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Predpísaná modlitba potrebná k
získaniu plnomocných odpustkov
na
slávnosť
Krista
Kráľa:
Zasvätenie ľudského pokolenia
Božskému Srdcu:

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Dňa 8.12.2018 sa uskutoční duchovná
obnova pre farských spolupracovníkov
(lektori, rozdávatelia sv. prijímania,
kantori, žalmisti, animátori, kostolníci,
kurátori, latinský zbor) o 15.00 hod. u
sestier CJ na Ulici Tarasa Ševčenka.

4.

Arcidiecézne centrum pre rodinu
v Košiciach Vás srdečne pozýva na
duchovnú obnovu pre rozvedených
od 30.11.- 2.12.2018 v Bardejovských
kúpeľoch. Viac informácií nájdete na
stránke www.rodina.rimkat.sk alebo na
plagáte, ktorý je na výveske kostola.
Cena je 52 €/os.

5.

Stretnutie rodičov birmovancov bude
v stredu 28.11.2018 o 19.00 hod. na
farskom úrade.

6.

Pozývame vás na fatimskú sobotu
1.12.2018 o 6.15 hod. do konkatedrály.
MAGIS, o.z., sa obracia na Vás s prosbou
o potravinovú zbierku k Vianociam
pre rodiny v núdzi v období od 12.11.
do 16.12.2018. Zbierame trvanlivé
potraviny, napr. múku, cestoviny,
strukoviny, olej, cukor, ryžu, zemiaky
a pod. Potraviny môžete priniesť do
kláštora Sancta Maria na Konštantínovu
2 alebo na Farský úrad sv. Mikuláša.
Za
každý
milodar
vyslovujeme
vopred srdečné Pán Boh zaplať.

7.

2018

Dnes máme nedeľu Krista Kráľa, ktorá
je spojená s pobožnosťou pri vyloženej
Oltárnej
sviatosti.
Pri
recitovaní
predpísanej modlitby môžeme získať
plnomocné odpustky. Pobožnosť bude
po sv. omši o 6.30, 7.45 a 18.00 hod.

9.

Deviatnik k sv. Ondrejovi sa modlíme
22.11. - 30.11.2018 pred večernou sv.
omšou.

tlač, kopírovanie, väzba

8.

25. NOVEMBER 2018

lacné tonery a cartridge

Pozývame všetkých dospelých a
mladých (od 12 rokov) na katechézy
NEOKATECHUMENÁTNEJ CESTY.
Katechézy budú prebiehať v období
od 29.10.2018 do 16.12.2018, vždy v
pondelok a v piatok o 19.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.

3.

48

Všetky kultúrne podujatia, koncerty
organizované O.Z. Prešovská gotika
ako aj zoznam donorov nájdete na web
stránke: www.presovskagotika.sk

predaj a servis tlačiarní

1.

2.

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

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
zhliadni na nás, pokorne kľačiacich
pred tvojím oltárom: Tvoji sme a tvoji
chceme zostať. Aby sme sa mohli s
tebou ešte vrúcnejšie spojiť, každý z
nás sa dnes dobrovoľne zasväcujeme
tvojmu
Najsvätejšiemu
Srdcu.
Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,
mnohí pohŕdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa. Zmiluj sa nad nimi,
dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni
k tvojmu svätému Srdcu. Pane, buď
kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa
nikdy neopustili, ale aj márnotratným
synom a dcéram; daj, aby sa čím
skôr vrátili do otcovského domu a
nezahynuli hladom a biedou. Pane,
buď kráľom i tým, ktorých od teba
odlúčili mylné názory a rozkolníctvo;
priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery, aby bolo jedno
stádo a jeden pastier. Daruj svojej
Cirkvi
slobodu
a
bezpečnosť,
všetkým národom poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému
Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu;
jemu česť a chvála naveky. Amen.

