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Deň

Po.
2. 1.

Infolist
Liturgický kalendár

Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Nazianzského, biskupov
a učiteľov Cirkvi
(spomienka)

Čas

52 - 1

Úmysly sv. omší

5:45 + Anna

2016 - 2017

6:15 + Magdaléna
7:00

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

+ Gabriela - pohrebná

12:00 + Jozef, Anna

25. december 2016

18:00 + Mária, Andrej
5:45 ZBP a obrátenie - Bibiána

Najsvätejšieho mena Ježiš
(ľubovoľná spomienka)

7:00

+ Terézia, Belo - 1. výročie

12:00 + Anna

Str.
4. 1.

Streda vo Vianočnom období
Cemjata: 16.30 spoveď,
17.30 sv. omša

5:45 Za uzdrav. rodových koreňov rod.
Pošiváková
6:15 + Milan
7:00

+ Ján

12:00 ZBP Beáta a Beáta
18:00 + Milan
5:45 + Pavlína, Štefan
6:15 + Štefan, Peter, Alžbeta, Mária

Štvrtok vo Vianočnom období

7:00 + František - pohrebná
12:00 + Michal
18:00 + Andrej

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Zjavenie Pána
Pia.
6. 1.

5.45 (+ Štefan, Helena, František), 6.30 (+ Vincent, Anna), 7.45,
10.00 (+ Marek, Katarína, Ivan, Ján, Ján, Anna, Mária, Olina, Igor, Ján)
11.30 (+ Andrej, Anna, Ján, Mária, Juraj), 15.00 (+ Zuzana), 18.00 (+ Magdaléna)
Cemjata 10.15

5:45 + Alexander, Ema, Miroslav

Sobota po Zjavení Pána

6:15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:00 + František

Krst Krista Pána - sviatok
Ne.
8. 1.

5.45 (ZBP Ján, Andrea), 6.30 (+ Miroslav),
7.45, 10.00 (+ Magdaléna, Jozef), 11.30 (+ Jana - ž.),
15.00 (+ Mikuláš), 18.00 (+ Ján, Margita, Andrej, Anna, Ján);
Cemjata 10.15

tlač, kopírovanie, väzba

So.
7. 1.

lacné tonery a cartridge

Št.
5. 1.

predaj a servis tlačiarní

18:00 + Matej, Mária

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

Ut.
3. 1.

6:15 + ZBP Zuzana, Milka, Milan, Jozef,
Danka

Zvyky a tradície
Vianočné sviatky sa považujú
za
najkrajšie obdobie v roku. Hoci sa
s nimi spája aj určitá dávka stresu, na
všetky negatívne pocity zabudneme v momente, keď si so svojimi najbližšími sadneme
za sviatočne prestretý stôl. Hoci si dni radosti
a pokoja užívame so všetkým, čo k tomu
patrí, málokedy sa zamyslime nad tým, čo
a prečo vlastne oslavujeme. Práve preto vám
prezradím, kam až siahajú korene Vianoc a
ako sa oslavovali v minulosti. Kresťanské
Vianoce majú pôvod v starovekom Ríme.
Rimania každoročne usporadúvali festival s
názvom "Saturmalia ", ktorý sa konal v období zimného slnovratu.
Od 17. do 25. decembra oslavovali návrat
Saturna boha ohňa a úrody. V týchto dňoch
sa ľudia s obľubou sobášili, vymieňali si dary
a rozdávali jedlo chudobným. Po preniknutí
teutonických kmeňov do Galie, Británie a
strednej Európy sa tieto rituály premiešali s
germánskymi a keltskými slávnosťami. Práve
tomu vďačíme za vianočnú hostinu, koláče
či zdobenie ihličnatých stromčekov. Dnešná
podoba Vianoc je teda spojením starých pohanských zvykov, rituálov a germánskych
slávností. Vianočný stromček a jeho dnešná
podoba má pôvod v Nemecku. Starí Germáni však tento zvyk prebrali od Rimanov a ti
ešte skôr od Babylončanov. Staré pohanské
rituály a oslavy sa neskôr stali aj súčasťou
kresťanstva a rozšírili sa do celého sveta.
Dnes sa z toho stáva komerčná záležitosť.
Napriek tomu považujeme to za najkrajšie
obdobie roku, kedy sa konečne na chvíľu
zastavíme a strávime čas so svojou rodinou
a blízkymi.

ročník: XXVI.

