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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
16. DECEMBER 2018

ročník: XXVIII.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA ROK" C"

Pravá radosť (adventné zamyslenie) dobrej modlitby a jej ovocím je

lacné tonery a cartridge

8. Požehnanie
a
vyslanie
koledníkov v rámci Dobrej
noviny bude v nedeľu 16.12.2018
o 11.00 hod. vo Veľkom Šariši v
kostole sv. Jakuba.

51

predaj a servis tlačiarní
tlač, kopírovanie, väzba

1. O.z. Prešovská gotika pozýva
donorov, ktorí si adoptovali
organové píšťaly na slávnostnú
svätú omšu 16.12.2018 o 10.00
hod. do Konkatedrály sv.
Mikuláša v Prešove. Donorom
bude odovzdaný certifikát o
adopcii a upomienková organová
píšťala. Svätá omša bude aj
ďakovná za donorov.
2. V nedeľu 16.12.2018 vás
pozývame do konkatedrály na
spievané vešpery cca o 16.00
hod. za účasti otcov kanonikov.
3. V stojane na tlačoviny sa nachádza
znotovaná verzia farskej piesne
o sv. Mikulášovi od Bernarda
Hersteka v 16 jazykov. Cena je
3 €/kus. Kúpou podporíte opravu
organa v konkatedrále.
4. Farská knižnica bude v dňoch
od 12.12.2018 do 02.01.2019
zatvorená. Najbližšie bude
otvorená
09.01.2019.
Za
porozumenie Vám ďakujeme.

5. Budúci rok, 22.9.2019 sa
uskutoční v Bratislave tretí
Národný pochod za život.
Vianocami symbolicky začne
9-mesačná
príprava.
Pri
východe z kostola zdarma
ponúkame vianočné pohľadnice
s textom "Kráčajme s odvahou
za život". Je to dar, ktorý môžete
teraz prijať a ak budete chcieť,
obdarujete ním niekoho iného.
6. Skauti budú mať svoj stan
pred konkatedrálou od nedele
23.12.2018.
7. V
sakristii
konkatedrály
vám ponúklame hudobnopoetické CD Horiaci krík,
ktorého autorom je Branislav
Polča, kaplán v Bardejove. Je
to umelecky prerozprávaný
biblický príbeh o starozákonnom
Mojžišovi. Cena CD je 10 €/
kus, pričom 4 € z tejto sumy
ide ako príspevok a podpora
pre Konkatedrálu sv. Mikuláša
v Prešove.

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

Predvianočná sv. zmierenia: ráno
od 5.45 do 7.00 hod. Obed od 9.55
do 11.55 hod. Pozor, je to spovedná
služba, spovedá jeden kňaz. Večer od
17.15 hod. Ráno a večer spovedáme
viacerí. Sv. zmierenia budeme
vysluhovať aj v sobotu a v nedeľu
pred 3. a 4. adventnou nedeľou od
17.00 hod.

Infolist

Na tretiu adventnú nedeľu nás Cirkev
slovami sv. Pavla, apoštola a autora
listov vo Svätom písme, pozýva
ku prežívaniu radosti. „Radujte sa
v Pánovi, opakujem, radujte sa!“
Poviete si, veľa dôvodov na
radosť nemám. Zas sa všetko bude
zvyšovať, ale môj príjem sa nezvýši,
zato niektorí si ku svojim platom,
ktoré sú v priemere tritisíc eur, bez
mihnutia oka pridali ďalšiu tisícku.
Nemám dôvod na radosť, lebo môj
život je nepodarený, rozbitá rodina,
rozbité zdravie a vzťahy. Ej, veru
veľa dôvodov na radosť nemáme.
Práve preto nám treba hľadať
zdroj radosti niekde inde a nie
len v pominuteľných veciach
nášho života a v pozemských
povinnostiach. Práve preto treba
hľadať radosť v Pánovi a byť v tejto
radosti zakotvený. Pravá radosť nie
je plytká veselosť, či dobrý humor,
či smiech z dobrého vtipu, aj keď to
tiež patrí k životu. Pravdivá radosť,
ako hovorí sv. František z Assisi, je
darom Ducha Svätého a pochádza z
čistého srdca. Dá sa získať pomocou

starostlivosť a horlivosť konať
dobro, ktorým sa sýti naša duša.
Pravé a čisté srdce totiž dokáže
v každej situácií vnímať Boha a
jeho prítomnosť a je za to vďačné.

Keď sa dnes v Evanjeliu mnohí
postavili do zástupu s otázkou
na Jána Krstiteľa, postavme sa aj
my do zástupu ku symbolickému
Jordánu a pýtajme sa aj my: „Čo
máme robiť my, ľudia 21.storočia,
ľudia tejto modernej doby, ľudia
nášho mesta, našej farnosti?“
Možno, ak sme si dali nejaké
predsavzatie na začiatku tohto
adventu, už sme ho splnili?
Alebo sme si vytiahli anjelika
a predsavzatím, ale nie a nie ho
naplniť. Už je čas to urobiť. Ešte
jedno by sme si mali pridať. Rásť
vo vnútornej radosti vychádzajúcej
zo srdca a napojenia na Pána.
Nie je to ľahké, ale určite nám
to pomôže prekonať aj naše
pozemské starosti a trápenia.
Toto by nám dnes odporúčal veľký
Ján Krstiteľ. Radujme sa preto v
Pánovi! (dekan)
pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
17. 12.

