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Skupina mladých manažérov po týždňovom školení bežala chodbami letiska. Bol
piatok večer a všetci sa chceli vrátiť domov
na víkend. Meškali. Ich let už bol hodnú
chvíľu ohlásený Utekali letiskovou halou
s kufríkmi, lístkami a pasmi v rukách.
Zrazu sa dvaja nechtiac potkli o stánok
s ovocím a vrazili do košíka s jablkami.
Košík sa vysypal a jablká sa rozkotúľali
po zemi. Mladíci bežali ďalej. Ani sa
nezastavili a neobzreli, aby stihli nastúpiť
do lietadla. Všetci okrem jedného.
Posledný z nich zo súcitu k majiteľke
stánku zastal. Zakričal svojim priateľom,
aby šli bez neho a zavolal manželke, že
pocestuje nasledujúcim lietadlom. Vrátil
sa k terminálu a videl, že všetky jablká sú
ešte stále na zemi. Bol prekvapený, keď
zistil, že majiteľka stánku je slepé dievča.
Dievča plakalo, veľké slzy mu stekali po
lícach. Ohmatávalo podlahu, márne sa
snažilo pozbierať jablká.
Prechádzalo tadiaľ množstvo ľudí, no nikto
sa nezastavil, akoby nikomu nezáležalo

na tom, čo sa stalo. Muž si pokľakol
k dievčaťu, pozbieral jablká do košíka
a pomohol dať pult na miesto. Všimol
si, že veľa jabĺk sa pri páde potĺklo, a tak
vybral peňaženku a opýtal sa dievčiny:
„Si v poriadku?“ Ona s úsmevom
prikývla. Muž jej vložil do ruky sto eur
so slovami: „Vezmi si ich, prosím. To je za
tú škodu, ktorú sme ti spôsobili. Dúfam,
že sme ti úplne nepokazili deň.“ Mladík
odchádzal, ale dievča za nim zakričalo:
„Pane...“ Zastal, otočil; sa a zahľadel do jej
slepých očí. Vtom sa dievča spýtalo: „Ty si
Ježiš?“ Zostal nehybne stáť, niekoľkokrát
sa váhavo otočil, až potom pokračoval
smerom k lietadlu. V duši mu rezonovala
otázka: „Ty si Ježiš?“
Jozef Dronzek, dekan

Pochválený buď Ježiš Kristus! Zo srdca
sa chcem poďakovať za aktivity spojené
so Združením Faustínum, sv. omše –
združený úmysel, kde môžeme predkladať
prosby za potreby našich rodín, blízkych,
našich chorých, priateľov, za všetkých,
ktorí s láskou slúžia v nemocniciach, za
kňazov, za svetlo a požehnanie v našich
životoch, za uzdravenie, obrátenie
duší a prenádherným zážitkom pre
mňa osobne sú adorácie s osobitným
požehnaním všetkých, kde za komorného
svetla na oltári svieti a žiari živý
Kristus, náš Kráľ, moje všetko. Nech
sú Božou milosťou a silou podopierané

ruky vdp. Baltesa, keď dvíha vysokú
monštranciu a vysluhovateľov, ktorí
pomáhajú dvíhať ľudí, ktorí v zástupe
ťažšie vstávajú po poklone sviatostnému
Kristovi. Aj toto je hlboké gesto lásky,
že Ježiš je prítomný na tomto mieste.
Žehnám aj všetkým, ktorí slúžia službou
hudobného doprovodu. Niečo nádherné
a neopakovateľné! Zo srdca požehnaný
zbytok Adventu a požehnané sviatky!
Nech sa Ježiš narodí v našich srdciach
a ony nech sú celý život svetlom
zapálené pre Neho, nech je záchranou
a občerstvením našich životov.
M. Dolinská, Prešov.
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ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

„Hľa služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa
Tvojho slova.“
Evanjelium dnešnej nedele nám
pripomína pokoru Najsvätejšej,
ktorá nielen s vierou, ale aj s rozumom prijala posolstvo archanjela
Gabriela. Sama sa necítila hodná
prijať takúto úlohu. V jedinej chvíli
stála pred veľkým rozhodnutím:
„Odmietnuť návrh, alebo ho prijať?“
Po anjelových slovách tento návrh
s pokorou prijala. Bola si vedomá
toho, že možno prídu aj ťažkosti
so snúbencom, ale predsa svojimi
slovami vyjadrila Bohu úplnú poslušnosť, aj keď si uvedomovala, ako to
môže ovplyvniť jej život. Do akej
miery sa podobá náš život životu
Panny Márie? Dokážeme odpovedať
Bohu s rovnakou ochotou ako Panna
Mária? Veríme, že aj nás chce Boh
mnohokrát povolať na veľké veci?
Toto povolanie platí pre každého
jednotlivca. Boh však nenanucuje
spásu. Ponúka nám ju ako iniciatívu lásky, na ktorú odpovedáme
slobodným rozhodnutím. Postoj
Panny Márie nás pozýva k zamysleniu. S každým z nás má Boh svoj
zámer a na každého z nás sa obracia
so svojím „povolaním“. Tu už
záleží na nás, či ho prijmeme, alebo

odmietneme.
Pred nami sú najkrajšie sviatky
roka. Zoberme si príklad z nebeskej
Matky a podobne ako ONA
vyjadrime Bohu svoje FIAT. Cez
Máriu prednesme Bohu svoje úzkosti
a prosby, aby nám v rozhodujúcich
životných chvíľach ako Matka dobrej
rady vyprosila milosti na správne
a odvážne rozhodnutie na plnenie
Božej vôle. Veď predsa plnenie Božej
vôle v maličkostiach nás kladne
ovplyvňuje aj pri veľkých veciach.
Jozefína Rečičárová

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef

Po
22.12.

