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(Pokračovanie zo strany 1)
o našu dušu a hľadanie Božieho kráľovstva na prvom mieste, veď všetko ostatné
sa nám potom pridá – ako to zachytávajú
slová sv. evanjelia.
Majme odvahu k dobrej spovedi. Nebojte sa preto spovedať sa napríklad za
pomoci papierika, kde sa dopredu pripravíte a napíšete svoje hriechy, aby ste na nič
nezabudli. Rozum nie vždy dobre slúži ako mladým, tak aj starším. Používať papierik nie je hanba. Ja sám tak robím.
Viem, že podaktorí z vás mali v minulosti negatívnu skúsenosť zo sv. spoveďou
– resp. s kňazom, pri ktorom ste sa spovedali a táto skúsenosť vás zablokovala
a odradila od ďalšej spovede. Niektorí
zanevreli tak, že už roky neboli na sv. spovedi. Prosím, modlite sa za tých kňazov
a žehnajte im. Boh vám požehná o to viac.
Ak ste sa zablokovali a zanevreli,

alebo viete o niekom takom, povedzte
nám o tom, príďte k nám. Budeme hľadať spoločne riešenie, ako to odblokovať
a pohnúť veci ďalej. Budeme sa spoločne
modliť o odpustenie a uvoľnenie z tejto
negatívnej skúsenosti. Spôsob sa vždy
nájde. Kde je vôľa, tam je cesta. Veď celé
nebo má radosť z jedného hriešnika, ktorý
robí pokánie.
Bratia a sestry, uvedomujem si, že som
hriešnik ako vy, a tak slová, ktoré vám adresujem v Infoliste, patria rovnako mne,
ako i každému hriešnikovi, či je to kňaz,
biskup, dôchodca – ktokoľvek.
Očakávajme preto nové nebo a novú
zem, lebo všetko sa raz pominie – aj my,
len Božie slovo sa nikdy nepominie – to
platí naveky. Buďme k sebe Boží. Prajem
vám požehnaný čas Adventu.

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
13. Srdečne pozývame na stretnutia "ADVENTNÉ VEČERY". Stretnutia sú
vždy v piatok večer pred jednotlivými adventnými nedeľami, kde budú
na aktuálne témy hovoriť pozvaní
hostia. Po prednáškach bude priestor
na otázky a odpovede, skúsenosti
a svedectvá. Miesto: PASTORAČNÉ
CENTRUM POD KOSTOLOM KRÁĽOVNEJ POKOJA, RKFU. Nám. Kráľovnej pokoja 1. Sídl. III. Prešov. Čas:
po sv. omši 18:00 hod. Na stretnutie pozýva spoločenstvo Domáca Cirkev a Jozef
Heske, kňaz pre Hnutie Svetlo-Život
14. V nedeľu 6.12. vás srdečne pozývame
na slávnostnú sv. omšu so začiatkom
o 10:00 hod. pri príležitosti ukončenia Roku konkatedrály, ktorú bude
celebrovať Mons. Bernard Bober. Po
sv. omši sa uskutoční akadémia ku
cti sv. Mikuláša, ktorú pripravujú

naše deti, mládež, miništranti a p.
kaplán František. Srdečne Vás pozývame.
15. V kancelárii farského úradu môžete priebežne nahlasovať úmysly sv.
omší na mesiac január až marec 2016.
16. V NEDEĽU 6. 12. NEBUDE SV.
OMŠA O 11:30 hod. z príležitosti slávenia ukončenia Roku konkatedrály.
Úmysel, ktorý mal byť odslúžený na
tejto sv. omši, odslúžime na sv. omši
o 10:00 hod.
17. Rorátne sv. omše budeme sláviť od
pondelka 7. 12. do soboty 12.12.
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 - ako v riadnom
čase na sv. omši o 5:45 hod.

