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Všetkým veriacim a čitateľom
Infolistu prajem požehnané vianočné
sviatky, aby ste dovolili Božiemu
Synovi, Kniežaťu pokoja, ktorý prišiel
k nám v túto svätú noc ako malé
dieťa, dotknúť sa vašich sŕdc, aby sme
nezabúdali byť ľuďmi nielen dnes
či zajtra, ale stále.... Pavol Knut RCJ,
kaplán

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. DECEMBER 2017

Milan Rúfus
ADVENTNÁ

lacné tonery a cartridge

Predvianočná sv. zmierenia: ráno
od 5.45 do 7.00 hod. Obed od 9.55
do 12.00 hod. Pozor, je to spovedná
služba, spovedá jeden kňaz.
Večer od 17.15 hod. Ráno a večer
spovedáme viacerí. Sv. zmierenia
budeme vysluhovať aj v sobotu
pred 3. a 4. adventnou nedeľou od
17.00 hod.

2017

predaj a servis tlačiarní
tlač, kopírovanie, väzba

Vianoce sú vždy dobrou príležitosťou,
aby v tichu a radosti srdca prehovoril
Boh - Ten, ktorý prichádza medzi nás tak
ľudsky. Ten, ktorý je nám rovný v láske.
Ten, ktorý sa chce s nami rozprávať. S

51

nami a cez nás s ľuďmi - blízkymi i
vzdialenými. Vianoce sú teda sviatky
blízkosti - Božieho Syna voči nám a
blízkosti ľudských sŕdc. Buďme si teda
blízkymi a obdarujme sa ani nie tak
hmotou, ale lámaním seba, dobrého
slova, nečakaného skutku, pomocou...
Tak sa narodí Boh na túto zem každý
deň. Milostiplné a požehnané Vianoce
- sviatky rodiny a blízkosti človeka
človeku všetkým čitateľom! (Martin
Šimko, kaplán)
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Prorok Ján Krstiteľ odmieta titulovanie
slovom, že on je Mesiáš. On je hlasom
na púšti: „Pripravte cestu Pánovi!" On
je hlasom, ktorý ukazuje na pravého
Mesiáša Ježiša Krista. Židom sa otvárajú
oči, ale ťažko prijímajú, že Mesiáš nebude
bohatý, mocný vladár, angažovaný
v boji proti Rimanom. On bude iný,
bude svetlom národov, prinesie radosť
všetkým ľuďom, otvorí očí slepým,
oznámi zajatým, že budú prepustení...
Bude zdrojom radosti. Preto Gaudete –
radujte sa!
Sme ľudia, sme pozvaní byť zdrojom
radosti, preto treba otvoriť svoje vnútro
a nechať, aby radosť z viery, radosť z
toho, že aj ja som pozvaný, vybraný ako
Izrael, k tomu, aby som bol dedičom
Božieho prisľúbenia. Táto radosť nech sa
prejaví v našom živote, nech zažiari na
našej tvári, nech ju vnímajú ľudia okolo
nás.
My všetci môžeme byť zdrojom
radosti, my všetci môžeme kúskom
radosti prispieť aj pre tých druhých.
Stále je tu možnosť pomôcť biednym, či
už formou potravinovej zbierky (asi 35
tašiek s potravinami, ktoré ste doniesli na
faru, sme už odovzdali OZ Magis), alebo
formou finančného daru. Ak urobíme
radosť inému potešíme aj seba.
Sme pozvaní všetci, my kňazi, ale aj
každý veriaci naplniť výzvu Božieho
slova: „Potešujte, potešujte môj ľud,
vraví Pán.“ Buďme v tomto období my
zdrojom radosti. (dekan)

Infolist

Keď stíchli polia – zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz zas sadá tuhý,
ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš – skromnučký a
stredmý.
Pohladiť ideš utrápených čelo,
rozjasniť všade, kde je neveselo,
dať chudým chleba, bezradným zas
rady,
vyrovnať hnevy – uchlácholiť zvady,
siroty zdvihnúť – podopierať vdovy,
nemocných liečiť presvätými slovy.
Ó, večný Kráľu, zraky vierou svietia.
Vstúp medzi nás – hľa vrúcne čakáme
Ťa,
nie s hosannou, len s tichým, vďačným
slovom,
chceme počuť zvesť tú o živote novom!

Pomerenie
(predvianočná)
Ivana Krajčíková

Temnoty svetlo z nebies prežiari,
prídeš, ó, Pane, medzi nás,
štvoro sviec zhára pri oltári,
v zimný adventný kairos – čas.

ročník: XXVII.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
Zmeniť sa niečo v lepšie smelo,
ľudskejšie, teplo opäť v nás,
vtáčatku, čo zimou tuhou skrehlo,
topí sa z perí zľadovený mráz.
Láska si štedro rozprestrela,
núka sa grátis ako dar,
za stôl prizvala mi nepriateľa,
večerať spolu ako pár.
Hoc rokmi nevedel mi mena,
necítiť zimu, tuho, chlad,
sadá so slovkom odprosenia
a je mi znovu ako brat.

Gaudete, radujte sa! 3. adventná
nedeľa
Tretia nedeľa v advente má tento
rozmer radosti, ktorý je zvýraznený
aj tým, že si niektorí kňazi obliekajú
ružové rúcho. Nie je to nutné a ani to
nie je podmienkou sine qua non, ale má
to v sebe rozmer zvýraznenia radosti z
blízkosti času, keď sa splnia prisľúbenia
spásy vďaka príchodu Spasiteľa. Tretia
zapálená svieca blízkosť času radosti
potvrdzuje.
Je to aj čas „finišovania“ duchovnej
prípravy pre každého z nás, pre mňa
aj pre vás, ktorý by mal byť zakončený
dobrou sviatosťou zmierenia a snahou
o zachovanie pokoja v srdci. Aj to
môže a má byť zdrojom radosti.
pokračovanie na 4. strane

Deň

Po.
18. 12.

