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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
30. november 2014

Bedlite!

tlač, kopírovanie, väzba

Advent v našej farnosti:

Rorátne sv. omše:
• 6.12.2014 o 5:45 hod. pre TV LUX
• Pondelok - sobota (8.12. 13.12.2014) vždy 5:45 hod. iba pri
sviečkach. Prosíme vás, aby ste si na
tieto omše prinášali sviece opatrené
„chránitkom“
a
neznečistili
konkatedrálu lejúcim sa voskom.
13.12.2014 o 5:45 hod. pre TV LUX

48
2014

lacné tonery a cartridge

Rorate coeli de super,
et nubes pluant iustum.
Starokresťanská
antifóna
zaznieva
v každom Advente ako prosba i ako
výzva. Zaznieva v našich kostoloch,
v našej konkatedrále, na začiatku nového
liturgického obdobia. Roste nebesia z výsosti,
z oblakov nech prší spravodlivosť. Ach, ako
potrebujeme rosu z neba, rosu spravodlivosti.
Ach, ako by sme potrebovali vidieť, že
spravodlivosť existuje, že tu pred nami,
pred našimi očami sa napráva krivda, ktorú
nám niekto spôsobil, ublížil, nespravodlivo
odsúdil. Pluant iustum. Nebo má tu moc. Veď
nebo je priestor Boha, ktorý je spravodlivý
a ten odmeňuje, ale aj trestá. Tak to je prvý
rozmer Adventu, rozmer spravodlivosti.
Je ešte jeden. Rozmer čakania. Marana
tha! Príď, Pane Ježišu! Ide o skoro posledné
slová z Apokalypsy. Prví kresťania žili
v nádeji, že Kristus príde na svet ešte počas
ich života. Úpenlivo volali: Marana tha!
Nemáte pocit, že tieto dve zvolania
majú niečo spoločné? Aj v prvom i v druhom
je očakávanie a túžba. Túžba a čakanie na
spravodlivosť a túžba a čakania na príchod
Ježiša Krista. Kresťan je povolaný byť
nositeľom spravodlivosti a istoty v príchod
Pána.
Kresťan
je
povolaný
vnášať
spravodlivosť tam, kde nie je. Je povolaný
dávať nádej a istotu tam, kde sa vytratila.
Naše povolanie vychádza z vnútorného
uvedomenia si, že sme Božie deti, povolané
pracovať pre Boha v priestore, v ktorom sme,
tam, kde žijeme, pracujeme.
Nech pluant iustus a Marana tha,
sprevádza nás všetkých týmto časom
Adventu.
Jozef Dronzek, dekan

predaj a servis tlačiarní

Nebojme sa zmeniť seba i svet
Advent nás priam vyzýva na bilanciu
roka, našich skutkov a čas na nápravu. Stačí
si vytvoriť imaginárne adventné zrkadlo
a pozrieť sa do nášho vnútra. Za ten rok sa
tam „nazbieralo“. Ponúka sa nám sviatosť
zmierenia, ktorá nám pomôže vyčistiť
vnútro, aby sme to adventné zrkadlo vyčistili
od hriechov. Oslobodení od hriechu budeme
mať dostatok miesta na modlitby za všetkých
a za všetko. Vidiac, čo sa robí v okolí i vo
svete, musíme sa modliť a nebáť sa. Vyzývať
aj ostatných na nápravu a zmenu ich života.
Nikto to za nás nespraví. Je to výzva, ba
priam povinnosť každého pokrsteného
kresťana – katolíka. V každodennej modlitbe
za iných a prijímaní sviatostí vyhrá pravá
SLUŽBA A POKORA. Ja tomu verím a vy ?
Ale je potrebné preto urobiť maximum. Aby
sme sa raz mohli pozrieť na seba nielen do
adventného, ale aj do skutočného zrkadla.
Prajem Vám i našim duchovným požehnaný
a modlitbami naplnený Advent.

zrkadlo

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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Na sviatok Krista Kráľa ma veľmi zaujala
homília nášho p. diakona Michala a jeho
exegéza KRÁĽOVSTVO A MOC verzus
SLUŽBA A POKORA. Dovoľte mi, podeliť
sa s myšlienkami a mojím chápaním jeho
kázne. Ak pojmem jeho slová do súčasnosti,
nemôžem sa vyhnúť globálnemu aspektu
dnešného sveta a geopolitického boja veľmocí
o nové rozdelenie sveta, pri ktorom zomierajú
nevinní ľudia. A hneď je tu prvá otázka.
O čom to všetko je ? O moci, alebo o službe?
Pri sledovaní politických predstaviteľov na
Slovensku, je to o moci alebo službe občanovi?
Žiada sa mi dodať k slovám p. diakona,
že „moc“ v nesprávnom chápaní rodiny,
sa takisto môže uplatňovať aj v samotnej
rodine. Koľko je týraných žien a detí, a to
len z dôvodu, že manžel a otec z pozície
„moci“ nepochopil, že manželstvo je takisto
o službe a pokore k manželke a deťom. Alebo
aj v práci, čím ďalej, tým viac počujeme
o mobbingu (šikane na pracovisku). A dalo
by sa pokračovať ďalej, ale my máme vieru
a nádej, že modlitbou môžeme zmeniť seba,
blízke okolie, ale i svet. Pamätáte si, čo nám
Slovákom stále opakoval sv. Ján Pavol II. pri
návštevách Slovenska ? Nebojte sa !

