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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
8. december 2013

Sekera je priložená k stromu!

Termíny 1. sv. prijímaní na školský rok 2013/2014
1.

Nedeľa - 18.5.2014 o 10:00 hod. - Cirkevná základná škola sv. Mikuláša v Prešove.

2.
3.

Nedeľa - 25.5.2014 o 10:00 hod. - Základná škola Československej armády v Prešove.
Nedeľa - 1.6.2014 o 10:00 hod. - Základná škola Kúpeľná a ďalšie ZŠ školy v Prešove:
ZŠ Mukačevská, ZŠ blah. P. P. Gojdiča, ZŠ Bajkalska, ZŠ Májové námestie,
ZŠ Šmeralová, ZŠ Tarasa Ševčenka, Špeciálna ZŠ.
Nový projekt žiadostí na opravu generálnej opravy Konkatedrály sv. Mikuláša
v Prešove elektronickou formou a osobnými stretnutiami za november 2013.

Darcovia: MUDr. Peter Klein – 250 €, J.Rambala, Beňadovo – 100 €,
Slovenská pošta – 20 €, B. Bartková, I. Girašek – 10 €, Andrea Turčanová – 100 €.
Prosíme Vás o pomoc, aby ste nám poradili, na koho sa obrátiť s možnosťou prispieť
milodarom (firma, úrad...), nech nám poskytne informácie. Ďakujeme.
Jozef Mihaľ, tel. 0911 487 341, konkatedralapo@gmail.com

Môžu tieto slová vzbudiť radostné
očakávanie „prichádzajúceho“? Nevyvolajú
skôr odpor, strach, útek? Ján Krstiteľ
sa týmito slovami snažil vyburcovať
ľud k obráteniu, k príprave cesty pre
Mesiáša. Aj keď bol prorok, ba dokonca
viac než prorok, jeho slová boli tiež
odrazom
vtedajších
predstáv:
Pán
príde a hneď sa vysporiada so všetkým,
nastolí okamžitý poriadok, odstráni zlé
a prinesie Izraelu slávu. Ján Krstiteľ, hoci
bol najväčší medzi narodenými zo ženy,
nemal „plný náhľad“ do Božích plánov
spásy, ktoré sa ukázali najprv Ježišovým
príchodom. Kristus nakoniec ukázal
evanjelium v inom svetle a tak zároveň
poopravil jeho „skreslené predstavy“.
On totiž svojím príchodom priniesol
úplnú novosť, novosť tak radikálnu, že
ani Ján Krstiteľ, najväčší prorok, nemohol
mať zodpovedajúcu predstavu; mohol
o nej mať iba matné tušenie, pomiešané
s falošnými predstavami. A nad tým by
sme trochu uvažovali aj ďalej: mnohé slová
prorokov o mesiánskej dobe sú iba tieňom
skutočnosti, ktorú priniesol Kristus. On ich
prevyšuje, i keď sa nám to zatiaľ tak nejaví,
Horšie a veľmi nebezpečné je, že mnohí
kresťania začínajú prijímať mediálnu schému
o dobrom pápežovi a zlých biskupoch. Už
nie je zriedkavé počuť mladých veriacich,
ako sa dožadujú akéhosi nekonfliktného
kresťanstva. Takého, ktoré nenosí do
kostolov negatívne témy, nevynáša morálne
súdy, všetci mu rozumejú a je plné milých

ročník: XXIII.

2. adventná nedeľa v roku A
pretože doposiaľ čakáme na jasné zjavenie
jeho slávy. Jeho dary prevyšujú „prisľúbené
mesiánske dobrá“, i keď sa nám niekedy
zdá pravý opak. Ale jeho cesty sú iné, než
naše, sú to cesty Božie.
Predsa len Ján Krstiteľ mal pravdu:
Kristus oddeľuje zrno od pliev, očisťuje
ohňom, prináša „slávu“, avšak iným
spôsobom, než si on predstavoval.
Kristus síce očisťuje ohňom, no nespaľuje
hriešnikov, ale hriech. Slovom a činom
očisťuje od hriechu a od všetkých jeho
dôsledkov: od chorôb, spútaností, od
smrti. A opäť: nie hneď, ako si predstavoval
Pánov predchodca, ale postupne. A v tom
by sme i my mohli pocítiť určitú obtiažnosť:
radi by sme „mali hneď“, podľa svojich
predstáv. Ale Kristus jedná inak: nevyplnil
predstavy Krstiteľa, nevyplní ani naše. Ale
zato sa môžeme spoľahnúť, že vyplní „naše
predstavy“ oveľa skvelejším spôsobom, než
by sme očakávali. Skvelejším spôsobom,
ba dokonca božským. Na našej predstave
o Kristovi závisí naše očakávanie, naše
„obrátenie“, naša motivácia: strach,
či radosť? Uzavretosť, či otvorenosť?
Ponáhľanie sa v ústrety, alebo útek?
Sr. Eva Marcinková, OSF.
gest. Takéto kresťanstvo je však plodom
vyprázdňovania svojej identity, je to
sekularizované kresťanstvo, ktorého plody
zbierajú v krajinách západnej Európy. Je fajn,
že si nechceme kaziť Advent negatívnou
atmosférou, len pozor na to, aby sme si
obchádzaním pravdy nevytvorili falošnú
atmosféru.
Pavol Rábara (postoy.sk)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
9.12.

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE,
slávnosť (z 8. decembra)

Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00;
Cemjata 17:00
5:45 † Alžbeta

Ut
10.12.

