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Infolist

(Pokračovanie zo strany 1)
s ľuďmi vo farnosti, horlivosť do služieb
v cirkvi – miništrovanie (mladí aj starší), ponúknutie svojich talentov pre dobro duší
vo farnosti (spev, hranie na hudobný nástroj,
ponúknuť prácu, zájsť za kňazom a poradiť sa,
čo by sa dalo s tým alebo s tým urobiť – nebáť sa
ponúknuť svoje ruky, rozum, talenty, dary...a
pod.), nebyť len pasívnym prijímateľom, ale
aj aktívnym darcom.

vzbudzovať k prijímaniu sviatostí - najmä
sviatosti zmierenia, osobný príklad, účasť
na katechézach, adoráciách, prednáškach.
Organizovať rodinné stretnutia, kde sa budeme spoločne modliť, odovzdávať správnu náuku Cirkvi, venovať viac času ľuďom
okolo seba, nie televízii, mobilu, počítaču,
ohováraniu, nič nerobeniu a iné...
Tri piliere nábožnosti: Modlitba. Pôst.
Almužna.

Skutky duchovného milosrdenstva

Púť v Roku milosrdenstva

Hriešnikov napomínať, nevedomých
vyučovať, pochybujúcim dobre radiť, zarmútených tešiť, krivdu trpezlivo znášať,
ubližujúcim odpúšťať, za živých a mŕtvych
sa modliť.
Návrh na konkrétne prejavy duchovného
milosrdenstva: modlitba za zomrelých, všímať si tých, ktorí potrebujú naše modlitby,
viac hovoriť o Cirkvi, o sviatostiach, modliť
sa za kňazov, učiť odpúšťaniu, zmiereniu
rozhádaných, ohľaduplnosti, slušnému
správaniu, pozdravu, všímavosti. Po(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
12. V NEDEĽU 6. 12. NEBUDE SV. OMŠA
O 11:30 hod. z príležitosti slávenia ukončenia Roku konkatedrály. Úmysel, ktorý
mal byť odslúžený na tejto sv. omši, odslúžime na sv. omši o 10:00 hod.
13. Rorátne sv. omše budeme sláviť od pondelka 7. 12. do soboty 12.12. o 5:45 hod.
(prosíme, aby ste si doniesli sviečky). Táto sv.
omša bude spievaná s kázňou a nasledujúca sv. omša bude tzv. tichá a bez kázne
- ako v riadnom čase na sv. omši o 5:45
hod.
14. V nedeľu 13. 12. pred sv. omšou o 7:45
hod. slávnostne otvoríme Jubilejnú
bránu z príležitosti Svätého roka milo-

•

•
•

Návšteva miest, ktoré sú spojené
so získaním odpustkov v našich
jednotlivých diecézach. Počas púte
si zabezpečiť dobrý duchovný
program. Pozor na improvizácie,
aby to nebol iba „výlet“.
Zamerať sa na správnu náuku
Cirkvi s ohľadom na odpustky
a ich získania.
Urobiť kvalitnú prípravu na sv.
spoveď.
Článok spracoval Viktor Baltes

srdenstva. Obrad otvorenia brány a sv.
omšu bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč.
Všetky vchody kostola budú preto pred
touto sv. omšou uzamknuté. Kostol ostane prázdny. Zídeme sa pred farou,
kde začneme obrad otvorenia brány.
Srdečne Vás pozývame na toto milostiplné
slávenie. Podmienky k získaniu milostí
počas Svätého roka milosrdenstva nájdete v priestoroch brány a v ďalšom vydaní
Infolistu.
15. Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie dňa 8.12.2015 o 14:30
hod. v Ústave Sancta Maria so sv. omšou
a obnovou sľubu.
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2. NEDEĽA V ADVENTE - ROK C

6. DECEMBER 2015

Rok Božieho milosrdenstva
v skratke
•

•

•

13. marec 2015 - na 2. výročie od
svojho zvolenia Sv. otec František
oznámil úmysel vyhlásiť mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.
11. apríl 2015 - v predvečer nedele Božieho milosrdenstva Sv. otec
František zverejňuje bulu Misericordiae Vultus, ktorou vyhlasuje
Svätý rok milosrdenstva.
8. december 2015 - na 50. výročie
ukončenia 2. vatikánskeho koncilu
bude oficiálne otvorenie Roka milosrdenstva. Potrvá do 20. novembra 2016 (do nedele Krista Kráľa).
Jubilejný rok v Svätom písme

