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Pavol VI. - nový svätý

Infolist

Advent v našej farnosti – Rorátne sv. omše: 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
prispieť vzdelávaním a sprostredkovaním právnej
pomoci a poradenstva v ekonomickej, sociálnej
a psychologickej oblasti. Zvlášť chcú podporovať
také dôležité manželské poradne a vytvárať
podmienky pre spoločenstvá a stretnutia rodín,
ktoré môžu pomáhať manželom prekonávať krízy
spôsobené aj spomínanými okolnosťami.
Drahí bratia a sestry, čas Adventu nie je
teda len očakávaním Krista, ktorý sa narodí
v betlehemských jasliach, ale je aj spoznávaním
Krista v našich rodinách; v našich blížnych,
v sociálne slabých, starých a opustených. Kristus
nás tak učí duchovnej aj hmotnej solidarite voči
všetkým. Veď práve v nich je skutočne prítomný
živý Boh, ktorého túžobne očakávame.
Žehnajú vám a modlia sa za vás vaši biskupi.

7. december 2014

ročník: XXIV.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2014

tlač, kopírovanie, väzba

(pokračovanie z prvej strany)
svoje práva a dôstojnosť. Chudoba, ktorá zasahuje
dnešnú rodinu, nespočíva len v nedostatku jedla
či oblečenia, ale najmä v chudobe vo vzťahoch,
v obrovskej sociálnej neistote a v nepochopení
inými. Mnohí sú v situácii, že ak o prácu príde
jeden člen rodiny, celá rodina sa zo dňa na deň
ocitá v chudobe.
Preto našu pomoc, zvlášť rodinám, vidíme
v rozvoji už jestvujúcich centier rodiny. Ich zmysel
je v spolupráci s vami budovať spoločenstvo ľudí,
ktorí si chcú navzájom pomáhať.
Všetci sme totiž pozvaní k vzájomnej
solidarite, v ktorej sa prejavuje skutočná charita
– láska spoločenstva Cirkvi. Bez takejto lásky
a sociálneho cítenia je nemožné vybudovať
usporiadanú spoločnosť. Centrá môžu k tomu

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
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ktoré má dnes už trinásť rokov, je zdravé.
Nezastupiteľnú úlohu zohral aj v súvislosti
s Druhým vatikánskym koncilom, ktorý započal
jeho predchodca, pápež Ján XXIII. Napriek
neľahkej situácii a mnohým tlakom sa mu koncil
predsa podarilo doviesť do úspešného konca.
Jeho pontifikát vystihujú tri slová: jednota,
mier a evanjelizácia. Ako prvý uskutočnil
stretnutie s pravoslávnym patriarchom – išlo
o vôbec prvé stretnutie zástupcov katolicizmu
a pravoslávia od veľkej východnej schizmy (r.
1054), kedy došlo k oddeleniu týchto Cirkví. Na
valnom zhromaždení v roku 1965 vyslovil slová:
„Už viac žiadna vojna, už nikdy vojna!“ Z jeho
účinkovania bolo zrejmé, že pochopil súvislosti
medzi mierom a ľudským rozvojom. A nakoniec,
jeho evanjelizačné úsilie sa okrem iného krásne
ukázalo v tom, že sa nebál vychádzať do sveta. Ako
prvý pápež navštívil všetkých šesť kontinentov.
Proces blahorečenia sa začal v roku 1993 na
diecéznej úrovni. V roku 2013 lekárska komisia
Kongregácie pre kauzy svätých potvrdila
nevysvetliteľnosť uzdravenia počatého dieťaťa,
ku ktorému došlo v roku 2001 v Kalifornii a vo
februári 2014 zázračné uzdravenie potvrdila aj
teologická komisia. Začiatkom mája toho istého
roku zaujali pozitívne stanovisko k zázračnému
uzdraveniu biskupi a kardináli z Kongregácie pre
kauzy svätých. Na základe týchto udalostí Svätý
Otec František 9. mája 2014 promulgoval dekrét
o zázraku vykonanom na príhovor Pavla VI.
a stanovil dátum jeho blahorečenia na 19.10.2014.
Liturgická spomienka na blahoslaveného Pavla VI.
bola stanovená na 26. september.