Pamätáte si, čo nám povedala mama,
keď vás prvý raz vyprevádzala z domu
na nejakú dlhšiu dobu? "Dávaj na seba
pozor!" Keď sme začínali školský rok, čo
nám žiakom kládol učiteľ na srdce? "Od
začiatku sa snažte učiť. Buďte pozorní!"
Dnešnou nedeľou začíname nový, nie
školský, ale cirkevný, liturgický rok.
A v slovách posolstva evanjelia na prvú
adventnú nedeľu sa štyrikrát v krátkom
evanjeliu stretávame s jedným slovom,
ktoré Ježiš povedal svojím učeníkom:
"Bdejte!" (Mk 13,37). Nepodobá sa to
maminej vete? Bdej, dávaj na seba pozor!
Ježiš v evanjeliu dnešnej nedele
nikoho nestraší, keď hovorí „bdejte“. Text
evanjelia nečítame dnes preto, aby sme
vyvolávali paniku a strach. Práve naopak.
Ježiš nás len poúča a povzbudzuje. Ježiš
nás pozýva k príprave a nikoho z tejto
prípravy nevylučuje. Práve naopak. Tieto
slová Pána Ježiša dnes zohrávajú pre nás
pozitívnu úlohu. Ježiš nás povzbudzuje
a učí, aby sme sa na toto stretnutie s Ním
tešili a pripravovali. Jasne nám hovorí,
že je našou povinnosťou plniť si zverené
povinnosti a úlohy bez strachu. Cítime
však, a to nie je na škodu, zodpovednosť
a pripravenosť vždy predstúpiť pred
Boha-Sudcu, keď príde kedykoľvek.
Nikto nemôže povedať, že Boh je v týchto
slovách tvrdý, prípadne krutý. Veď
všetko, čo máme, sme dostali od neho.
On je predsa Pánom sveta i nášho života.
Všetko, čo vlastníme, je Jeho. A tak Pán

ročník: XXIV.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B
všetkého má právo od nás - kedy to On
bude považovať za správne - žiadať
vyúčtovanie. Preto máme bdieť. Čím
viac si uvedomujeme hodnotu toho,
čo sme dostali, a to nie iba materiálne
veci, ale aj duchovné, tým viac musíme
cítiť zodpovednosť a pripravenosť dať
vyúčtovanie zo správcovstva. Tu zohráva
významný moment aj fakt, že sám Boh
nás poučil o tom všetkom a tiež, že sme
boli stvorení na jeho obraz, podobu, čiže,
že vlastníme dar rozumu a slobodnej
vôle. A Boh bude každého jednotlivo
a všetkých spolu brať na zodpovednosť. Je
na nás, aby sme zverenú úlohu, ktorú nám
určil Boh, splnili podľa Jeho očakávania.
Vtedy každý môže očakávať prisľúbenú
odmenu.
Kto žije s Ježišom, kto verne plní
Jeho vôľu, ten sa podobá dieťaťu. Dieťa sa
nebojí. Ono sa teší z prítomnej chvíle. Ono
si tú chvíľu vychutnáva. Začne sa báť,
až keď sa stretne vedome a dobrovoľne
zo zlom, hriechom, keď mu podľahne.
Nie je správne sa domnievať, že dnes sa
nemusíme celkom báť. Nesmieme sa však
báť Boha, ale máme sa báť seba. Tak nie je
u veriaceho miesto na zúfalstvo, beznádej,
paniku a smrteľný strach. A čo má toto
všetko spoločné s Adventom? Advent
je čas, keď sa pripravujeme, aby sme si
pripomenuli prvý príchod Ježiša Krista
na zem, ako Vykupiteľa a Spasiteľa. Je to
čas, keď sa každý sám musí osvedčiť vo
vernosti a láske k Bohu. Bdejte!
vdp. Milan Dubóczi
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP pre susedov

Po
1.12.

6:15 Za uzdravenie rod. vzťahov bohuznáma rodina

Féria

7:00 † Vojtech
12:00 † Za obrátenie Mariána
18:00 ZBP Agáta, Mária, Magda, Martinko s rod.
5:45 † Michal, Juraj, Anna, Zuzana, Michal

Ut
2.12.

6:15 † Mária

Féria

7:00 † Rudolf - 1. výročie
12:00 † František, Ján, Anna
18:00 ZBP Lukáš, bohoslovec

St
3.12.

Št
4.12.

Pi
5.12.

So
6.12.

Ne
7.12.

