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Jozefovi Dronzekovi, ktorý prišiel s
nápadom túto púť opäť zorganizovať.
Vďaka nim sme sa všetci vrátili domov
obohatení o nesmierne duchovné zážitky.
Nech ich dobrotivý Pán aj naďalej obdarí
Božím požehnaním, láskou, radosťou a
aj potrebným humorom. (Vďační farníci)

Ku

sviatku

sv.

1.

Mikuláša.

Členovia SSV, ktorí sa pozabudli a
nevyzdvihli si „kalendár na r. 2019,
podielovú knihu a DVD SSV“, môžu takto
urobiť teraz a vyzdvihnúť si ich v predajni
SSV na Hlavnej ul. počas otváracích hodín.

4.

V sobotu 15.12.2018 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.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA ROK" C"
Putovali sme po svätých miestach sv. Jána Pavla II. Druhý deň ráno naše

tlač, kopírovanie, väzba

3.

ročník: XXVIII.

2. DECEMBER 2018

lacné tonery a cartridge

Spoločnosť Michala Bosaka vyhlasuje
rok 2019 - ROK MICHALA BOSAKA
(1869-1937), slovensko-česko-amerického
bankára a mecenáša pri príležitosti 150.
výročia jeho narodenia. Od svojich 23.
rokov, v roku 1892 sa stal aktívnym
členom Spolku Jána Krstiteľa, 10. vetvy I.
katolíckej slovenskej jednoty. V júni 1931
zabezpečil požehnanie prvých slovenských
stredných škôl v USA, 8. júna 1931 v
Danville, PA. dievčenskú akadémiu a
17. júna 1931 v Clevelande,OH vyššiu
benediktínsku chlapčenskú školu. Ďakovná
sv. omša za Michala Bosaka bude slávená
v nedeľu 9.12.2018 v Konkatedrále sv.
Mikuláša o 7.45 hod.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

2.

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.

2018

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

Keď sa rímski cisári Dioklecián a Maximian
Herkulius rozhodli uzákoniť uctievanie modiel
a prenasledovať
kresťanov, sv. Mikuláš
sa nebál verejne postaviť proti takýmto
praktikám, za čo bol odsúdený a uväznený v
žalári. Trest s pokorou prijal, lebo pre svoju
vieru bol ochotný podstúpiť aj trýznenie
tela. Po nástupe cisára Konštantína Veľkého,
ktorý sám na konci života konvertoval na
kresťanskú vieru, bol z väzenia prepustený.
V roku 325 sa zúčastnil Prvého nicejského
koncilu, na ktorom kresťanskú vieru bránil aj
zvnútra, keď sa postavil proti Áriovi a jeho
zástancom, ktorí popierali božstvo Ježiša
Krista. Aj vďaka jeho horlivému snaženiu
bolo ariánske učenie koncilom odmietnuté
ako bludárske a bolo zavrhnuté. Po mnohých
ďalších významných skutkoch ukončil
svoju životnú púť práve 6. decembra roku
345 a v tento deň je odvtedy jeho pamiatka
pripomínaná. Odkaz sviatku sv. Mikuláša je
úplne odlišný od kupovania čokoládových
figúrok a dávania cukríkov deťom. Svätý
Mikuláš nám svojim životom dokazoval veľké
cnosti duchovného a telesného milosrdenstva,
zdržanlivosti, pokory, schopnosti stáť za
svojím presvedčením aj za cenu perzekúcie,
pravovernosti a skromnosti. Všetko sú to
mravné prednosti, ktoré sú dnes negované.
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Nehľaďme na to, ignorujme materialistické
zbastardenie tohto sviatku a inšpirujme sa ním,
pretože práve jeho vlastnosti potrebuje naša
spoločnosť ako soľ. (Spracoval František Kunc)