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

V nedeľu 19. októbra sme spolu s celou
Cirkvou prežívali veľkú radosť. Pri eucharistickom
slávení na Námestí sv. Petra Svätý Otec František
vyhlásil pápeža Pavla VI. za blahoslaveného.
K zboru svätých a blahoslavených nástupcov
svätého Petra tak pribudol ďalší, ktorého
môžeme s istotou vzývať a prosiť o príhovor pred
všemohúcim Bohom.
Pavol VI., vlastným menom Giovanni
Battista Enrico Antonio Maria Montini, sa narodil
26. september 1897 v talianskej dedinke Concesio
a pochádzal z hlboko veriacej rodiny. Na kňaza
bol vysvätený v roku 1920. Po vysviacke ešte
absolvoval vyššie štúdiá. Pôsobil v diplomatických
kruhoch a neskôr pracoval na vatikánskych
úradoch. V roku 1954 ho menovali milánskym
arcibiskupom a o štyri roky neskôr kardinálom. Za
pápeža ho zvolili v jednom z najkratších konkláve
v dejinách Cirkvi 21. júna 1963.
Jedným z najvýznamnejších dokumentov
Pavla VI. je jeho encyklika Humanae vitae z roku
1968, v ktorej potvrdil učenie Cirkvi o charaktere
manželskej lásky a o neprijateľnosti umelej
kontroly pôrodnosti. Pavol VI. vždy obraňoval
život. Je preto zaujímavé, že uznaným zázrakom
na jeho príhovor bolo práve uzdravenie ťažko
chorého ľudského plodu v jeho 24. týždni. Stalo
sa tak pred trinástimi rokmi v USA. O zázračnom
uzdravení po modlitbách rodičov k Pavlovi
VI. postulátor kauzy blahorečenia P. Marrazzo
hovorí: „V tridsiatom štvrtom týždni tehotenstva
nastalo spontánne ustúpenie patológie. A nielen
to: v tridsiatom deviatom týždni sa dieťa narodilo,
čo bolo po pätnástich týždňoch modlitieb a nádeje.
Narodilo sa v dobrom stave, úplne zdravé, so
spontánnou aktivitou plaču a dýchania.“ Dieťa,

Tento adventný čas nám poskytuje priestor
na zamyslenie, ako je to s našou láskou v rodinách
a v našich vzťahoch k druhým.
Vieme, že prejavovanie takejto lásky je často
podmienené aj vonkajšími okolnosťami nášho
života. My biskupi spolu s kňazmi našich diecéz
so znepokojením vnímame sociálnu situáciu
na Slovensku, zvlášť postavenie rodín, ktorým
chceme venovať osobitnú pozornosť. Stále viac
a viac sa ocitajú v sociálnej neistote úplné, ale
aj neúplné rodiny. Z najpálčivejších problémov
chceme spomenúť aspoň niektoré.
Nedostatok
pracovných
príležitostí
a nezamestnanosť v regiónoch. Mnohých to núti
na dlhé obdobie opustiť svoje rodiny, čo vedie
k vzájomnému odcudzeniu sa a v početných
prípadoch aj k rozpadu manželstiev. V mnohých
rodinách sa mzdy pohybujú okolo zákonného
minima, čo nespĺňa podmienky spravodlivej
rodinnej mzdy podľa sociálnej náuky Cirkvi.
Príjmy nepostačujú na pokrytie bežných
výdavkov v rodine. K tomu sa pridružuje
zadržiavanie mzdy alebo dohodnutej odmeny za
prácu, na čo najviac doplácajú najmä živnostníci,
ale aj mnohí zamestnávatelia. Štát však aj v takejto
situácii od nich vymáha odvody a dane a krivda
dopadá výlučne na nich.
V takejto situácii je ťažké pre mladých ľudí
založiť si rodinu. Príjmy sú nízke, zabezpečenie
vlastného bývania nedostupné a práca je neistá.
Mnohí z nich prestávajú uvažovať o založení si
rodiny a prichádzajú k mylnému názoru, že je
výhodnejšie, ak ostanú slobodní, alebo žijú len
v bezdetných partnerských vzťahoch, majúc
tak viac ekonomických výhod; nižšie náklady
na živobytie, väčšiu výkonnosť a úspešnejší
kariérny rast v práci. Taktiež sa rozširuje názor, že
riešenie problémov je výlučne v osobnej aktivite,
pričom sa nedostatočne prihliada na to, že nie
všade sú rovnaké podmienky; že nie každý je
schopný podnikať, či získať vyššie vzdelanie; že
nie každý môže odísť za prácou mimo domova.
Tí, ktorí od prirodzenosti nemajú nadanie alebo