Sv. Františka Xaverského,
kňaza

5:45 † ZBP Eva, Jaroslav
6:15 † Mária
7:00 † Irena - 1. výročie

spomienka

Sv. Jána Damascénskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

12:00 † Pavel
18:00 † Vladimír
5:45 † Jozef, Mária, Rozália
6:15 † Martin, kňaz
7:00 † Etela - pohrebná
12:00 † Ján, Mária, Ladislav, Mária
18:00 † Ján
5:45 † Mária

Féria

6:15 † Dorota, Štefan

1. piatok mesiaca.
Cemjata 17:00 hod.

Sv. Mikuláša,

biskupa
odpustová slávnosť
Titul konkatedrály

7:00 † Ľubko, Pavol, Pavol, Mária
12:00 † Marta
18:00 † František
5:45 † Mária, Tomáš (televízna)
6:15 ZBP - ružencové bratstvo
10:30 za farnosť
18:00 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Anton, Mária, František, Johana, Helena), 7:45 , 10:00 televízna, 11:30, 18:00 (†Ján, Anna, Helena, Štefan, František); 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: Michal Vrábel.
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 - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Infolist
1.

Oznamy

Milodary
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma Eva na strechu 50 € + 50 €,
bohuznáma 50 €, rod. Tkáčová 30 €,
bohuznáma Júlia 10 €, 10 €, 20 €., 100 €,
bohuznáma: na konkatedrálu 50 €, na
Kalváriu 20 €, na TV LUX 20 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes je zbierka na jesennú charitu
Pán Boh zaplať za pochopenie!

V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, spovedáme a chorých
navštívime, ako je to zvykom. Na
Cemjate spovedáme od 16:00 hod. a sv.
omša bude o 17:00 hod.
3. Prosíme, aby ste v kancelárii farského
úradu nahlásili svojich chorých na
predvianočnú sv. spoveď, ktorú
budeme vysluhovať v stredu 17.12.2014
ráno - okrem tých, ku ktorým
prichádzame pravidelne na prvé piatky.
4. Vo
štvrtok
4.12.2014
bude
v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18:00
hod. sv. omša spojená s modlitbami
za vnútorné uzdravenie a oslobodenie
s
eucharistickou
pobožnosťou.
Zabezpečuje hnutie Svetlo - Život.
5. ZMENA: Počnúc utorkom 9.12.2014 si
môžete chodiť zapisovať úmysly na sv.
omše slávené v konkatedrále na mesiace
január, február a marec 2015. Úmysly
budeme zapisovať priebežne, keďže
bola kritika aj z radov vás veriacich, že
je nedôstojné stáť aj pol dňa na chodbe
kancelárie na zapísanie svojho úmyslu.
Týmto sa vám teda snažíme vyjsť
v ústrety.
6. Prežívanie Adventu
• vianočný dar pre núdznych (budú
pripravené pokladničky, rozdáme z nich
pred Vianocami)
• čítanie Božieho slova v rodinách pri
adventnom venci (napr. pred spoločným
nedeľným obedom)
• dať si konkrétne predsavzatie pre
odstránenie
nejakého
zlozvyku,
alebo
pre
budovanie
čností
(napr. menej televízie, alkoholu, chodenia po
obchodoch...).
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7.

Dňa 9.12.2014 na sv. omši o 18:00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel,
ako aj milodary na sv. omšu, vhoďte
v obálke do schránky pod obrazom
Božieho Milosrdenstva v konkatedrále
najneskôr do poludnia 9.12.2014.

8.

Na vianočných trhoch, ktoré prebiehajú
na Hlavnej ulici, má svoj stánok aj
združenie MAGIS. Môžete si tam
zakúpiť adventné vence pre svoje
príbytky. Získané prostriedky sa
adresne rozdelia medzi núdznych

9.

Na odpustovej slávnosti v sobotu
6.12.2014 o 10:30 hod. bude so sr.
Maristellou spoluúčinkovať aj známy
hudobník Ivan Akimov so svojím
mládežníckym
ansámblom,
ktorý
k nám prichádza po úspešnom
vystúpení v parížskej Olympii. Po sv.
omši hostia pridajú krátky duchovný
program a popoludní ešte zaspievajú
pri stánku združenia MAGIS na
Hlavnej ulici.

2.

Program slávenia sv. Mikuláša, patróna
farnosti, v našej konkatedrále
5.12. 2014
8:30 sv. omša s biskupom Cirkevná škola
sv. Mikuláša
6.12.2014
5:45 rorátna sv. omša do TV Lux
6:30 sv. omša
9:45 fatimská sobota
10:30 slávnostná odpustová sv. omša
11.30 hudobný
program
spojený
s možnosťou uctievania relikvie sv.
Mikuláša
7.12. 2014
10:00 sv. omša TV Lux

Krsty 22.11.2014

Anton Kovaľ, Marek Galyas,
Alexandra Vargová

Sobáše 22.11.2014
Zámečník - Paulenová,
Kaščák - Bednárová