Farská púť do Padovy, Asssi a Ríma, ktorej
organizátorom bola prešovská farnosť,
predovšetkým naši kapláni František Telvák
a Pavol Knut, sa začala v nedeľu 11.11.2018
večer. Prešovským pútnikom osobne na
cestu požehnal pán dekan Jozef Dronzek.
Pondelkovú rannú svätú omšu sme
slávili už v Padove, v kostole sv. Antona
Paduánskeho,
ktorý
spravujú
pátri
rogacionisti. Po sv. omši pokračovala naša
cesta ďalej do Sanktuária sv. Leopolda
Mandiča. Vďaka skvelému sprievodnému
slovu našich kaplánov sme mali vždy
dostatok informácií o miestach, ktoré sme
navštívili. Padovu sme opustili v utorok
ráno a smerovali sme do Assisi, kde sme
mali sv. omšu v kláštore rogacionistov.
Navštívili sme Baziliku sv. Kláry a
Baziliku sv. Františka, ako aj ich hroby.
Nevynechali sme ani návštevu kostola
Santa Maria degli Angeli, v interiéri
ktorého sa nachádza kaplnka Porcinkula,
kde sv. František zomrel. Všetci sme
zažívali
neopakovateľnú
atmosféru,
naplnenú stáročiami duchovného života.
Do „večného mesta“ Ríma sme dorazili
v utorok neskoro večer. Ubytovanie sme
mali zabezpečené v pútnickom dome

kroky smerovali na námestie sv. Petra
vo Vatikáne, kde sa konala audiencia so
sv. otcom Františkom. Aj keď sme ho
nevideli zblízka, jeho prítomnosť bola
všade citeľná. Po audiencii nasledovala
prehliadka
Vatikánskych
múzeí,
Sixtínskej kaplnky, Baziliky sv. Petra a
hrobu Jána Pavla II. Večer sme mali v
Ústave sv. Cyrila a Metoda pripravený
koncert OZ Prešovská gotika, ktorý bol
pre nás milým umeleckým zážitkom.
Ďalšie dva dni našej púte, vo štvrtok a v
piatok, sme navštívili ďalšie významné a
zaujímavé miesta ako napr. Bazilika sv.
Pavla za hradbami, Lateránska bazilika,
Sankta Mária Maggiore, sv. schody,
Koloseum, Chrám Matky Božej ustavičnej
pomoci, chrám sv. Klementa, Španielske
námestie, Pantheon, Fontána di Trevi a i.
Po týchto putovaniach, sme sa v
piatok večer 16.11.2018 vydali na
spiatočnú cestu domov pod ochranou
našej nebeskej matky Panny Márie.
Úprimné poďakovanie chceme vysloviť
naším pánom kaplánom Františkovi
Telvákovi a Pavlovi Knutovi, ktorí
farskú púť veľmi dôkladne organizačne
zabezpečili a ktorí nás sprevádzali s
otcovskou starostlivosťou a láskavosťou.
Poďakovanie patrí aj pánovi dekanovi
pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
3. 12.

Ut.
4. 12.

Str.
5. 12.

Št.
6. 12.

Pia.
7. 12.

So.
8. 12.

Ne.
9. 12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Františka Xaverského, kňaza
(spomienka)

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza
a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná
spomienka)

Streda po 1. adventnej nedeli

Sv. Mikuláša, biskupa
(v konkatedrále slávnosť)
Adorácia po sv. omši o 18.00 hod.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa
Cirkvi (spomienka)
Cemjata 17.00
PRIKÁZANÝ SVIATOK
Nepoškvrnené počatie Panny
Márie (slávnosť) Cemjata 10.15,
Konkatedrála aj 7.45 hod.

