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jubilujúcich manželov, strieborných a
zlatých, aby sme tak zvýraznili vernosť,
ktorú si zachovali v manželstve. Teda
tých aktivít je naozaj požehnane."

2.

3.

Advent je krásne čakanie.
Advent je ÁNO, nikdy NIE.
Advent je ráno, roráty,
nádej a pohľad usmiaty.

5.

Advent je svetlo do temnôt
a živá rosa ranných nôt.
Advent je ÁNO, nikdy NIE.

Mladých pozývame na Celoprešovskú
mládežnícku sv. omšu v piatok
14.12.2018 o 18.00 hod. do kostola
Kráľovnej pokoja na Sídl. III.
O.z. Prešovská gotika pozýva donorov,
ktorí si adoptovali organové píšťaly
na slávnostnú svätú omšu 16.12.2018
o 10.00 hod. do Konkatedrály sv.
Mikuláša v Prešove. Donorom bude
odovzdaný certifikát o adopcii a
upomienková organová píšťala. Svätá
omša bude aj ďakovná za donorov.

6.

1.

V nedeľu 16.12.2018 vás pozývame do
konkatedrály na spievané vešpery cca o
16:00 hod. za účasti otcov kanonikov.

7.

V stojane na tlačoviny sa nachádza
znotovaná verzia farskej piesne o sv.
Mikulášovi od Bernarda Hersteka v
16 jazykov. Cena je 3 €/kus. Kúpou
podporíte opravu organu v konkatedrále.
Farská knižnica bude v dňoch od
12.12.2018 do 02.01.2019 zatvorená.
Najbližšie bude otvorená 09.01.2019.
Za porozumenie Vám ďakujeme.

Spoločnosť
Michala
Bosaka
vyhlasuje
rok
2019
ROK
MICHALA BOSAKA (1869-1937),
slovensko-česko-amerického bankára
a mecenáša pri príležitosti 150.
výročia jeho narodenia. Ďakovná sv.
omša za Michala Bosaka bude slávená
v nedeľu 9.12.2018 v Konkatedrále sv.
Mikuláša o 7.45 hod.

8.

9. DECEMBER 2018

ročník: XXVIII.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA ROK" C"

Odpustová
slávnosť
sv.
Ondreja
odštarovala
Jubileum
sv.
košických
mučeníkov

tlač, kopírovanie, väzba

Radostné, pravé pokánie.
(Michal Chuda)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Advent je veniec modlitieb,
domov a mamin čerstvý chlieb.

4.

Prešov
navštívi
Raymond
de
Souza, delegát medzinárodnej misie
pri najväčšej pro-life organizácii
Human Life International (HLI). Je
prezidentom Inštitútu Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v USA. Pozývame Vás
na jeho prednášku s diskusiou v utorok
11.12.2018 o 18.45 hod. v Kostole
Krista Kráľa na sídlisku Sekčov. Téma:
Fatimské posolstvá a ochrana rodiny v
dnešných dňoch.

2018

predaj a servis tlačiarní

Advent

50

Farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove
prosí o Váš HLAS na stránke www.
komunitnegranty.sk. Hlasovanie končí
už túto nedeľu 9.12.2018 pred polnocou.
Hlasujte za projekt Záhrada pokoja a
života (okrasný chodník s krížovou
cestou vo farskej záhrade).

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

Arcibiskup Bernard Bober súčasne
počas sobotňajšej slávnosti požehnal
dva relikviáre s ostatkami košických
mučeníkov. Tie počas celého Roka sv.
košických mučeníkov budú putovať
po jednotlivých farnostiach Košickej
arcidiecézy,
kde
budú
vystavené
k verejnej úcte. (Jaroslav Fabian)

Infolist

V sobotu 1. decembra sa veriaci
Košickej arcidiecézy stretli v katedrále
pri oslave svojho diecézneho patróna
svätého Ondreja. Táto slávnosť zároveň
odštartovala prípravný rok na 400. výročie
troch sv. košických mučeníkov. Sú nimi
traja kňazi: Štefan Pongrác, Melichar
Grodecký a Marek Križin, ktorí 7. septembra
1619 počas povstania Gabriela Betlena
zomreli v Košiciach mučeníckou smrťou.
Keďže šlo o prvú sobotu v mesiaci,
pred odpustovou svätou omšou sa
košický pomocný biskup Marek Forgáč
pomodlil pobožnosť fatimskej soboty.
Svätý Ondrej je patrónom košickej
diecézy od roku 1804. Na odpustovej
svätej omši sa v rámci celodiecéznych
rekolekcií zúčastnili i kňazi Košickej
arcidiecézy. Aj im boli adresované
slová homílie košického arcibiskupa
a
metropolitu
Bernarda
Bobera:
"To, čo robí Boh, robí v tichosti. Nerobí
to s veľkým vytrubovaním s veľkým
tímom, ale všetko, čo robí, robí v tichosti.
Pochopiteľne, že počíta vždy aj s našou
účasťou, našou pomocou a predovšetkým s
otvorenosťou nášho srdca. K tej spolupráci