Infolist

Kráľ vesmíru
Veľký Pierre Teilhard de Chardin nás chcel
naučiť jednu úžasnú vec. Všetko začína
u Krista, ako u Alfy, prvého gréckeho
písmena, a všetko aj končí pri Kristovi, ako
pri Omege, poslednom písmene gréckej
abecedy. Celá kozmologická evolúcia, ale aj
tá naša hominizácia, smeruje hore k Bohu,
autorovi evolúcie, ale aj jej cieľu. Keď si
predstavíme túto pravdu v našej mysli, teda
že Kristus je Pánom vesmíru, tak sa nám
ťažko prijíma pohľad na Krista, ktorý stojí
ako ten najposlednejší pred Pilátom. Ježiš
však vo svojej „reči“ jasne vysvetľuje,
kde je jeho moc a sila. Zároveň nás varuje
pred pokušením hľadať Jeho kráľovstvo
len tu na zemi. „Moje kráľovstvo nie je z
tohto sveta... Ja som sa preto narodil, aby
som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto
je z pravdy, počúva môj hlas.“ Ten Prvý a

ročník: XXVIII.

34. NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Posledný, ten Pán vesmíru zomiera na kríži.
Nepochopiteľné, neuveriteľné, odmietajúce
pre agnostický a ateistický svet. Toto sa
ozaj dá prijať len cez rozmer viery. Napriek
kontrastu kráľovstva z iného sveta, nás
Boží Syn vyzýva a pozýva pomáhať pri
formovaní takéhoto kráľovstva aj tu na zemi,
v našom živote, v našej blízkosti. Má to byť
kráľovstvo lásky a pokoja, pravdy a života,
kráľovstvo spravodlivosti. Úžasné hodnoty
každého spoločenstva, každej rodiny a
každého jednotlivca. My s pokorou, ale aj
s radosťou, môžeme povedať a priznať, že
takíto ľudia na svete žijú a sú. Robia to, k
čomu ich Kristus povolal. Vo svojom vnútri
žijú z vlastností Kristovho kráľovstva. Sú
medzi nami, v našej blízkosti. Tí, ktorí šíria
a rozdávajú lásku a pokoj, lebo sami sú
ním naplnení. Kristus totiž z kríža tam
na Golgote, ale aj z kríža vesmíru, vládne
láskou.
Dňa 10.4.1955 na Veľkonočnú nedeľu,
v ktorej oslavujeme a nanovo prežívame
Kráľa života, Víťaza na smrťou Ježiša
Krista, zomiera spomínaný Pierre.
Tento významný jezuita slávil v ten deň
slávnostnú sv. omšu v katedrále sv. Patrika
v New Yorku. Zomiera pri šálke čaju so
svojimi priateľmi pri pokojnom, srdečnom
rozhovore plnom priateľstva. Veríme, že
Kráľ Kráľov, veríme, že Kristus Kráľ,
mu ukázal, či mal pravdu, keď ho nazval
vrcholom všetkého, pre ktorého je všetko a
ku ktorému všetko smeruje. (Jozef Dronzek,
dekan-farár)

Deň

Po.
26. 11.

Ut.
27. 11.

Str.
28. 11.

Št.
29. 11.

Pia.
30. 11.

So.
1. 12.

Ne.
2. 12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 34. týždňa v Cezročnom
období

Utorok 34. týždá v Cezročnom
období

Streda 34. týždňa v Cezročnom
období

Štvrtok 34. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia po sv. omši o 18.00
hod.

Sv. Ondreja, apoštola
(sviatok)

Panny Márie v sobotu (ľubovoľná
spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Jozef, Mária, Miroslav, Lýdia

6:15

+ Peter, Zdeněk, Františka (ž)

7:00

+ Miroslav - 1. výročie

12:00

+ Ján, Mária, Karol, Mária, Juraj

18:00

ZBP Mária

5:45

za uzdravenie Márie

6:15

ZBP Marek, Martina (ž), Larisa, Nastasia

7:00

+ Cyril - pohrebná

12:00

+ Jakub, Alžbeta

18:00

+ Milan, Jozef, Adam, Anna

5:45

ZBP Mária

6:15

+ Ema - 40. výročie

7:00

+ Jana - pohrebná

12:00

+ Andrej, Helena, Mária, Jozef

18:00

+ Terézia

5:45

ZBP Martin - 50 r. života

6:15

+ Július

7:00

+ František - pohrebná

12:00

ZBP a ochrana P. Márie pre Máriu

18:00

+ Tomáš, František, Martin

5:45

+ Mária

6:15

+ Pavol, Anna

7:00

+ Gizela - pohrebná

12:00

+ Ján, Mária, Ján, Melánia

18:00

+ Oľga, jej rodičia a sestry Marta, Alžbeta

5:45

ZBP rod. Halajovej a Kravcovej

6:15

ZBP - ružencové bratstvo

18:00

Infolist

Infolist

+ Mária, Karol, Štefan, Jozef, Alexander,
Jozef

1. ADVENTNÁ NEDEĽA ROK "C"
5.45 (+ Marta), 6.30 (+ Imrich, Ema), 7.45, 10.00 (+ Ján, Dušan, Peter), 11.30 (ZBP pre
Máriu - poďakovanie za 60 r. života), 15.00 (+ Ján, Dušan), 18.00 (+ Juraj); 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