podnikateľské schopnosti, sa v prípade straty
zamestnania, zvlášť ak je to zopár rokov pred
dôchodkom, ocitajú v takmer neriešiteľnej situácii.
Zodpovednosť za vytváranie podmienok
pre spoločné dobro, ako to zdôrazňuje Lev XIII.
v encyklike Rerum novarum (26), je predovšetkým
povinnosťou štátu. V súčasnosti sa však nemožno
ubrániť dojmu, že na spoločnom dobre má účasť
len úzka skupina ľudí, zatiaľ čo mnohí sa ocitajú
na hranici chudoby, napriek tomu, že celý život
poctivo pracovali a platili dane.
Tieto, ale aj ďalšie skutočnosti, významne
poznačujú vzťahy v rodinách. Dlhodobá sociálna
neistota u mnohých prehlbuje obavy o budúcnosť,
čo sa prenáša aj na rodinné vzťahy. Mnohí
tieto bolesti nezvládajú a prepadajú rôznym
závislostiam.
Napriek spomenutým problémom, je však
aj mnoho tých, ktorí sa úprimne snažia vo svojich
manželstvách a rodinách zachovať si vzájomnú
úctu a lásku, za čo im patrí naša vďaka a ocenenie.
Zvlášť patrí naša vďaka a úcta matkám, ktoré sa
kvôli materstvu a výchove detí zriekajú kariéry
v zamestnaní, čo ich z čisto materiálneho hľadiska
akoby „znevýhodňovalo“ voči ženám, ktoré
sa rozhodli nemať deti, ako na to poukázal aj
svätý Ján Pavol II. V tejto zložitej situácii chceme
zdôrazniť, že Cirkev má aj úlohu prorockého
poslania, ktorú dostala od Ježiša Krista. On
vždy stál na strane utláčaných a ponižovaných
a svojím príkladom nás učí, čo je to spravodlivosť.
Cirkev ako inštitúcia nemôže priamo meniť
štátne zákony ani ovplyvňovať prerozdeľovanie
spoločného dobra. Avšak Cirkev ako spoločenstvo
veriacich si uvedomuje, že všetci sme skrze vieru
povolaní k tomu, aby sme podávali návrhy na
spravodlivé zákony, obzvlášť tí, ktorí sú politicky
činní. To zdôrazňuje Druhý vatikánsky koncil, ako
aj súčasný Svätý Otec František.
Sociálna náuka Cirkvi preto hovorí
o prednostnej láske k chudobným, ktorí často
nemajú dosť síl ani možností sami obhajovať
(pokračovanie na štvrtej strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Po
8.12.

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

NEPOŠKRVNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE
slávnosť

Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 8:00 - cirkevné školy, 12:00, 16:00 (ZBP Mária - 60 r.),
18:00 (ZBP Mária s rodinou); Cemjata 17:00
5:45 † Ján, Agnesa

Ut
9.12.

6:15 † Jozef

Féria

7:00 † Mária - 1. výročie
12:00 † Ján
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Anna s rod.

St
10.12.

6:15 ZBP František s rod.

Féria

7:00 † Vladimír - 1. výroečie
12:00 ZBP Peter s rod.
18:00 ZBP Andrea, Ján
5:45 † Jozef

Št
11.12.

Sv. Damaza I.,
pápeža
ľubovoľná spomienka

6:15 † Helena, Anna, Mária, Helena,
Alžbeta
7:00 † Štefan
12:00 † Filoména, Ján
18:00 † Peter, Ružena, Anton
5:45 † Ladislav

Pi
12.12.