si vybral svojich učeníkov a medzi nimi
bol predovšetkým prvopovolaný sv.
Ondrej, náš patrón. O ňom sa dá povedať,
že privádza ľudí k Ježišovi, pretože, keď
bol sám povolaný, zavolal aj svojho brata
Šimona Petra, ktorý sa tiež stal prvým
medzi ostatnými 12 apoštolmi, a ďalších
bratov. Ale do cirkvi sú povolaní všetci
ľudia, nielen kňazi a zasvätení, ale všetci
laici. Od krstu su povolaní nasledovať
Ježiša Krista. Takže všetci sme učeníci."
Sobotňajšia slávnosť zároveň odštartovala
prípravný rok na 400. výročie Troch
sv. košických mučeníkov. Ako uviedol
pomocný košický biskup Marek Forgáč,
títo traja umučení kňazi sú veľkým
príkladom vernosti cirkvi, Sv.Otcovi,
svojmu povolaniu a viere. Ako ďalej dodal,
Rok svätých košických mučeníkov bude
sprevádzať množstvo aktivít: "Napríklad
aula Teologickej fakulty v Košiciach
bude pomenovaná
po sv. košických
mučeníkoch, chceme dať vyhotoviť aj
ich nový obraz. V pláne sú aj aktivity
orientované smerom ku kňazom, keďže
mučeníci boli kňazmi. Chceme otvoriť
novú kapitolu permantnej formácie pre
kňazov našej arcidiecézy. Takisto máme
pripravené aktivity zamerané smrom k
rodinám a k manželom. Chceme pozvať
na svätú omšu do košickej katedrály
pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
10. 12.

Ut.
11. 12.

Str.
12. 12.

Št.
13. 12.

Pia.
14. 12.

So.
15. 12.

Ne.
16. 12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok po 2. adventnej nedeli

Sv. Damaza I., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

Preblahoslavenej Panny Márie
Guadalupskej (ľubovoľná
spomienka)

Sv. Lucie, panny a mučenice
(spomienka)
Adorácia po sv. omši o 18.00 hod.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Sobota po 2. adventnej nedeli

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Dorota, Štefan

6:15

ZBP Peter s rod. (50 r. života)

7:00

+ Jozef, Daniel, František a Anna - pohrebná

12:00

+ Imrich, Františka, Margita, Jonáš, Jozef

18:00

+ Ludvik, Veronika, Ľudovít, Mária

5:45

ZBP Andrea, Ján, Nina

6:15

ZBP Albert - poďakovanie za 81 r. života

7:00

+ Peter - pohrebná

12:00

+ Štefan

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ Peter, Jaroslava, Helena

6:15

+ Milan

7:00

+ Mária

12:00

+ Ladislav, Milan, Ladislav

18:00

+ Katarína

5:45

+ Mária, Tomáš

6:15

ZBP Juraj

7:00

+ Milada - 30. deň

12:00

+ Ivan - 10. výr.

18:00

ZBP a poďakovanie za 75 r. života Mária s rodinou

5:45

+ František

6:15

+ Ján, Helena, Viera

7:00

+ Helena

12:00

ZBP Terézia - poďakovenie za 70 r. života

18:00

+ Slávka

5:45

+ Darinka, Pavol, Ján, Paľko

6:15

+ Jozef, Žofia

18:00

Infolist

Infolist

+ Jozef, Magda, Marián

3. ADVENTNÁ NEDEĽA ROK "C"
5.45 (+ Ján), 6.30 (ZBP Marek), 7.45, 10.00 (+ Alojz), 11.30 (+ Ľubomír), 15.00 (ZBP Ján),
18.00 (+ Danka (ž)); 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
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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.

strana 2

1.

2.

3.

4.

5.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu: z krstu
Mateja Angeloviča 50 €. Na organ:
z pohrebu Márie Senderákovej 255
€. Zbierka na jesennú Charitu:
konkatedrála 2120,56 €, FNsP 150 €,
františkáni 1546,17 €, jezuiti 812,26
€. Na chudobných: z pohrebu Márie
Senderákovej 100 €.
V chráme nájdete pokladničku s názvom
Vianočný dar pre chudobných. Vopred
ďakujeme za vaše milodary, ktoré
adresne prerozdelíme pred sviatkami
chudobným
Klub
kresťanských
pedagógov
pozýva svojich členov a sympatizantov
na stretnutie do Katolíckeho kruhu vo
štvrtok, 13.12.2018 o 16.00 hod. Hosť
stretnutia, kňaz Mgr. Peter Jambor, nám
priblíži históriu gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku.
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. 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.
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.
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6.

Dňa 10.12.2018 o 15.00 hod. bude
stretnutie
členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
kláštore Sancta Maria.

7.

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.

8.

V rámci cyklu "Rozhovory u Nikodéma"
vystúpi 13.12.2018 o 19.00 hod. MUDr.
Igor Smelý, PhD. Srdečne pozývame.
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.

9.

10. V utorok 11.12.2018 pri sv. omši o 18.00
hod. bude faustímum - združený úmysel.
Intencie za zdravie a iné dobré úmysly za
živiých (nie za zosnulých!!!) vhadzujte
do schránky pod obrazom Božieho
milosrdenstva do poludnia 11.12.2018.
11. V utorok 11.12.2018 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ul. bude
stretnutie ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM.
12. Chorých na predvianočnú sv. spoveď
môžete nahlasovať v kancelárii farského
úradu. Spovedať ich budeme v utorok
18.12.2018 od 8.00 hod.
13. Predvianočná sv. spoveď na Cemjate
bude v sobotu 15.12.2018. Sv. omša tam
bude o 11.00 hod.
14. Požehnanie a vyslanie koledníkov v
rámci Dobrej noviny bude v nedeľu
16.12.2018 o 11.00 hod. vo Veľkom
Šariši v kostole sv. Jakuba.
15. Združenie kresťanských seniorov,
klub Staré mesto Prešov, pozýva svojich
členov na decembrové stretnutie pri
adventnom venci v nedeľu 9.12.2018 v
Katolíckom kruhu o 15.00 hod.

