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hovorí: „Robte pokánie!“ To je nutná
podmienka pre každého, kto čaká a kto
sa pripravuje na stretnutie s Kristom.
Nech bude advent pre každého z nás
dobrou prípravou na toto stretnutie.
(dekan)
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Advent ako príprava

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Za čias prenasledovania kresťanov,
začiatkom 4. storočia bol Mikuláš
ustanovený za biskupa v Myre.
Pretože bol veľmi horlivý, aj jeho
chytili, mučili a hodili do väzenia.
Potom však prišiel cisár Konštantín
a jeho slávny Milánsky edikt, vďaka
ktorému boli kresťanskí väzni – teda aj
sv. Mikuláš – prepustení na slobodu.
Vrátil sa do Myry a pokračoval vo
svojej práci. Neúnavne bojoval proti
bludu tej doby – arianizmu. Zdá sa,
že bol prítomný aj na koncile v Nicei
v r. 325, ale to nie je isté.
Zomrel v pokročilom veku a
životopisy jednomyseľne tvrdia,
že bol pochovaný vo svojom
biskupskom sídle Myra. V 11. storočí
však Myru obsadili moslimovia, a
tak roku 1087 boli pozostatky sv.
Mikuláša prenesené do talianskeho
prístavného mesta Bari. Tam
postavili chrám zasvätený jemu.
Za čias cisára Justiniána bol v
Konštantínopole postavený chrám
na počesť sv. Mikuláša. Jeho sviatok
si uctievali v celom vtedajšom
známom kresťanskom svete. Na
byzantských pečatiach sa jeho
obraz objavuje častejšie než obraz
kohokoľvek iného. V neskoršom
stredoveku mu bolo iba v Anglicku
zasvätených skoro štyristo kostolov.
Zvláštne je to, že najväčšiu popularitu
má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so sv.
Ondrejom apoštolom je patrónom
národa. Ruská pravoslávna cirkev
dokonca má sviatok jeho prenesenia.
Sv. Mikuláš je tiež patrónom Grécka,
Apúlie, Sicílie a Lotrinska. (zdroj
http://www.zivotopisysvatych.sk/
mikulas-biskup/)
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Svätý Mikuláš bol biskupom v
Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú
úctu po celom svete. Svedčia o tom
mnohé kostoly a oltáre, postavené na
jeho česť. Narodil sa pravdepodobne
v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste
Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa
stal biskupom. Bol známy vďaka svojej
mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a
zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali
ho v biskupskej katedrále.
Doma dostal dobrú výchovu.
Zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu
a piatok jedol iba raz, aj to až večer.
Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým
mužom. Po sebe však zanechali taký
majetok, že sa Mikuláš nemusel báť
o svoje živobytie. On sa však rozhodol
všetko venovať chudobným. A tu sa
spomína azda najznámejšia príhoda z
jeho života.
Jeden občan Patary prišiel o všetky
svoje peniaze. Mal tri dcéry. No
nemohol ich vydať, pretože nemal pre
ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý
čin. Chcel ich dať na prostitúciu.
Mikuláš sa to dozvedel, a tak zobral
mešec zlata a v noci pod rúškom tmy
ho dal mužovi do okna. Malo to byť na
veno najstaršej dcéry. To sa opakovalo
druhý aj tretí raz, zakaždým pre ďalšiu
dcéru. Muž ho na tretí raz spozoroval
a bol mu veľmi vďačný.
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„ Buďte pozorní, bedlite...“ Tieto
Ježišove slova z
evanjelia majú
hlboký význam a mnoho nám chcú
povedať najmä teraz, keď v Cirkvi
začíname sláviť nový cirkevný rok.
Toto
Ježišovo
upozornenie
zaznieva na začiatku adventu
a je pre nás hlavnou myšlienkou tohto
obdobia. Ten prvý opravdivý advent
predstavuje ľudstvo, ktoré tápalo
vo tme hriechu, čakalo na niekoho,
kto by mu podal pomocnú ruku.
Vyvolený národ cez stáročia bdel a
pripravoval sa na príchod Mesiáša.
Bolo to dlhé čakanie trvajúce tisíce
rokov. Proroci oživovali zhasínajúcu
nádej, oznamovali jeho príchod.
Pretože ho však neočakávali vytrvalo,
nerozoznali čas jeho príchodu.
Oni čakali kráľa, ktorý ich oslobodí
spod nadvlády Rimanov, a on
prišiel ako obyčajný človek. Ján o
ňom napísal: „K svojím vlastným
prišiel a jeho vlastní ho neprijali.“
(Jn 1, 11) A Ježiš prišiel na svet ticho,
nenápadne, v podobe malého dieťaťa
a v ňom ľudstvo dostalo najväčší dar
od svojho Nebeského Otca. V tom
malom Dieťati sa splnila veľká nádej,
v ňom bol zavŕšený prvý skutočný

