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Ružencový október

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
27. NOVEMBER 2016

Dnešnou nedeľou začíname
Advent

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

môžete nahlasovať v kancelárii farského úradu. Spovedať ich budeme
v piatok 16. 12. od 8:00. Predvianočná
sv. spoveď na Cemjate bude v sobotu
17. 12. 2016.
16. Pozývame vás na púť: Paray le Monial - Cluny - Taize - Lurdy - Ars.
Termín: 7. - 14. máj 2017. Cena: cca 435
eur (ubytovanie, strava, doprava, cestovné a úrazové poistenie). Púťou vás bude
sprevádzať o. Viktor Baltes a o. Marek
Varga.

48
2016

predaj a servis tlačiarní

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
dovšetkým žiaci 8. a 9. ročníka základných
škôl, keďže v nasledujúcom školskom roku
gymnázium otvára 1 triedu bilingválného
gymnaziálneho štúdia v anglickom jazyku
a 3 triedy klasického štvorročného štúdia.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 051/756 73 02, na mailovej adrese:
gymonika@gymonika.sk alebo na internetovej stránke školy: www.gymonika.sk.
15. Chorých na predvianočnú sv. spoveď

poďakoval všetkým deťom, ktoré sa zapojili do tejto aktivity. Mikuláš Višňovský, Alexandra Drabová, Rebeka Mašlejová, Lukáš
Kažimír, Marek Pillár, Dominika Fabiánova, Tadeáš Šíry, Katarína Garberová, Oliver
Dzurík, Miriam a Mariana Horoščakové
boli odmenení ružencom a lízankou, prvé
tri deti dostali poukaz do Aquacity Poprad
(foto Michal Masliš).
Ďakujeme všetkým deťom a ich rodičom za ich otvorené srdiečka a snahu prichádzať každý deň do kostola a aktívne sa
zapájať do modlitby sv. ruženca.
Pána kaplána Telváka a animátorov
ste každý deň milo prekvapili a potešili
svojou účasťou, všetkým ste nám vy malí
veľkým príkladom, že je to možné.
Petronela Galdunová

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

Výnimočný mesiac október, zasvätený
Panne Márii Ružencovej, sa nám skončil.
Do modlenia sa krásnej modlitby ruženca
sme takisto motivovali aj našich najmenších – deti. Každý deň od pondelka do
piatku prichádzali do kostola s rodičmi,
starými rodičmi, samy a aktívne sa zapájali do tejto modlitby. Za každý pomodlený ruženec, sv. omšu a prítomného rodiča
dostávali kvietok a spoločne sme vytvárali
kvetinovú lúku pre Pannu Máriu. Do 3.
ročníka tejto zaujímavej októbrovej aktivity
sa zapojilo 109 detí a spoločne sme nazbierali 1209 kvetov.
V nedeľu 6. 11. 2016 pán kaplán František Telvák vyhlásil oficiálne výsledky, kde

Infolist

Keď si dnes, v prvú adventnú neďeľu, zapálime jednu zo štyroch sviečok na
adventnom venci, nastáva doba adventu
a príprav na vianočné sviatky. Advent nie
je len obdobím horúčkovitých nákupov,
má predovšetkým duchovný význam. Toto
štvortýždňové obdobie je najmä pre veriacich časom duchovnej prípravy a pokánia
pred narodením Ježiša a slávením Vianoc.
DUCHOVNÝ VÝZNAM
Slovo "advent" pochádza z latinského
"adventus", čo znamená príchod, v tomto prípade Spasiteľa na svet. Adventné
obdobie je vlastne prípravou na vianočné
sviatky, ktorá sa už od 11. storočia ustálila na posledné štyri týždne pred Štedrým
dňom. Advent bol vždy časom pôstu, pri
ktorom sa mali ľudia namiesto konzumovania nadmerného množstva jedla a pitia
venovať zbožnému rozjímaniu a striedmosti. Zakázané boli tiež všetky zábavy,
tanec a spev. Napriek tomu sa počas adventu konali niektoré ľudové obrady, ktoré
tento zákaz viac-menej porušovali. Prvou
adventnou nedeľou medzi 27. novembrom
a 3. decembrom sa začína nový liturgický
rok a každá adventná nedeľa má aj svoj
špecifický liturgický význam.
Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je
v znamení pokánia, tretia radosti a štvrtá
hovorí o udalostiach bezprostredne pred
narodením Ježiša. Advent napokon vrcholí vigíliou, čiže Sviatkom narodenia Pána.
Každá z adventných nedieľ má aj svoje ľu-