„Päťdesiaty rok zasväťte! Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny! Má
to byť pre nich jubilejný (milostivý) rok.
Vtedy každý dostane do vlastníctva svoj
majetok a každý sa vráti k svojmu rodu.
Päťdesiaty rok je pre vás jubilejným rokom.
Vtedy nebudete siať ani žať, čo narastie
po žatve, ani nebudete oberať vinič, ktorý
ste neorezali. Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás. Len to, čo sa samo urodí,
budete jesť priamo z poľa. V takom jubilejnom roku každý z vás dostane do vlastníctva svoj majetok. Ak svojmu blížnemu
niečo predáš, alebo od svojho blížneho
niečo kúpiš, nevydierajte sa navzájom!“
(Kniha Levitikus 25,10-14)
• Motto Roka milosrdenstva „Milosrdní ako Otec“ z Lk 6,36.

ročník: XXV.

•

•

Sv. otec František prosí o prejavy
milosrdenstva v dvoch rovinách:
telesnom a duchovnom, pričom sa
opiera o sedem skutkov telesného
a duchovného milosrdenstva.
Potrebujeme byť konkrétni.
Prekročiť svätú bránu

•

•
•

Každý Svätý rok sa začína známym obradom otvorenia Svätej
brány v Bazilike sv. Petra a následne sú slávnostne otvorené aj brány
na ostatných bazilikách v Ríme.
Tieto brány bývajú inak zamurované, resp. zamknuté.
Je to symbolika nášho prechodu
k spáse.
Takáta brána bude aj v našej konkatedrále (bude ňou vchod od fary).

Skutky telesného milosrdenstva
Hladných kŕmiť, smädných napájať,
nahých odievať, pocestných sa ujať, väzňov
vykupovať, chorých navštevovať, mŕtvych
pochovávať.
Návrh na konkrétne prejavy telesného
milosrdenstva: modlitba na cintorínoch,
úprava neznámych hrobov, návšteva domovov dôchodcov, pozornosť voči ľuďom
so špeciálnymi potrebami. V koordinácii
s katolíckymi charitami pomoc utečencom
a núdznym, zbierka šatstva, potravín...,
striedmosť v obliekaní, jedení... účasť na
zbierkach pre pomoc hladujúcim: Afrika,
vlastné okolie, ohľaduplnosť na plytvanie
potravinami, väčšia zaangažovanosť v práci
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
7.12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätého Mikuláša,

biskupa
(slávnosť - v našej farnosti)

Čas

5:45 † Anton, Mária, Johana, František,
Helena
6:15 † Mária
7:00 † Ludvik
12:00 † Irena, Andrej

PRIKÁZANÝ SVIATOK –
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
(slávnosť)

Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 († Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan), 16:00 (ZBP Peter, Marek, Tatiana s rodinami),
18:00 (ZBP Marta s rod. - poďakovanie za 70 r. života), Cemjata 17:00
5:45 ZBP Jarmila

St
9.12.

Streda
po 2. adventnej nedeli

6:15 † Jozef
7:00 † Miroslav (pohrebná)
12:00 ZBP Gabika
18:00 Faustínum - združený úmysel

Št
10.12.

Štvrtok
po 2. adventnej nedeli
Modlitby a spevy Taize po
večernej sv. omši

5:45 ZBP Matúš
6:15 ZBP Gabriel, Milan
7:00 † Júlia (pohrebná)
12:00 † Filoména, Ján
18:00 ZBP Peter
5:45 † Ladislav

Pi
11.12.

Piatok
po 2. adventnej nedeli

6:15 ZBP Vladimír, Marcela, Juraj
7:00 † Pavel (pohrebná)
12:00 † Marta
18:00 ZBP Andrea, Ján

So
12.12.

Ne
13.12.

Sobota
po 2. adventnej nedeli

1.

Úmysly sv. omší

18:00 † Margita, Jozef

Ut
8.12.