ročník: XXVII.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA
advent ľudstva.
Áno, je pravdou, že historický
advent je už dávno za nami, delí nás
od neho už 20 storočí, lenže medzi
historickým adventom ľudstva a
prítomným adventom môjho života
je veľká súvislosť, veľká spojitosť,
lebo majú spoločný predmet. Tým
predmetom je Ježiš Kristus. Historický
advent vyvrcholil narodením Krista
- Mesiáša a prítomný advent môjho
života vyvrcholí stretnutím s Kristom.
Dôležitou skutočnosťou, ktorá nám
prichádza na myseľ v súvislosti s
adventom je fakt, že celý náš život
je „adventom“. Život kresťana je
prípravou na posledný deň, na
stretnutie sa so Zmŕtvychvstalým
Kristom, ktorý nám pripravil
príbytok v nebesiach.
Ja sa teraz pýtam: „Ako prežiť
niekoľkoročný advent môjho života,
čo mám robiť?“ Kto mi dá odpoveď
na túto životne dôležitú otázku?
Bratia a sestry, tá otázka: „Čo máme
robiť?“, veľakrát zaznela v dejinách
ľudstva, pred príchodom Ježiša
Krista. Tak nejako sa pýtali ľudia, ktorí
prichádzali za Jánom Krstiteľom. „Čo
máme robiť?“
A on dáva odpoveď: „Pripravte
cestu
Pánovi,
vyrovnajte
mu
chodníky!“ (Mt 3,3) Na inom mieste
pokračovanie na strane 4

Deň

Po.
4. 12.

Ut.
5. 12.

Str.
6. 12.

Št.
7. 12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok po 1. adventnej nedeli

Utorok po 1. adventnej nedeli

Sv. Mikuláša, biskupa
(v konkatedrále slávnosť)í

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa
Cirkvi
(spomienka)
Po večernej sv. omši adorácia

Pia.
8. 12.

So.
9. 12.

Ne.
10. 12.

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Ladislav, + z rod. Pavlíkovej

6:15

+ Martin - kňaz - 10. výr.

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00

ZBP Magdaléna s rod., Martina s rod., Ivana

18:00

+ Katarína

5:45

+ Mikuláš, Bartolomej, Veronika, Margita

6:15

ZBP Helena - 60 r. života

7:00

+ Katarína - 1. výr.

12:00

+ Pavel - 6. výr.

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ z rod. Gabrikovej

6:15

ZBP Juraj

7:00

+ Jozef Baláž - pohrebná

9:00

odpustová sv. omša

12:00

za farnosť

18:00

+ Milan, Anna, Alžbeta, Štefan

5:45

ZBP Peter s rod.

6:15

+ Mikuláš

7:00

+ Margita - 1. výr.

12:00

ZBP Peter s rod.

18:00

za uzdravenie rod. koreňov bohuzn. rodiny

5:45

+ Stanislav

PRIKÁZANÝ SVIATOK

6:15

+ Jozef

Nepoškvrnené počatie Panny
Márie (slávnosť)

7:00

+ Magdaléna - pohrebná

12:00

ZBP Ľudmila

Cemjata 17.00

16:00

+ Alžbeta

18:00

+ Jozef, Magdaléna

Sobota po 1. adventnej nedeli

5:45

+ Andrej Kall

6:15

+ Helena, František

18:00

+ Milan, Jolana, Lea
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2. ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
5.45 (ZBP Irena.), 6.30 (ZBP Danica s rod.), 7.45, 10.00 (+ Mária, Ľuboš), 11.30 (+ z rod.
Baníkovej, Novickej, Krajňákovej, Timkovej, Idčanovej), 15.00 (ZBP a poďakovanie za
60 r. manželstva - Anna a Michal s rod.), 18.00 (+ Michal, Anna); 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

1.
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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2.

3.

4.

5.