Preblahoslavenej Panny
Márie Guadalupskej,
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Kristína, Dušan, Jozef,
Mariena, Ján, Janka
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 ZBP Štefan (61 r.)
18:00 † Marta

So
13.12.

Ne
14.12.

Sv. Lucie,

panny a mučenice
spomienka

5:45 † Margita
6:15 † Karol - pohrebná
18:00 † Arnošt, Rudolf

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Pavel), 7:45 (úmysel dekan), 10:00 - vyslanie koledníkov
Dobrej noviny, 11:30, 18:00 († Michal); 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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1.

Oznamy

Milodary. Na opravu konkatedrály:
bohuznámy 1000 €, bohuznáma 30 €,
Mária Pažinová 10 €, bohuznáma na
strechu 70 €, bohuznáma na opravu
strechy 50 €, bohuznáma 40 €, bohuznáma
vdova 20 €, zo svadby Zámečníkových
30 €, z krstu Kataríny Sopkovej 55 €
Na charitu: bohuznáma osoba 20 €,
Bohuznáma osoba venovala:
na charitu 7 €, na konkatedrálu 20 €, na
rádio Lumen 20 €, na TV LUX 10 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Zbierka na jesennú charitu:
konkatedrála 1 624 €, FNsP 88,06 €,
saleziáni 1 086 €.
2. V tomto týždni máme zimné kántrové
dni v stredu, piatok a sobotu s obsahom
prosby o príchod Kristovho kráľovstva
do rodín.
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. V pondelok 8.12.2014 máme prikázanú
slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Farská kancelária bude zatvorená.
Pohreby a iné vážne udalosti hláste
kňazom pri sv. omšiach.
5. Mariánska kongregácia pozýva svoje členky
na sv. omšu spojenú s obnovou sľubu
z príležitosti slávnosti Nepoškrvneného
počatia Panny Márie v pondelok 8.12.2014
o 14:30 hod. v ústave Sancta Maria.
6. 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.
7. 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...).

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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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.
V nedeľu 14.12.2014 pri sv. omši o 10:00
hod. bude vyslanie koledníkov Dobrej
noviny za účasti Mons. Bernarda Bobera,
košického arcibiskupa - metropolitu.
Tešíme sa na vašu účasť.
Prosíme birmovancov, aby sa na farskej
stránke presov.rimkat.sk zaregistrovali
na víkendovku - formačný kurz Filip. Na
farskej stránke taktiež nájdu podmienky
k prijatiu sviatosti birmovania.
Na vianočných trhoch, ktoré prebiehajú na
Hlavnej ulici, má svoj stánok aj združenie
MAGIS. Môžete si tam zakúpiť rôzny
vianočný tovar a podporiť tak adresne
núdznych.
Od pondelka 8.12.2014 môžete na
farský úrad prinášať veci na tradičnú
potravinovú zbierku pre núdznych, aby aj
oni mohli mať krajšie Vianoce.
Spevácke
oddelenie
Konzervatória
v Košiciach vás pozýva na Adventný
benefičný koncert z tvorby Antona
Aschnera vo štvrtok 18.12.2014 o 19:00
hod. do Konkatedrály sv. Mikuláša.
Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude
venovaný o. z. MAGIS.
Združenie kresťanských seniorov, klub
Staré mesto Prešov, pozýva svojich členov
na decembrové stretnutie pri Adventnom
venci v nedeľu 14.12.2014 v Katolíckom
kruhu, nakoľko pred týždňom bola
výmena ružencových tajomstiev.
Klub kresťanských pedagógov bude
mať duchovnú obnovu na Gymnáziu sv.
Moniky v Prešove dňa 11.12.2014. Začiatok
sv. omše je o 16:00 hod. Duchovnú obnovu
vedie JCDr. Martin Šimko, kaplán.
Dávame do pozornosti Vianočný koncert
Katky Koščovej v našej konkatedrále
v piatok 26.12.2014 o 19:30 hod. Predpredaj
vstupeniek je v sieti www.ticketportal.
sk a tiež na farskom úrade či v sakristii
konkatedrály. Cena lístka je 8€. Výťažok
bude venovaný aj na opravu konkatedrály.

Krsty 29.11.2014
Daniel Milone, Katarína Sopková