Narodenie PÁNa
K súčasným Vianociam patrí aj niekoľko
neodmysliteľných symbolov. Jedným je aj
vianočný stromček. Prvá písomná o zdobenom
vianočnom stromčeku pochádza z Alssaska z
roku 1507. Na našom území sa stromčeky
objavujú koncom 18. storočia. Na východnom
Slovensku sa objavujú až medzi prvou a
druhou svetovou vojnou. Tento sa vešal v
strede alebo v rohu miestnosti vrcholcom k
zemi. Zdobil sa ovocím, zväzkami strukovín
alebo koláčikmi. V obľube bolo aj zdobenie imela, ktoré dokáže zmieriť aj najväčších
nepriateľov. Medzi novodobé zdobenie patri
aj zvyk výroby vianočných jasličiek, ktorých
pôvod patrí do druhého storočia. Jedným z
najznámejších symbolov dnešných Vianoc
je aj vianočná pieseň "Tichá Noc." Text
piesne zložil Jozef Mohr, melódiu napísal organista Franz Xavet Gruber. Táto pieseň je
neodmysliteľnou súčasťou Vianoc na celom
svete.
Ďalším zvykom je posielať známym alebo priateľom vianočné pozdravy. Tento milý
a pekný zvyk má pôvod v talianskej Perugii z roku 1709. Tradičný je aj výber
štedrovečerných jedál, symbolizuje hojnosť
v počte 9 chodov jedla. Počas Štedrého dňa
sa držal prísny pôst. K vianočným zvykom
patrí, že aj dobytok v tomto období dostal lepšie kŕmenie. Na Štedrý deň sa chodí
do kostola v nových a sviatočných odevoch. V minulosti i dnes sú vianočné sviatky považované za oslavu priateľstva, pokoja
a mieru ľudí dobrej vôle. Nuž teda, šťastné
a veselé...
Spracoval: František KUNC
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

S v. Št e fa n a , p rv éh o m u če n ík a - s v i at o k
Po.
26. 12.

5.45 (+Štefan, Jozef, Bohumil, Mária), 6.30 (+ Lydka, Anna, Jozef), 7.45,
10.00 (ZBP Marek a bohoslovci, ZBP Andrea s rod. - úmysel z 11.30), 15.00,
18.00 (+ Simeon)
Cemjata 10.15

5:45 + Pavol, Paľko, Ján, Darina

Ut.
27. 12.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
(sviatok)
Cemjata 17.00

6:15 + Jozef
7:00

+ Anton - 1. výročie

12:00 + Viera
18:00 ZBP Eva s rod.
5:45 Za dar života

Str.
28. 12.

Sv. Neviniatok, mučeníkov
(sviatok)

6:15 + Anton
7:00

+ Anna - 1. výročie

12:00 + Jozef, Helena, Pavel
18:00 ZBP rod. Virbová
5:45 ZBP Peter s rod.

Št.
29. 12.

6:15 + Eva, Ladislav, Vierka

Piaty deň v oktáve narodenia Pána

7:00 + Alžbeta - 1. výročie
12:00 + Pavol
18:00 + František
5:45 + Juraj

Pia.
30. 12.

Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok)
Cemjata 17.00

6:15 + František
7:00 + Marta - pohrebná
12:00 + z rod. Pavelkovej a Figulovej
18:00 + Jozef, Anna
5:45 + Jolana

So.
31. 12.