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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1.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma
Katarína
200
€,
bohuznáma 40 €, bohuznámy Rudolf
20 €. Na organ: bohuznáma Gizela
1000 €, členovia miestneho Spolku sv.
Vojtecha 1000 €, Ružencové bratstvo
pri konkatedrále 150 €, bohuznáma 10
€, bohuznáma Helena 50 €, bohuznáma
Agáta 100 €, bohuznáma 100 €,
bohuznáma Rozália 20 €. Dobročinná
zbierka sv. Alžbety: konkatedrála
1710,48 €, Cemjata 102 €, saleziáni
373 €, františkáni 1233,60 €, jezuiti
452,94 €.

2.

Na 1. adventnú nedeľu 2.12.2018
budeme mať pri sv. omšiach tradičnú
zbierku na Katolícku charitu. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.

3.

Na základe žiadosti Mons. Bernarda
Bobera,
arcibiskupa-metropolitu,
Apoštolská penitenciária zaslala oznam,
že dar odpustkov z príležitosti jubilea
sv. Košických mučeníkov bude možné
získať od 1.12.2018 do 30.11.2019
na týchto miestach: Katedrála sv.
Alžbety v Košiciach, Konkatedrála
sv. Mikuláša v Prešove, Bazilika sv.
Egídia v Bardejove, Bazilika Narodenia
Panny Márie vo Vranove nad Topľou,
Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove –
diecézna svätyňa, Kostol ružencovej
Panny Márie – diecézna svätyňa, Kostol
Najsv. Tela Pána v Stropkove – diecézna
svätyňa, Kostol sv. Jakuba vo Veľkom
Šariši – diecézna svätyňa, Kostol
Božieho milosrdenstva v Košiciach –
diecézna svätyňa, Kostol sv. Košických
mučeníkov – Fričovce, Humenné,
Košice, Stanča, Stretava, Pusté Čemerné
a tiež pri uctení relikvií sv. Košických
mučeníkov počas ich putovania – v čase
ich prítomnosti v jednotlivých kostoloch
Košickej arcidiecézy
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4.

Vyšla publikácia o J. Eminencií
Jozefovi, kardinálovi Tomkovi. Na
nástenke máte plagát. V prípade záujmu
kontaktujte kostolníka Petra Holoviča
alebo priamo ekonomické oddelenie
farnosti. Cena je 32 €/ks.

5.

Milí veriaci, chceme vás informovať, že
do konca roka sú takmer všetky úmysly
obsadené. Priebežne budeme brať
úmysly aj na rok 2019. Ak by niekto
potreboval súrne sv. omšu, môžete
kontaktovať osobne niektorého z kňazov.

6.

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 1.12.2018 o 18.00
hod.

7.

V mene našej farnosti chceme
poďakovať Gymnáziu svätej Moniky
(vedeniu školy, učiteľom a študentom) za
pomoc pri adventnej aktivite s anjelikmi
a predsavzatiami. Ďakujeme, že Pán Boh
cez túto vašu službu, milí dobrovoľníci,
môže konať v našich životoch a rodinách
dobro. Kňazi a veriaci farnosti sv.
Mikuláša Prešov.

8.

K dobrej príprave na Vianoce patrí aj
dobré predsavzatie. Pri tom zhone, ktorý
máme pred každými Vianocami vám
chceme pomôcť pri výbere predsavzatia
a preto vám ponúkame možnosť zakúpiť
si pri východe z kostola za dobrovoľný
príspevok anjelika s predsavzatím,
ktoré môžete plniť počas celého adventu.
Ak sa vám to podarí splniť, anjelika si
môžete zavesiť na vianočný stromček.
Ak nie, necháte si ho na stolíku. Tento
malý anjelik má veľké poslanie a Pán
Boh i cez túto našu adventnú aktivitu
môže priniesť požehnanie do tvojho
života, do tvojej rodiny, aj do našej
farnosti. Požehnaný advent.