6:15 † Ján

Féria

7:00 † Žofia - pohrebná
12:00 † Mária, Zuzana, Ján, Jozef, František
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 † Peter, Anton, Ružena

St
11.12.

Sv. Damaza I.,
pápeža

ľubovoľná spomienka

6:15 † Margita, Štefan
7:00 † Jolana - pohrebná
12:00 ZBP rod. Vilcegová
18:00 ZBP Ján s rod.
5:45 † Ladislav

Št
12.12.

Prebl. Panny Márie
Guadalupskej,
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Mária, Agáta, Martina,
Magdaléna
7:00 † Irena - pohrebná
12:00 ZBP Marta, Valika, Jozef
18:00 ZBP Lucia, František, Ján, Alžbeta s rod.
5:45 † Lucia, Jozef

Pi
13.12.

6:15 † Alojz

Sv. Lucie,

panny a mučenice
spomienka

7:00 † Eva - pohrebná
12:00 † Ján, Jozef
18:00 † Arnošt, Rudolf

So
14.12.

Ne
15.12.

Sv. Jána z Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 ZBP Helena (a dary Ducha Svätého)
6:15 † Imrich, Zuzana, Michal, Dušan
18:00 † Helena, Štefan, Stanislav, František,
Bartolomej, Žofia

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 18:00;
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: Michal Vrábel.
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

Infolist
1.
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.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
manželia Štefan a Pavlína 50 €, rodina
Tkáčová 100 €, bohuznáma 1 000 €,
bohuznáma Alžbeta 100 €, bohuznáma
rodina 100 €, bohuznami 1 000 €,
vdova Helena 50 €, bohuznáma 20 €,
bohuznáma dôchodkyňa 100 €
Na misie: bohuznáma 100 €
Na katolícku charitu:
konkatedrála 2 250 €, Cemjata 29,50 €,
františkáni 1 150 €, jezuiti 874,76 €,
FNsP 70 €, bohuznámy 5 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Výdaj podielových kníh pre členov
SSV na farskom úrade sa skončil.
Prosíme, aby ste v kancelárii farského
úradu nahlásili svojich chorých na
predvianočnú sv. spoveď, ktorú
budeme vysluhovať v pondelok
16.12.2013 ráno - okrem tých, ku
ktorým
prichádzame
pravidelne
na prvé piatky. V utorok 17.12.2013
budeme spovedať chorých na Cemjate.
V piatok 20.12.2013 sa budú od rána
zapisovať úmysly na sv. omše slávené
v konkatedrále na mesiace január,
február a marec 2014.
Prežívanie Adventu
• vianočný dar pre núdznych (budú
pripravené pokladničky, rozdáme
z nich pred Vianocami)
• čítanie Božieho slova v rodinách
pri adventnom venci (napr. pred
spoločným nedeľným obedom)
• dať si konkrétne predsavzatie pre
odstránenie nejakého zlozvyku,
alebo pre budovanie čností
(napr. menej televízie, alkoholu,
chodenia po obchodoch...).
V dňoch 9.12.-16.12.2013 budú slávené
rorátne sv. omše ráno pri omšiach o 5:45
hod. iba pri sviečkach. Prosíme vás,
aby ste si na tieto omše prinášali sviece
opatrené „chránitkom“ a neznečistili
konkatedrálu lejúcim sa voskom.
Dňa 10.12.2013 na sv. omši o 18:00
hod. bude slávený združený úmysel.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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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
10.12. 2013.
Pozývame na EVANJELIZAČNÚ
DUCHOVNÚ OBNOVU ADVENT
2013, ktorá sa uskutoční v Konkatedrále
sv. Mikuláša v Prešove v dňoch
9. - 12.12.2013. Program začína o 18:00
hod. uvedením do témy a pokračuje sv.
omšou. Na stretnutie sa teší RK farnosť
sv. Mikuláša a Hnutie Svetlo - Život.
Na
vianočných
trhoch,
ktoré
prebiehajú na Hlavnej ulici, má svoj
stánok aj združenie MAGIS. Môžete
si tam zakúpiť rôzny vianočný tovar
a podporiť tak adresne núdznych.
Vstupenky na muzikál Quo vadis si
už môžete prevziať a zaplatiť v sakristii
konkatedrály, ktorí ste sa už prihlásili.
Predstavenie bude dňa 26.1.2014
o 16:00 hod. a je VYPREDANÉ!
Združenie kresťanských seniorov,
klub Prešov - Staré mesto, pozýva
svojich členov na posedenie pri
adventnom venci do Katolíckeho
kruhu na Jarkovej ulici v nedeľu
8.12.2013 o 15:00 hod.
V piatok 13.12.2013 o 18:00 hod.
v kostole Kráľovnej pokoja - Sídl. III
bude celoprešovská mládežnícka sv.
omša z cyklu: Kresťanská osobnosť na
pozadí biblických postáv. Téma: Ester
- kráľovná. Prihovorí sa nám o. Marek
Uličný, DCM, Važec. Ste srdečne všetci
pozvaní.
Klub
kresťanských
pedagógov
pokračuje v duchovnej obnove na
Gymnáziu sv. Moniky v Prešove dňa
12.12.2013. Začiatok sv. omše je o 16:00
hod. Duchovnú obnovu vedie Mgr.
František Petro, kaplán.

Krsty 30.11.2013
Damián Rakoci
Sobáše 30.11.2013
Oliver Vafek, ml. - Michaela Urdzíková