Ut.
18. 12.

Str.
19. 12.

Št.
20. 12.

Pia.
21. 12.

So.
22. 12.

Ne.
23. 12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok po 3. adventnej nedeli

Utorok po 3. adventnej nedeli

Streda po 3. adventnej nedeli

Štvrtok po 3. adventnej nedeli
Adorácia po sv. omši o 18.00 hod.

Piatok po 3. adventnej nedeli

Sobota po 3. adventnej nedeli

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP a poďakovanie rod. Miklušovej a
Copákovej

6:15

+ Andrej, Anna, Pavel, Terézia, Ján

7:00

+ Mikuláš - 1. výročie

12:00

ZBP Heleny

18:00

ZBP Juraj - 80 r. života

5:45

+ Michal, Apolónia

6:15

ZBP Samko, Dorotka

7:00

+ Verona - 1. výročie

12:00

+ Peter, Zdeněk, Františka (ž)

18:00

+ Matilda

5:45

+ František, Terézia, Jozef

6:15

+ Ľudovít, Ružena

7:00

+ z rod. Tomášovej a Miklušovej

12:00

+ Peter, Zdeněk, Františka (ž)

18:00

+ Ladislav, Mária, Andrej, Anna

5:45

ZBP a dar obrátenia - Michal

6:15

+ Václav

7:00

+ Helena

12:00

+ Jozef, Mária, Jozef, Ladislav

18:00

+ Mária, Štefan, Magdaléna, Katarína,
Eva, Ladislav

5:45

ZBP Veronika s rodinou

6:15

+ Rudolf

7:00

+ Janka - pohrebná

12:00

+ Margita, Andrej

18:00

+ Ľubomír

5:45

ZBP František s rodinou

6:15

+ Klára - 1. výročie smrti

18:00

Infolist

Infolist

+ Ján

4. ADVENTNÁ NEDEĽA ROK "C"
5.45 (ZBP Anna s rod.), 6.30 (+ Mária, Evila, Alžbeta, Ján), 7.45, 10.00 (+ Zuzana,
František), 11.30 (+ Veronika, Rudolf, Jozef), 15.00 (+ Eva, Miroslav, Ján, Anna), 18.00 (+
Vasiľ, Margita); 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

1. Milodary: Na konkatedrálu:
Ružencové
bratstvo
pri
jezuitoch 50 €, bohuznámy 50
€. Na organ: bohuznámy 100
€, bohuznámi VMPDKP 100
€, bohuznámy 50 €. Zbierka
na charitu: Cemjata 55 €,
Saleziáni 585 €.
2. V chráme nájdete pokladničku
s názvom Vianočný dar pre
chudobných. Vopred ďakujeme
za vaše milodary, ktoré adresne
prerozdelíme pred sviatkami
chudobným.
3. Pozývame vás na duch.
obnovu k bratom františkánom,
ktorá
bude
22.12.2018
so začiatkom o 8.00 hod.
Bude ju viesť páter Gabriel.
4. MAGIS, o.z., sa obracia na
Vás s prosbou o potravinovú
zbierku k Vianociam pre rodiny
v núdzi v období od 12.11.
do
16.12.2018.
Zbierame
trvanlivé
potraviny,
napr.
múku, cestoviny, strukoviny,
olej, cukor, ryžu, zemiaky a
pod. Potraviny môžete priniesť
do kláštora Sancta Maria na
Konštantínovu 2 alebo na
Farský úrad sv. Mikuláša. Za
každý milodar vyslovujeme
vopred srdečné Pán Boh zaplať.
5. Povzbuďte aj svojich rodinných
príslušníkov, aby pristúpili k
vianočnej sv. spovedi a dali si
na nej záležať.
6. Srdečné Pán Boh zaplať
všetkým, ktorí sa podieľali
na odpustovej slávnosti sv.
Mikuláša, na príprave divadla
o sv. Mikulášovi a aj tým, ktorí
pripravili duchovnú obnovu u
sestier CJ na Majeri. (dekan)
7. Chorých na predvianočnú sv.
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spoveď môžete nahlasovať
v kancelárii farského úradu.
Spovedať ich budeme v utorok
18.12.2018 od 8.00 hod.
8. V kancelárii a v sakrestii môžete
nahlasovať svoje byty a domy
na novoročné trojkráľové
požehnanie.
Požehnávať
budeme 5.1.2019 a 6.1.2019
popoludní.
9. Z príležitosti Sviatku sv. rodiny
v nedeľu 30.12.2018 o 7.45 hod.
bude v konkatedrále slávená sv.
omša pre rodiny. V závere bude
požehnanie jednotlivých rodín.
Srdečne pozývame všetky
rodiny.
10. SMS Možnosť pomôcť pri
záchrane organa jestvuje
aj formou poslania sms na
telefónne číslo (tvar sms
správy je: DMS ORGAN na
číslo 877). Oslovte všetkých
priateľov a známych, aj osobne,
aj cez sociálne siete, aby cez
sms zahlasovali. Hlasovanie
a možnosť poslať sms v
uvedenom tvare bude trvať
zhruba rok.
11. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva svojich
členov na stretnutie v utorok
18.12.2018 o 17.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej
ulici v Prešove. Téma: Ježiš sa
narodil, aby nikto nebol sám.
Stretnutie povedie kňaz Peter
Fogaš - riaditeľ Arcidiecézneho
centra pre rodinu v Košiciach.