Siedmy deň v oktáve narodenia
Pána
Cemjata 16.00

6:15 ZBP a dary DS - Tatiana, Marek,
Peter
16:00 Poďakovanie za milosti pre celú
farnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Panny MÁrie Bohorodičky
(slávnosť)
Ne.
1. 1.
2017

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Magdaléna - 70 r. života.), 6.30 (+ Rudolf, Igor),
7.45 (+ Rudolf), 10.00 (ZBP Ján, + Alžbeta),
11.30 (+ Alžbeta, Viera, Mária. Anna, Ján, Karol, Matej),
15.00 (ZBP Jaroslav), 18.00 (+ Peter, Mária, Ladislav);
Cemjata 10.15

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.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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1.

Milodary: bohuznáma 100€, 100 €, 8.
bohuznáma vdova 10 €, 50 €, 50 €, 20
€, 90 €, z pohrebu Štefana Baňasa 50
€, na charitu - bohuznáme Gizela 100
€. Bohuznáma na Dobrú novinu 10 €,
na Rádio Lumen 5 €.

Silvestrovská sv. omša a rozlúčka
so starým rokom, spojená s vyhodnotením
roku 2016, bude v konkatedrále o 16:00
hod. Pri účasti na speve hymnu Teba,
Bože, chválime... sa za obvyklých
podmienok dajú získať úplné odpustky.

2.

Farská kancelária bude 26. 12. a 6. 1. 9.
zatvorená.

3.

V sobotu 31.12., na Silvestra, po sv.
omši o 16.00 hod., bude konkatedrála
z bezpečnostných dôvodov zatvorená.

Blížia sa Vianoce a s tým spojené aj
vianočné koncerty. V našej konkatedrále 10. Kto sa na Slávnosť Panny Márie
bude vianočný koncert
Kataríny
Bohorodičky (1.1.) zúčastní na speve
Koščovej dňa 26. 12. 2016 o 19.30 hod.
hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý...,
Vstupenky formou milodaru (výťažok
môže a obvyklých podmienok získať
na opravu konkatedrály) si môžete
úplné odpustky.
zakúpiť
u p. ekonómky na fare. 11. V kancelárii a v sakristii môžete
Cena je 10 €.
nahlasovať svoje byty a domy
Farská knižnica bude 28. 12. zatvorená.
na novoročné trojkráľové požehnanie.
Najbližšie bude otvorená 4. 1. 2017
Požehnávať budeme 6. a 7. 1. 2017
popoludní.
Z príležitosti sviatku Sv. rodiny 30.

4.
5.

12. bude o 18.00 hod. v konkatedrále 12. V nedeľu 8. 1. po večernej sv. omši vás
slávená sv. omša pre rodiny. Bude obnova
pozývame na modlitbu chvál spojenú
manželských sľubov a v závere udelíme
s príhovorom. Začíname o 19.07 hod.,
požehnanie jednotlivým rodinám. Srdečne
hudobný hosť: SNE (Spoločenstvo novej
pozývame všetky rodiny.
evanjelizácie) z Dolného Kubína.

6.

Pozývame vás na púť: Paray le Monial - 13. Sviatky narodenia Pána nech upevnia
Cluny - Taize - Lurdy - Ars. Termín: 7.
vieru, radosť i pokoj vo vašich rodinách,
- 14. máj 2017. Cena: 395 eur (ubytovanie,
vzťahoch i srdciach! Božia láska
strava, doprava, cestovné a úrazové
a požehnanie nech Vás sprevádzajú aj
poistenie). Púťou vás bude sprevádzať
v nastávajúcom roku 2017! Mons.
o. Viktor Baltes a o. Marek Varga.
Bernard Bober, arcibiskup - metropolita,
Môžete sa nahlasovať v kancelárii alebo
Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup,
v sákrestii konkatedrály. Viac na www.
Jozef Dronzek, dekan-farár a kapláni
presov.rimkat.sk

7.

Kto by chcel čítať z Denníčka sv.
Faustíny v nedeľu o 14.50, nech si vyberie
termín a zapíše sa na zoznam v sakristii.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, 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