Váš kaplán Viktor Baltes
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Požehnaný čas Adventu
Myslím, že Advent je čas uvedomenia
si, čo Boh robí pre človeka. Boh nielen kedysi dávno vykonal čosi konkrétne – priniesol ľuďom svetlo do ich tmy, priniesol
vyslobodenie a vzal na seba neprávosti
všetkých nás - , ale On naďalej koná a neprestáva sa o nás starať. Posolstvo Vianoc
je stále živé – predsa Boh je ten istý včera,
dnes i naveky. Preto vám, priatelia, želáme požehnaný čas Adventu, v ktorom

Dodatok o sv. spovedi
Moje články o sv. spovedi zasiahli
mnohých z vás. Niektorí ich uvítali, iných
zneistili, niektorých motivovali k lepšej
spovedi a niektorých povzbudili. Reakcie
sú rôzne. Rád by som uviedol isté skutočnosti na pravú mieru - najmä tie, ktoré vás
zneistili, a vďaka odvahe niektorých z vás,
ste mi o tom aj povedali.
Spovedať sa z hriechov iných neznamená, že v sv. spovedi nemôžem spomenúť okolnosti môjho hriechu, ktoré ma
k nemu privádzajú. Práve naopak, tie je
potrebné spomenúť; zvlášť, ak ide o často
opakujúci sa hriech, alebo o ťažký hriech.
Z hriechu iného sa spovedám vtedy, ak sa
venujem cudzím hriechom a nie svojim.
Dôležité je vyspovedať sa zo svojich hriechov a v krátkosti spomenúť okolnosti,
ktoré ma k nemu privádzajú, napr. mám
muža alkoholika, mám ťažko chorého
manžela (manželku), som ťažko chorý(á),
môj šéf ma núti podvádzať a pod. – to

ročník: XXV.

1. NEDEĽA V ADVENTE - ROK C

sa môžeme spoločne nechať prekvapiť
samým Bohom. Len sa nechajme viesť
ako mudrci hviezdou, len načúvajme ako
pastieri anjelom. Ako Mária s Jozefom pri
Ježiškových jasliach v nemom úžase sledovali, čo sa okolo ich syna deje. Dovoľme
Bohu byť Bohom medzi nami v tej najľudskejšej podobe, ako sa len dá. Čo to presne
znamená? Práve na to je čas Adventu.
Požehnaný čas Adventu Vám vyprosujú
Vaši kňazi
všetko sú okolnosti, ktoré objasňujú váš
hriech. Toto je priam potrebné spomenúť,
aby sme hľadali cestu, ako ďalej kráčať
a žiť v prostredí, v ktorom padáme.
Mojimi článkami nechcem nikoho
odsúdiť, či znevážiť. V spovednici preto
vždy očakávajte milosrdenstvo, následne
sami buďte milosrdní.
Avšak milosrdenstvo nikdy nie je slepé – je konkrétne a vždy sa konkrétne
prejavuje. Milosrdenstvo je len pre milosrdných – ako to povedal aj Pán Ježiš:
,,Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo.“
Uvedomujem si veľkú zodpovednosť,
ktorú za vás pred Bohom mám - a samozrejme, nielen ja, ale každý z nás - kňazov. Preto je potrebné ohlásiť pravdu celú
– nielen tú príjemnú časť, ktorá sa dobre
počúva.
V prúde a tempe života nám občas
uniká pointa – podstata . Nechcem, aby
nám uniklo to najpodstatnejšie – starosť
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Po
30.11.

apoštola
(sviatok)

6:15 † Ján, Anna
7:00 † Andrej (pohrebná)
12:00 † Pavol
18:00 † František
5:45 † František

Ut
1.12.

Utorok
po 1. adventnej nedeli

6:15 † Pavol, Anna
7:00 † Júlia (pohrebná)
12:00 † Dušan, Ján
18:00 † Arnošt, Rudolf
5:45 ZBP Matúš

St
2.12.

Streda
po 1. adventnej nedeli

6:15 † Pavol, Karol, Jozef
7:00 † Peter (pohrebná)
12:00 † Imrich
18:00 ZBP Jozef, Margita

Št
3.12.

Pi
4.12.

So
5.12.

Ne
6.12.

Svätého Františka
Xaverského, kňaza
(spomienka)

Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši.

Piatok
po 1. adventnej nedeli
1. piatok v mesiaci
Cemjata
- sv omša o 17:00 hod.,
- od 17:00 hod. sv. spoveď.