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Kamil s rod., Emília, Ivana, Ján, Ladislav

6:15

ZBP Danky s rodinou

7:00

+ Ján a Helena

12:00

+ Jolana

18:00

+ Jozef, Magdaléna

5:45

Poďakovanie za 50 r. živ. a prosba o ďalšie milosti

6:15

+ Ján, Anna

7:00

+ František - pohrebná

12:00

+ Pavel

18:00

+ Martin - kňaz

5:45

+ Katarína

6:15

+ Mikuláš, z rod. Schusterová, Hudáková, Zajacová

7:00

+ Milada - pohrebná

12:00

+ Martin, Miroslav

18:00

+ Andrej, Helena, Mária, Jozef

5:45

+ Mária, Andrej

6:15

+ Mikuláš

7:00

+ Bartolomej - 1. výročie

9:00

odpustová sv. omša

12:00

za farnosť; ZBP Ľudmila - 55 r. života

18:00

+ Jozef, Alžbeta

5:45

+ Ján, Katarína, Mikuláš

6:15

ZBP Janky

7:00

+ Katarína - pohrebná

12:00

+ Július, Pavol, Peter, Ondrej

18:00

+ Ondrej, Filoména

5:45

+ Margita, Štefan, Erika

6:30

+ Štefan, Ján, Mária

10:00

+ Vasiľ, Margita

18:00

+ Ján, Filoména

Infolist

Infolist

2. ADVENTNÁ NEDEĽA ROK "C"
5.45 (ZBP Lucia), 6.30 (ZBP Juliana), 7.45, 10.00 (ZBP Martina, Karol, Karolínka), 11.30
(+ Mária, Štefan, Mária, František, Mária), 15.00 (+ z rod. Jarkovskej, Dančovej), 18.00
(ZBP Peter); 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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Oznamy

1.

Milodary: Na konkatedrálu: ... €.
Na organ: bohuznáma Rozália 20 €,
bohuznáma Agáta 100 €, bohuznáma
Helena 50 €, bohuznáma 300 €.

2.

V nedeľu 2.12.2018 bude pri sv. omšiach
tradičná zbierka na Katolícku charitu. Pán
Boh zaplať za pochopenie.

3.

V chráme nájdete pokladničku s názvom
Vianočný dar pre chudobných. Vopred
ďakujeme za vaše milodary, ktoré
prerozdelíme pred sviatkami chudobným

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Členovia SSV, ktorí sa pozabudli a
nevyzdvihli si kalendár na r. 2019,
podielovú knihu a DVD SSV, môžu takto
urobiť teraz a vyzdvihnúť si to v predajni
SSV na Hlavnej ul. počas otváracích hodín.
Všetky kultúrne podujatia, koncerty
organizované O.Z. Prešovská gotika
ako aj zoznam donorov nájdete na web
stránke: www.presovskagotika.sk
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.
Rorátne sv. omše budeme sláviť od
pondelka 10.12. do soboty 15.12.2018
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.
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.
Na 1. adventnú nedeľu pri všetkých sv.
omšiach budeme požehnávať adventné
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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.
10. Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na sv. omšu s obnovou sľubu v
sobotu 8.12.2018 o 14.30 hod. v kláštore
Sancta Maria na sviatok Nepoškvrneného
počatia Panny Márie
11. 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.
12. V sobotu 8.12.2018 máme prikázaný
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Účasť na sv. omši nás viaže ako v
nedeľu. Sv. omše budú: 5.45, 6.30, 7.45,
10.00 a 18.00 hod.
13. Privítame, ak by sa našiel niekto, kto
by podaroval alebo ponúkol vianočnú
jedličku do konkatedrály - asi 4 m.
vysokú. Prihlasujte sa u ekonómiek alebo
na farskom telefónnom čísle. Pán Boh
zaplať!
14. Odpustová slávnosť ku cti sv. Mikuláša
bude v Konkatedrále sv. Mikuláša vo
štvrtok 6.12.2018 o 9.00 hod. Sv. omšu
celebruje Mons. Bernard BOBER, košický
arcibiskup-metropolita.
15. 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.
16. Katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich
detí bude v stredu 5.12.2018 o 17.00 hod.
na farskom úrade.
17. V rámci cyklu "Rozhovory u Nikodéma"
vystúpi 13.12.2018 o 19.00 hod. MUDr.
Igor Smelý, PhD. Srdečne pozývame.