Ut.
19. 12.

Str.
20. 12.

Št.
21. 12.

Pia.
22. 12.

So.
23. 12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok po 3. adventnej nedeli

Utorok po 3. adventnej nedeli

Streda po 3. adventnej nedelií

Štvrtok po 3. adventnej nedeli
Po večernej sv. omši adorácia

Piatok po 3. adventnej nedeli

Sobota po 3. adventnej nedeli

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Michal, Apolónia

6:15

+ Anna, Ondrej, Katarína

7:00

+ Mikuláš - pohrebná

12:00

+ Imrich, Františka (ž), Margita, Juraj,
Petronela

18:00

+ Ludvik, Ľudovít, Veronika

5:45

+ Imrich, Ema

6:15

+ Juraj, Helena

7:00

+ Božena - 1. výr.

12:00

+ František, Etela, Jozef, Dorota

18:00

+ Matilda

5:45

+ Magdaléna

6:15

+ Ladislav, Ladislav, Mária

7:00

+ Anna

12:00

+ Alžbeta

18:00

+ Irena, Michal

5:45

+ Magdaléna

6:15

+ Mikuláš, Ervín, Ján

7:00

+ Alena - pohrebná

12:00

+ Mária, Juraj, Ján, Anna

18:00

+ Františka (ž), Mária, Ján, Eva

5:45

ZBP Pavol - 65 r. života - s rod.

6:15

+ Ján, Mária, Ján, Melánia

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00

+ Jozef

18:00

+ Andrej, Margita

5:45

+ Mária, Ján

6:15

+ Miroslav, Rastislav

18:00

+ Zuzana

4. ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B/ ŠTEDRÝ DEŇ
Ne.
24. 12.

Infolist

Infolist

5.45 (poďakovanie Kataríny za život, zdravie a požehnanie na príhovor P. Márie),
6.30 (ZBP Eva - poďakovanie za 60 r. života), 7.45, 10.00 (+ Eva, Ján), 22.00 (+ Mária);
00.00 (za celú farnosť - sv. omšu celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup);
Cemjata 9.15, 22.00 (vigílna); Surdok 20.00

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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Oznamy

Milodary:
na
konkatedrálu:
bohuznáma 5 €, bohuznáma 40 €,
rod. Babčáková 1000 €. Na organ:
bohuznámi 1000 €, rod. Kováčová
200 €, bohuznáma 50 €. Na charitu:
františkáni 1470 €, bohuznámi 100
€. Na rádio Lumen a TV LUX:
bohuznámi 100 €. Na kostol na
Cemjate: bohuznámy 500 €.

2. Pozor! Všimnite si upravený
rozpis sv. omší na 4. adventnú
nedeľu, ktorá sa zároveň kryje
so Štedrým dňom: 24.12.2017
sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00.
Sv. omše 11:30, 15:00 a 18:00
nebudú! Vianoce: Polnočná:
22.00, 24.00 hod. (celebruje
pomocný
biskup
Mons.
Marek Forgáč). 25.12.2017 sv.
omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00
(orchester), 11.30, 15.00, 18.00
hod. 26.12.2017 sv. omše: 5.45,
6.30, 7.45, 10.00 (orchester),
11.30, 15.00, 18.00 hod.
3.

4.

5.

Chorých na predvianočnú sv.
spoveď môžete nahlasovať v
kancelárii farského úradu. Spovedať
ich budeme v utorok 19.12.2017 od
8.00 hod.
V chráme nájdete pokladničku
s názvom Vianočný dar pre
chudobných. Vopred ďakujeme za
vaše milodary, ktoré prerozdelíme
pred sviatkami chudobným.

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
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pristúpili k spovedi a dali si na nej
záležať.
6. V kancelárii a v sakrestii môžete
nahlasovať svoje byty a domy na
novoročné trojkráľové požehnanie.
Požehnávať budeme 5.1.2018 a
6.1.2018 popoludní.
7. Skauti donesú v stredu (20.12.)
do konkatedrály Betlehemské
svetlo. Môžete si doniesť lampáše
a zobrať si ho do svojich príbytkov.
8. V stredu 20.12.2017 pri sv. omši
o 18.00 hod. bude odovzdávanie
certifikátov a píšťal donorom,
ktorí si adoptovali organovú
píšťalu cez aktivitu o.z. Prešovská
gotika pri oprave tohto skvostu.
9. Štedrá večera v našich domovoch
a rodinách sa v našej farnosti začne
spoločnou modlitbou o 17.00 hod.
10. Z príležitosti Sviatku sv. rodiny
dňa 31.12.2017 o 10.00 hod. bude v
konkatedrále slávená sv. omša pre
rodiny. V závere bude požehnanie
jednotlivých
rodín.
Srdečne
pozývame všetky rodiny.
11. Farská knižnica bude 20.12. a
27.12. zatvorená. Najbližšie bude
otvorená 3.1.2018.
12. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom
oznamuje,
že
pravidelné mesačné stretnutie sa
uskutoční v utorok 19.12.2017 v
Katolíckom kruhu o 17.00 hod.
Téma: KRST - cesta k novému
životu. Stretnutie povedie o. Vasil
Kormaník, duchovný správca
charity.
13. P. Gabriel OFM ponúka pre deti
svoje príbehy na http://www.patergabriel.eu/audio-pribehy/.