Sobota
po 1. adventnej nedeli
1. sobota v mesiaci

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Gabriel, Milan

Svätého Ondreja,

Infolist

Infolist

5:45 ZBP Stanislava (ž.)
6:15 † Cecília, Margita
7:00 † Irena
12:00 ZBP Mária, Terézia, Mária
18:00 † Matúš, František, Ján, Viktória
5:45 ZBP Mária - 55 r. života
6:15 † Martin (kňaz)
7:00 † Ján (pohrebná)
12:00 ZBP Zdenka (ž.)
18:00 ZBP Darina, Daniel, Tatiana,
Emília, Vladimír, Emil
5:45 ZBP Stanislava (ž.), Anna, Mária
6:15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:00 ZBP Milan (za jeho obrátenie)

2. ADVENTNÁ NEDEĽA - C, CYKLUS II.

Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Janka), 7:45 (ZBP Magdaléna s rod. - 70 r. života),
10:00 († Viktor, Marta - úmysel, ktorý sa mal slúžiť na sv. omši o 11:30),
18:00 († Miloš, Vincent, Helena, Mikuláš), Cemjata 10:15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Viktor Baltes, 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: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut, Str, Štv: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. 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

Na 1. adventnú nedeľu (29.11.) sa
uskutoční zbierka na charitu.
Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia: , 50 €,
100 €, 200 €, 20 €, 30 €, 50 € - na
kalváriu
• p. Oršuľák 10 €, p. Babimčáková
50 €, p. Číž 200 €
• Farnosť Kráľovnej pokoja Prešov,
sídlisko III. venovali na strechu
1000 €, Jezuiti 302,94 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
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.
Vo štvrtok 3.12.2015 bude v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18:00 hod. sv.
omša spojená s modlitbami za vnútorné uzdravenie a oslobodenie s eucharistickou pobožnosťou. Organizuje hnutie Svetlo - Život.
Prosíme, aby ste v kancelárii farského úradu nahlásili svojich chorých na
predvianočnú sv. spoveď, ktorú budeme vysluhovať v piatok 18.12.2015
ráno - okrem tých, ku ktorým prichádzame pravidelne na prvé piatky.
Dňa 9.12.2015 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
9.12.2015.
Upozornenie pre snúbencov, ktorí
plánujú sobáše v mesiacoch január február 2016: predmanželské náuky
v mesiacoch december 2015 a január
2016 nebudú.
Centrum pre rodinu Sigord organizuje Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených
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v dňoch 18. - 20. 12. 2015 v Centre pre
rodinu na Sigorde pri Prešove. Duchovné cvičenie povedie kňaz Peter
Komanický. Bližšie informácie na výveske kostola alebo na stránke www.
centrumsigord.sk
9. Gospelová
spevácka
skupina
G.O.D.´s, pôsobiaca pri CZUŠ sv.
Mikuláša v Prešove, pripravuje 21.
decembra o 18:00 hod. v Divadle
Alexandra Duchnoviča Vianočný
koncert, na ktorý vás srdečne pozývame. Predpredaj vstupeniek: MIC
Prešov, Hlavná 67 , tel.č. 051 / 3100125
alebo 0911 500 499. Cena vstupenky
6 € dospelý, 4 € študent. Viac info na
výveske kostola a na stránke www.
gods.sk
10. Výdaj podielov SSV trvá od 19.10.
2015 do 30.11.2015 v čase od 10:00
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do
14:30 hod. v mládežníckej miestnosti
na fare (vstup z Hlavnej ul. - za presklenými dverami smerom na dvor, dvere
vpravo)
11. Občianske združenie MAGIS oznamuje, že počas vianočných trhov
v stánku č. 1 - pri južnom vchode do
nášho chrámu - bude možnosť zakúpením výrobkov podporiť rodiny v núdzi, ktorým sa venujú sestry
Congregatio Jesu. V adventnom období od 1.12. - 14.12.2015 bude v kláštore Sancta Maria na Konštantínovej
ul. č. 2 v Prešove zbierka potravín pre
núdznych. Za všetky milodary všetkým dobrodincom vopred ďakujeme
a prajeme požehnaný Advent. Sr.
Maristella Kačová CJ
12. Klub kresťanských pedagógov pozýva svojich členov a sympatizantov
na pravidelné stretnutie, ktoré bude
vo štvrtok 10.12.2015 o 16:00 hod.,
tentokrát v príjemnom prostredí farskej pivnice U Nikodéma. Výbor KKP
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

