30 hod. v Prešove Solivare.
11. V pondelok 11.12.2017 o 15.00 hod.
bude stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
kláštore Sancta Maria.
12. V mene našej farnosti chceme
poďakovať Gymnáziu svätej Moniky
(vedeniu školy, učiteľom a študentom)
za pomoc pri adventnej aktivite s
anjelikmi a predsavzatiami.Ďakujeme
vám, že Pán Boh cez túto vašu
službu môže konať v našich životoch
a rodinách dobro. Kňazi a veriaci
farnosti sv. Mikuláša Prešov.
13. Združenie kresťanských seniorov Klub staré mesto Prešov pozýva svojich
členov na decembrové stretnutie pri
adventnom venci v nedeľu 10.12.2017
o 15.00 hod. v Katolíckom kruhu na
Jarkovej ulici.

