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Naša pieseň Svätý Mikuláš vo Francúzsku.

Infolist

51
2013
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

ročník: XXIII.

4. adventná nedeľa v roku A

22. december 2013

Jozef, človek spravodlivý

Pieseň, ktorá vyšla z našej
konkatedrály, sa šíri do sveta.
Tohtoročný december ma zastihol vo
francúzskom Burgundsku, neďaleko
známeho duchovného centra Taizé vo
farnosti Saint Louis entre Grossne et
Guye v obci Saint Gengoux le National.
Za pomoci madames Maguy Delaval
a Marguerite de Crécy sme pieseň
nacvičili s miestnym chrámovým
zborom a šťastní, že sa páčila, aj uviedli
na sviatok sv. Mikuláša 6. decembra.
Pán farár René Aucourt po sv. omši
s veľkorysým francúzskym gestom
povedal: „Saint Nicolas ešte raz, aj ja
si chcem zaspievať!“ No nevyhoveli by
ste?

Anglický profesor francúzštiny,
Paul Chambers, vynikajúci dirigent
a organista, sa s prekladom piesne
vyrovnal, myslím, veľmi dobre.
V spolupráci pokračujeme a už máme
spoločnú pieseň - duet „Valčík“,
tentoraz v jeho rodnom jazyku.
Na fotke sú traja protagonisti od
tohtoročného uvedenia piesne Saint
Nicolas vo Francúzsku: zľava Ján
Haninčík, kňaz René Aucourt a autor
hudby Bernard Herstek

Bernard Herstek
text - foto: Ľubomír Pillár

Svätý Jozef, tesár z Nazaretu,
svojím
nezištným
rozhodnutím
potajomky dať Márii prepúšťaciu
listinu a darovať jej tak slobodu ísť
svojou cestou, si získal sympatie
prvotnej
cirkvi.
Dosvedčuje
to
evanjelium, ktoré ho charakterizuje
slovom „spravodlivý“ – človek
ozdobený
všetkými
mravnými
čnosťami. Spravodlivý a diskrétny
Jozef dostal nečakane poučenie,
o ktoré sa mu postaral Boh: „Neboj
sa prijať Máriu, svoju manželku,
lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha
Svätého“ (Mt 1,20). Skôr než
uskutočnil svoje rozhodnutie, dal
mu Boh spoznať, že jeho manželka
počala
vďaka
mimoriadnemu
stvoriteľskému zásahu. Jozef prijme
úlohu adoptívneho otca, usporiada
svadbu a privedie Máriu do svojho
domu. Prijal celkom konkrétnu úlohu:
byť verný tejto žene a matke, starať
sa otcovsky o dieťa a byť k dispozícii
Bohu. Bude sa starať o živobytie,
bude chrániť rodinu. Jozef zažije
všetky trpkosti otca zodpovedného
za rodinu aj všetky normálne starosti
živiteľa rodiny. Boh neušetrí svojich
najvernejších od krížov.
Panna Mária takýto konkrétny
pohľad
nemala.
Ľudsky
bola

zasnúbená s Jozefom, no božsky
patrila celkom Synovi. Jozef ako jej
muž pôjde odteraz za konkrétnym
cieľom zabezpečovať denný život.
Mária ako žena bude cez celý život
napĺňaná čímsi neznámym, čo sa bude
postupne uskutočňovať.
Vieme aj my verne kráčať za svojím
poslaním? Aj keď dopredu nevieme,
ako sa bude rozvíjať? Dôverujeme
v každej situácii Bohu? Vkladáme
všetky sily do svojho poslania?
PaedDr. Terézia Pekáriková
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Štefan

Po
23.12.

6:15 † Júlia

Féria

7:00 † Anna - 1. výročie
12:00 † Milan
18:00 úmysel - dekan

NARODENIE PÁNA
slávnosť s oktávou (večer)

Ut
24.12.

St
25.12.

Št
26.12.

Sv. omše:
22:00 - ZBP Miroslav, Jaroslav, Ján s rod.,
24:00 - za celú farnosť;
Cemjata 22:00, Surdok 20:00

NARODENIE PÁNA
prikázaný sviatok

Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská s orchestrom, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15 hod.

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA
sviatok

Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská s orchestrom, 11:30, 18:00
Cemjata 10:15 hod.
5:45 † Michal, Žofia

Pi
27.12.

Sv. Jána,
apoštola
sviatok

6:15 † Alžbeta, Ján
7:00 † Katarína - 1. výročie
12:00 † Štefan
18:00 † Štefan

So
28.12.

Ne
29.12.

Sv. neviniatok,
mučeníkov
sviatok

5:45 † Milan
6:15
18:00 † František

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15
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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.

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.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma rodina 500 €
• bohuznáma Katarína s rod. 100 €
• bohuznáma Mária s rod. 100 €
• bohuznáma 50 €
• bohuznáma 100 €
• bohuznáma 50 €
• bohuznáma 5 €
• bohuznáma Anna a Gabriela 50 €
• bohuznáma 35 €
Na TV Lux: bohuznáma 10 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
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...).
• ešte zopár dní, urobili sme niečo
navyšše pre svoju dušu?
Štedrá večera v našich domovoch
a rodinách sa v našej farnosti začne
spoločnou modlitbou o 17:00 hod.
Dňa 25.12. a 26.12.2013 sa o 10:00 hod.
uskutoční latinská sv. omša za účasti
orchestra s týmto programom: J. Just:
Missa solemnis in B; J. Eybler: Omnes
de Saba venient; A. Vivaldi: Concerto
in Sol maggiore RV 144. Srdečne vás
pozývame k účasti.

5.

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.

6.

Dňa 3.1.2014 – na prvý piatok
v mesiaci nepôjdeme spovedať
chorých! Spovedať chorých budeme
až v mesiaci február 2014!
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7.

Dobrá novina. Koledovanie po
domoch a bytoch bude v spolupráci
s hnutím ERKO v tomto roku 4.1.
a 5.1.2014. Môžete sa zapísať v sakristii
konkatedrály.

8.

Požehnanie domov a bytov
V kancelárii FÚ alebo v sakristii
konkatedrály
nahláste
potrebné
údaje aj s dňom, ktorý vám vyhovuje.
Požehnávať domy a byty budeme 4.1.
a 5.1.2014.

9.

Betlehemské svetlo si môžete odpáliť
v konkatedrále z lampáša, ktorý je pri
jasličkách.

10. Prosíme
vás,
aby
ste
nám
prostredníctvom farskej schránky,
farského e-mailu alebo osobne dali
vedieť, ktoré aktivity či podnety
v našej farnosti v roku 2013 vás
potešili alebo obohatili.
11. Vyjadrujeme úprimné Pán Boh
zaplať všetkým, ktorí ste prispeli
potravinovou zbierkou pre O.z.
MAGIS, ktoré to rozdelilo núdznym
v našej farnosti. Farský úrad ste
„zaplavili“ potravinami v tom
najlepšom slova význame. Pán Boh
zaplať za štedrosť.
12. 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!
13. Pozor! Máme možnosť zopakovať
účasť na tomto predstavení v mesaci
február 2014. Rezervovali sme 100
lístkov. Podmienky sú tie isté, cena
9 €. Zapíšte sa v sakristii konkatedrály
a hneď vyplaťte lístok.

Krsty 14.12.2013

Daniel Lukáš Ungvarský,
Dorota Jurecová, Tomáš Domen
Nina Brezová, Daniel Miženko,
Samuel Viliam Krempaský