6:15 ZBP Janka (ž)

Féria

7:00 † Matilda
12:00 † Juraj
18:00 za nenarodené deti
5:45 † Alexander, Anna

Ut
23.12.

6:15 † Štefan

Féria

7:00 † Ján - pohrebná
12:00 ZBP Eva s rod.
18:00 za obrátenie Milana

NARODENIE PÁNA

St
24.12.

Št
25.12.

Pi
26.12.

So
27.12.

Ne
28.12.

slávnosť s oktávou (večer)
Sv. omše: 22:00 († Anna), 24:00 (za celú farnosť);
Cemjata 22:00, Surdok 20:00

NARODENIE PÁNA

slávnosť
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská s orchestrom, 11:30, 18:00
Cemjata 10:15

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

sviatok
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská s orchestrom, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15

Sv. Jána,

apoštola a evanjelistu
sviatok

5:45 † Filip, Cecília
6:15 † Jozef - 1. výr.
18:00 † Eva, Ladislav, Viera

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Ladislav, Anna), 7:45, 10:00 - latinská († Viera), 11:30,
18:00 († Štefan, Helena, Stanislav, František, Bartolomej, Žofia);
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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Oznamy

Milodary na opravu konkatedrály:
bohuznámy 40 €, bohuznámy
10 €, bohuznámy 10 €, bohuznáma
100 €, bohuznáma 10 €, bohuznáma
Magdaléna 100 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Štedrá večera v našich domovoch
a rodinách sa v našej farnosti začne
spoločnou modlitbou o 17:00 hod.
Dňa 25.12. a 26.12.2014 sa o 10:00
hod. uskutoční latinská sv. omša za
účasti orchestra s týmto programom:
I Reimann: Pastoralmesse in G; A.
Zangl: Tecum principium; G. Torelli:
Concerto N°6 en Ré-Majeur. Srdečne
vás pozývame k účasti.
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.
Dňa 2.1.2015 – na prvý piatok
v mesiaci nepôjdeme spovedať
chorých! Spovedať chorých budeme
až v mesiaci február 2015!
Dobrá novina. Koledovanie po
domoch a bytoch bude v spolupráci
s hnutím ERKO v utorok 6.1.2015
od 13:00 hod. Môžete sa zapísať
v sakristii konkatedrály.

Požehnanie domov a bytov
V kancelárii farského úradu, alebo
v sakristii konkatedrály nahláste
potrebné údaje aj s dňom, ktorý vám
vyhovuje. Požehnávať domy a byty
budeme 3.1. a 4.1.2015.
8. Betlehemské svetlo si môžete odpáliť
v konkatedrále z lampáša, ktorý bude
pri jasličkách.
9. 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.
10. Vyjadrujeme úprimné Pán Boh

strana 3

zaplať všetkým, ktorí ste prispeli
potravinovou zbierkou pre O.z.
MAGIS, ktoré to rozdelilo núdznym
v našej farnosti. Farský úrad ste
„zaplavili“ potravinami v tom
najlepšom slova význame. Pán Boh
zaplať za štedrosť!
11. 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.
12. Vyhlásenie
KBS
k
referendu
o ochrane rodiny. Vyjadrujeme svoju
podporu referendu o ochrane rodiny.
V atmosfére sviatkov lásky a rodiny
obraciame sa na veriacich i na všetkých
ľudí dobrej vôle, aby vo februári
aktívne využili svoje hlasovacie právo
a pozitívne sa vyjadrili k predkladaným otázkam. Vyjadrujeme svoje
presvedčenie, že podpora rodiny
a manželstva má byť stredobodom
života našej spoločnosti. Zároveň
pozývame k tomu, aby sa ľudia nielen
pred referendom, ale neustále, zamerali
na konkrétnu pomoc rodinám vo
svojom najbližšom okolí. Vyjadrujeme
tiež želanie, aby ľudia nepodľahli
tlaku a antikampaniam, ktoré sa snažia
na referendum pozerať negatívne.
Máme nádej, že v rámci celospoločenskej diskusie bude rešpektovaná
náboženská sloboda i sloboda slova.
Je naším želaním, aby referendum
prebehlo v pokojnej atmosfére a bolo
chápané ako pozitívna iniciatíva pre
dobro človeka a za ochranu hodnôt,
ktoré sú prirodzené a ktoré Cirkev
neustále pokladá za svoju prioritu.
V Bratislave 18. decembra 2014

Krsty 13.12.2014
Michal Ondreička