Infolist

Infolist

5:45 ZBP Janka (ž.)
6:15 ZBP Petra (ž.) a Rastislav
(novomanželia)
18:00 † Miroslav, Rastislav

3. ADVENTNÁ NEDEĽA - C, CYKLUS II.
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Vladimír), 7:45 (ZBP Jarmila - 50 r. života),
10:00 (obrátenie - Martina (ž.), 11:30 (ZBP Anna - 70 r. života)
18:00 († Mária), Cemjata 10:15

Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut, Str, 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.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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2.

3.

4.

5.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia:
10 €, 50 €, 50 €, 100 €, 10 €, 50 €,
• bohuznámy Ján s rod. 100 €
• z pohrebu Františka Matejovského
obetovali 20 €,
• z pohrebu Márie 170 €
• Zbierka na strechu kostola:
4 462,14 € - konkatedrála
• Zbierka Zachráňme katedrálu:
113 € - saleziáni
• Zbierka na charitu:
95,14 € - FNsP (kaplnka),
555 € - saleziáni,
1 300 € - františkáni,
759,04 € - jezuiti,
1 775,30 € - konkatedrála
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Dňa 13. 12. (nedeľa) pri všetkých sv.
omšiach sa uskutoční posledná zbierka
v tomto roku na strechu konkatedrály.
Decembrové stretnutie členov Združenia
kresťanských seniorov sa uskutoční 13.
12. 2015 o 15:00 hod., nakoľko 9. 12. je
prvá nedeľa v mesiaci a prebiehajú výmeny ružencových tajomstiev.
V nedeľu 6.12. pri slávnostnej sv. omši
o 10:00 hod. pri príležitosti ukončenia
Roku konkatedrály, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, bude vystavená relikvia sv. Mikuláša. V pondelok 7.12. o 8:30 hod. bude Gymnázium
a ZŠ sv. Mikuláša v konkatedrále sláviť
sv. omšu pri príležitosťi patróna školy.
Po sv. omši, ktorú bude celebrovať o. Jozef Dronzek, sa relikviár premiestni do
kaplnky školy, kde bude umiestnený. Srdečne vás pozývame na slávenie Eucharistie a uctenie si relikvie sv. Mikuláša.
Prosíme, aby ste v kancelárii farského
úradu nahlásili svojich chorých na predvianočnú sv. spoveď, ktorú budeme vysluhovať v piatok 18.12.2015 ráno - okrem
tých, ku ktorým prichádzame pravidelne
na prvé piatky.

6.

7.
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Dňa 9. 12. 2015 na sv. omši o 18:00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel, ako aj
milodary na sv. omšu, vhoďte v obálke
do schránky pod obrazom Božieho Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do
poludnia 9. 12. 2015.
Upozornenie pre snúbencov, ktorí plánujú sobáše v mesiacoch január - február
2016: predmanželské náuky v mesiacoch
december 2015 a január 2016 nebudú.
Obraciame sa s prosbou o pomoc pri
predmanželských náukách v našej farnosti - hľadáme kresťanských manželov, lekárov a psychológov, ktorí by sa
podujali na túto službu. V tejto záležitosti prosím kontaktujte farský úrad.
Ďakujeme.

Milé deti, dňa 13.12 (nedeľa) od 16:00
hod. do 19:00 hod. v Katolíckom kruhu
(Jarková 77), vás pozývame na „HRAVÉ
popoludnie plné prekvapení,“ veď možno príde aj ... Vstupné s členskou kartou:
zadarmo a pre nečlenov: 2 € (+možnosť
stať sa členom). Tešíme sa na Teba.
9. Srdečne Vás pozývame na Novoročný
farský ples. Ples sa uskutoční v piatok
15.1.2016 v jedálni PU na ul. 17. novembra. Vstupné 20 € / osoba. Čaká na vás
bohatý a zaujímavý program, tombola, dobrá spoločnosť a fajna :-) zábava.
Vstupenky si môžete zakúpiť v predajni
HMprint na Hlavnej 81 od pondelka do
piatka v čase 10:00 až 17:00 hod. Tešíme
sa na Vás. Viktor Baltes a organizačný
tím. Viac na presov.rimkat.sk
10. Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na pravidelné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok
10.12.2015 o 16:00 hod., tentokrát v príjemnom prostredí farskej pivnice U Nikodéma. Výbor KKP.
11. Oznamujeme, že farská knižnica bude
do konca decembra zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)
8.
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