Oznamy

Milodary: na konkatedrálu: manželia
Milan a Eva 80 €, z pohrebu Margity
Kováčovej 50 €, z pohrebu Jána Webera
150 €. Na organ: bohuznáme M a J 100 €,
bohuznámy 20 €, bohuznáma Gizela 100
€, bohuznáma 50 €.
Od 4.9. sa začala akcia Adoptuj si píšťalu.
Bližšie informácie, proces adopcie a
zoznam donorov sledujte cez www.
presovskagotika.sk, cez p. dekana,
ekonómku alebo p. Zborovského.
Na 1. adventnú nedeľu 3.12. budeme
mať pri sv. omšiach tradičnú zbierku na
Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
MAGIS, o.z., sa obracia na vás s prosbou
o predvianočnú potravinovú zbierku pre
rodiny v núdzi v období 6.11. - 15.12.2017.
Zbierajú trvanlivé potraviny. Môžete
ich priniesť do kláštora Sancta Maria na
Konštantínovu 2 alebo na farský úrad.
V utorok 5.12.2017 pri sv. omši o 18.00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie, Božie požehnanie a iné dobré
úmysly (nie za zosnulých!!!) vhadzujte
do schránky pod obrazom Božieho
milosrdenstva. Stretnutie spoločenstva
Faustínum bude 5.12.2017 o 16.00 hod.

6.

V piatok 8.12.2017 máme prikázaný
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Farská kancelária bude zatvorená.
Pohreby a iné vážne udalosti hláste
kňazom pri sv. omšiach.

7.

Mestská časť Spolku svätého Vojtecha
oznamuje svojim členom, že vydaj
kalendárov SSV, podielových kníh a DVD
sa začne od pondelka 13.11.2017. Vydávať
sa bude v miestnosti na farskej chodbe
(sleduj šípky): pondelok, stredu a v piatok
od 10:30 do 11:45 a od 12:30 do 14:00 hod.
Kalendáre SSV, podielové knihy a DVD
sa budú vydávať až do piatku 15.12.2017.
Po tomto termíne sa informujte v predajni
SSV.Kto by chcel urobiť nejaké zmeny,
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alebo sa stať členom miestnej časti SSV
môže sa prísť nahlásiť.

8.

V sakristii konkatedrály vám ponúkame
na predaj stolové kalendáre s tematikou
Božieho milosrdenstva v cene 2,50 €/ks.

9.

Na 1. adventnú nedeľu pri všetkých sv.
omšiach budeme požehnávať adventné
vence. Prosíme, aby ste ich pred
začiatkom sv. omše uložili na miesto pod
oltárom. Farský veniec budeme žehnať
pri večernej sv. omši 2.12.2017 o 18.00 hod.

10. Odpustová slávnosť ku cti sv. Mikuláša
bude v Konkatedrále sv. Mikuláša v
stredu 6.12.2017 o 9.00 hod. Sv. omšu
celebruje Mons. Marek FORGÁČ, košický
pomocný biskup.
11. V chráme nájdete pokladničku s názvom
Vianočný dar pre chudobných. Vopred
ďakujeme za vaše milodary, ktoré
prerozdelíme pred sviatkami chudobným.
12. Rorátne sv. omše budeme sláviť od
pondelka 4.12. do soboty 9.12.2017 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.
13. V sobotu 9.12.2017 pozývame na rorátnu
sv. omšu o 5.45 hod. všetky deti našej
farnosti. Doneste si so sebou lampášiky.
Stretneme sa 10 minút pred sv. omšou
pred konkatedrálou a pôjdeme všetci
spoločne v sprievode na sv. omšu. Po sv.
omši budú pre deti prichystané raňajky.
14. Blížia sa sviatky Narodenia Pána,
pozývame vás k dobrej sv. spovedi.
Prosíme, aby ste si dali záležať na
príprave na sv. spoveď a taktiež
využili čas, aby ste si nenechávali sv.
spoveď na poslednú chvíľu - v týždni
pred sviatkami. Povzbuďte aj svojich
rodinných príslušníkov, aby pristúpili k
spovedi a dali si na nej záležať.
15. Celoprešovská mládežnícka sv. omša
bide 8.12.2017o 18.00 hod. u Saleziánov
na Bottovej ulici.
16. Požehnanie a vyslanie koledníkov
v rámci Dobrej noviny bude v sobotu
10.12.2017 o 11.30 hod. v Prešove Solivare.

