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Predvianočné spovedanie 2014
Kráľovnej
Pokoja
(Sídlisko III)

Krista
Kraľa
(Sekčov)

Najsvätejšej
Trojice
(Solivar)

Infolist

Sv. Jána
Bosca
(saleziáni)

Sv. Jozefa
(františkáni)

---

6:30 - 8:30
15:00 - 17:30

deň / miesto

Konkatedrála
sv. Mikuláša

Pondelok,
15.12.2013

5:45 - 7:00
5:45 - 6:30
6:00 - 6:30
10:00 - 12:00 7:30 - 8:30 16:00 - 18:00
17:00 - 18:00
16:30 - 18:00 16:00 - 18:00

Utorok,
16.12.2013

5:45 - 7:00
5:45 - 6:30
7:00 - 9:00
6:00 - 6:30
6:30 - 8:30
10:00 - 12:00 7:30 - 8:30
17:00 - 19:30
16:00 - 18:00 17:00 - 18:00
15:00 - 17:30
16:30 - 18:00 16:00 - 18:00

5:45 - 7:00
5:45 - 6:30
7:00 - 9:00
6:00 - 6:30
6:30 - 8:30
10:00 - 12:00 7:30 - 8:30
17:00 - 19:30
19:00 - 20:30 17:00 - 18:00
15:00 - 17:30
16:30 - 18:00 16:00 - 18:00

Piatok,
19.12.2014

5:45 - 7:00
5:45 - 6:30
10:00 - 12:00 7:30 - 8:30
16:30 - 18:00 16:00 - 18:00

---

Šváby
16:00 – 17:30
6:30 - 8:30
17:00 - 19:30
Opál
15:00 - 17:30
19:00 – 20:00

Sobota,
20.12.2014

5:45 - 7:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00

---

16:00 - 17:30

---

6:30 - 7:00
16:00 - 17:30

Nedeľa,
21.12.2014

15:00 - 18:00

14:00 - 17:00

---

15:00 - 18:00

16:00 - 20:00

15:00 - 18:00

5:45 - 7:00
10:00 - 12:00
16:30 - 18:00

5:45 - 7:00
7:30 - 8:30
16:00 - 18:00

---

6:00 - 6:30
17:00 - 18:00

---

6:30 - 8:30
15:00 - 17:30

Utorok,
23.12.2014

5:45 - 7:00
10:00 - 12:00
16:30 - 18:00

---

---

6:00 - 6:30
17:00 - 18:00

---

6:30 - 8:30
15:00 - 17:30

Streda,
24.12.2014

NESPOVEDÁME

Prosíme Vás o dodržanie časov a dôkladnú prípravu pred sviatosťou zmierenia!
vaši duchovní otcovia

tlač, kopírovanie, väzba

Pondelok,
22.12.2014

Jas pravdy

lacné tonery a cartridge

Štvrtok,
18.12.2014

14. december 2014

predaj a servis tlačiarní

5:45 - 7:00
5:45 - 6:30
6:00 - 6:30
6:30 - 8:30
10:00 - 12:00 7:30 - 8:30 16:00 - 18:00
17:00 - 19:30
17:00 - 18:00
15:00 - 17:30
16:30 - 18:00 16:00 - 18:00

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

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

Streda,
17.12.2014

50
2014
Spomínam už na mnohé veci, ktoré
sa mi tak občas objavia a vytiahnu niekde
z pamäte ako zo záložného hardisku.
„Volajú má na ŠTB“, povedal som raz
duchovnému otcovi, keď som si dal
prihlášku na fakultu. „ Ak tam musíš ísť,
možno to znamená aj to, že ťa tam Boh
posiela. Pamätaj si, že policajti, komunisti
sú tiež ľudia a majú nesmrteľné duše. Preto
hovor pravdu, veď máš vieru. Povedz ju
priamo, možno niečo z nej v nich ostane.“
Takú radu mi dal môj duchovný otec.
Mal som 20 rokov, bol som po Gymnáziu
a dvojročnom pobyte na Základnej
vojenskej službe neďaleko Karlových
Varov a veľmi dobre som vedel, čo je ŠtB...
Ján Krstiteľ poznal svoje hranice,
svoje možnosti. Necítil sa hodný rozviazať
Ježišovi Kristovi remienok na obuvi.
V pravde však o Kristovi hovoril všetkým,

Dobrá novina
Dobrú novinu v našej farnosti ohlasujeme
spolu s koledníkmi už 20 rokov a ani tento
rok nebude výnimkou. Aj vďaka vám sa
koledovanie vo vianočnom období stalo
milou tradíciou, preto aj tento rok sa
budete mať možnosť zapísať v sakristii
našej konkatedrály, aby vás mohli koledníci
navštíviť a priniesť vám tú radosť, z ktorej
sa radovali už betlehemskí pastieri - zvesť
o narodení Ježiška. Z výťažku verejnej
zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015
viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce

ročník: XXIV.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B
ktorí
očakávali
Mesiáša.
Pomocou
ohlasovania v pravde, pripravoval ľud na
príchod Pána.
Svätý Ján Pavol II. v encyklike Veritatis
splendor nám všetkým pripomenul, že aj
napriek našej slabosti a našim hriechom, jas
pravdy žiari vo všetkých Božích dielach,
ale špeciálne žiari v osobe človeka, ktorý
je stvorený na Boží obraz a podobu ... Tma
hriechu, tma bludu, nikdy nedokáže úplne
vyhasiť svetlo Boha Stvoriteľa. A v tom je
nádej.Nádej pre každého, kto žije v pravde
a snaží sa v nej prehlbovať svoj živý vzťah
s Bohom. Svetlo pravdy Krista nás vedie
k tomuto vzťahu.
Buďme pravdiví k sebe, práve v tomto
čase, kedy sa pripravujeme na prijatie
sviatosti zmierenia. Svetlo pravdy o nás
nám pomôže pripraviť vnútro na prijatie
Svetla. Požehnaný zvyšok Adventu.
Jozef Dronzek, dekan
podmienky na dôstojný život detí, žien,
mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách
subsaharskej Afriky - podrobný prehľad
projektov ako aj mnoho iného o Dobrej
novine nájdete na www.dobranovina.sk.
Koledovať v našej farnosti pôjdeme 6.1.2015
od 13:00. Nahlásiť sa môžete na pripravené
papiere v sakristii konkatedrály, alebo
telefonicky na čísle 0918 716 498 - Monika.
Dôležité: Kolednícka skupinka musí byť
označená nálepkou Dobrej noviny s číslom
pokladničky a špeciálnym poverením
zodpovednej osoby !!!
Monika Balčáková
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP rod. Antalová, Rabatiniová,
Hasaniová

Po
15.12.

Féria

6:15 ZBP Justína
7:00 † Mária - 3. výr., Mária, Tomáš
12:00 † Jozef, Mária, Michal, Helena
18:00 † Irena
5:45 † Marta

Ut
16.12.

Féria

6:15 ZBP Mária s rod.
7:00 † Ján - 1. výročie
12:00 ZBP Anna
18:00 † Danka (7 rokov)
5:45 ZBP Marta, Jozefína

St
17.12.

Féria

6:15 † Pavel
7:00 † Anna - 1 mesiac
12:00 † Pavlína, Štefan, Cecília
18:00 † Štefan
5:45 † Stanislav, Ladislav, Cyril

Št
18.12.

Féria

6:15 ZBP rod. Kolesárová
7:00 † Milan - 10. výr., † Jozef - 18. výr.
12:00 † Quido, Mária
18:00 † Anton
5:45 † František, Milan

Pi
19.12.

Féria

6:15 † Ján
7:00 † Jozef - pohrebná
12:00 ZBP Jozef (50 r.)
18:00 † Anna, Štefan

So
20.12.

Ne
21.12.

Féria

5:45 † Anna, Margita, Jozef, Mária,
Štefan
6:15 † Františka (ž)
18:00 † Lýdia

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Vladimír), 7:45 , 10:00 - latinská, 11:30, 18:00 († Anton);
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 strechy konkatedrály:
bohuznáma 50 €, bohuznáma 100 €,
bohuznáme osoby 300 € a 100 €, bohuznáma 20 €, p. Gumanová 100 €.
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 100 €, bohuznáma Anna
100 €, bohuznáma Alžbeta 400 €, bohuznáma Katarína 400 €.
Pre núdznych: bohuznáma 10 €.

6.

7.

Na charitu: bohuznáma 7 €, bohuznáma 5 €.

Na Rádio Lumen: bohuznáma 20 €,
bohuznáma Alžbeta 100 €, bohuznáma
Katarína 100 €.
Na misie RWANDA: z pohrebu Márie
Zapotokovej 170 €,
Na Cemjatu: p. Gumanová 100 €.
Zbierka na jesennú charitu - OPRAVA:
františkáni 1 030 €, saleziáni 366 €.
Za chybné údaje sa ospravedlňujeme.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
2. 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.
3. Hnutie
rozvedených
kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční dňa
16.12.2014 v Katolíckom kruhu, na
Jarkovej ulici o 17:00 hod. Téma: Ježiš
je už blízko. Stretnutie povedie kňaz
Marek Rojak – moderátor ACM-ka.
4. Predvianočné spovedanie na Cemjate
v kostole bude v sobotu 20.12.2014
od 10:00 do 10:30 hod. Sv. omša bude
slávená o 10:30 hod.
5. 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

8.

9.

strana 3

obchodoch...).
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.
Od pondelka 8.12.2014 sa na farský
úrad je možnosť 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.
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.

10. Požehnanie
domov
a
bytov.
V kancelárii FÚ alebo v sakristii konkatedrály nahláste potrebné údaje
aj s dňom, ktorý vám vyhovuje.
Požehnávať domy a byty budeme 3.1.
a 4.1.2015.
11. Prosíme
vás,
aby
ste
nám
prostredníctvom farskej schránky,
farského e-mailu alebo osobne dali
vedieť, ktoré aktivity či podnety
v našej farnosti v roku 2014 vás potešili
alebo obohatili.
12. Betlehemské svetlo si môžete odpáliť
od skautov pred konkatedrálou
v dňoch: • 23.12.2014 od 10:00 do 19:00
hod. • 24.12.2014 od 8:00 do 12:00 hod.

Krsty 6.12. a 7.12.2014

Frederik Jakubko, Vivien Bellová,
Gréta Sivuličová