ročník: XXVI.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA
dové označenie - železná, bronzová, strieborná a zlatá, ktoré sú v súčasnosti známe
zvýšenou nákupnou horúčkou. Počas adventu majú sviatok i niektorí dôležití svätí
- Ondrej, Barbora, Mikuláš a Lucia.
Sviatok apoštola sv. Ondreja je 30.
novembra a z ľudových tradícií sa s ním
spája liatie olova slobodnými dievkami do
studenej vody. Podľa tvaru olova sa potom
dozvedajú, akú podobu bude mať ich budúci ženích. Na sv. Barboru (4. decembra)
dávajú vydajachtivé dievčata do vázy vetvičky z čerešne, resp. jablone, tzv. barborky a čakajú, že keď do Vianoc rozkvitnú,
do roka sa vydajú. Mikulášska tradícia je
večne živá či v meste alebo na dedine, kde
chodia masky čerta, anjela a sv. Mikuláša
a rozdávajú deťom darčeky.
Na sv. Luciu (13. decembra) museli byť
kedysi domy už upratané ako zo škatuľky.
Podľa ľudových povier je sv. Lucia ochrankyňou proti čarodejniciam. Svetlo štyroch
postupne horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Ježiša, ktorý rozptyľuje temnotu
a strach, preto že on je "svetlo sveta ".
Tradícia adventného venca sa rozšírila
v 19. storočí z Nemecka ako nápad duchovného Johana Wichtera, ktorý si v roku 1860
zavesil vo svojom dome na strop obrovský
čečinový veniec a pripevnil naň 24 sviečok, na každý adventný deň jednu Dnes
do venca ukladáme 4 väčšie sviečky, podľa
počtu adventných nedieľ. Obvykle je tento
adventný prvok v tvare ihličnatého venca,
s rôznymi ozdobami a sviečkami.
Spracoval: František KUNC.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Marek s od.

Po.
28. 11.

Pondelok
po 1. adventnej nedeli

6.15 † Anton
7.00 † Terézia - 1. výročie
12.00 † rod. Hardoňová, Tomčaková
18.00 † Terézia, Ján
5.45 † Gejza, Matilda

Ut.
29. 11.

Utorok
po 1. adventnej nedeli

6.15 † Ilonka, Gizela, Mária
7.00 † Mária - 1. výročie
12.00 † Gustáv, Justína, Mária, Jozef,
Jozef
18.00 † Ján, Ján, Helena
5.45 † Andrej

Str.
30. 11.

Sv. Ondreja,
apoštola
(sviatok)

6.15 ZBP Albína - Mária
7.00 † Elena - pohrebná
12.00 ZBP Gustáv a Filip - obrátenie
18.00 † Štefan

Št.
1. 12.

Pia.
2. 12.

Štvrtok
po 1. adventnej nedeli

6.15 † Mária, Andrej
7.00 † Marek - pohrebná

Adorácia po večernej sv. omši - 12.00 ZBP Marián a Rudolf
Hnutie Svetlo - Život
18.00 † z rod. Timkovej, Anna, František,
Ján, Mária, Ján

Piatok
po 1. adventnej nedeli
1. piatok v mesiaci
Cemjata 17.00

So.
3. 12.

5.45 † Andrej

(spomienka)

6.15 † Anna, Štefan
7.00 † Pavlína - pohrebná
12.00 † Ján, Mária, Mária, Ladislav
18.00 † Žofia, Ondrej, Jozef

Sv. Františka Xaverského,
kňaza

5.45 † Andrej

5.45 † Milan
6.15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18.00 ZBP a obrátenie - Milan

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Ne.
4. 12.

5.45 († Pavel), 6.30 († Martin - kňaz), 7.45,
10.00 (ZBP Jakub), 11.30 (ZBP rod. Ľubomíra),
15.00 (ZBP Agáta - 50 r. života),
18.00 († z rod. Baníkovej, Krajňákovej, Novickej, Učanovej);
Cemjata 10.15

Legenda: † - zosnulý/á/ ZBP - zdravie a Božie požehnanie
Stránkové hodiny v kancelárii: Po, Str: 10.00 - 11.30 hod., 16.00 - 17.30 hod. ; Ut, Štv: 16.00 - 17.30 hod. ; Pia: 10.00 - 11.30 hod., 16.00 hod. - 17.00 hod.
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.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na kostol:
• Anna Vrábľová 500 €,
• manželia Štefan a Mária 100 €,
• rod. Fecková 100 €,
• z pohrebu Pavlíny 70 €,
• bohuznámi: 15 €, 10 €, 10 €,
Na kalváriu:
• bohuznámi Miroslav s rod. 100 €.
Zbierka sv. Alžbety:
• konkatedrála 624,30 €,
• kaplnka FNsP 32 €,
• jezuiti 262, 65 €.
Na 1. adventnú nedeľu sa uskutoční
zbierka na charitu.
Tento týždeň bude prvopiatkový.
Chorých spovedáme ako obvykle.
V pondelok 28. 11. sa o 15.00 uskutoční stretnutie Spoločenstva Božského
Srdca v kláštore Sancta.
V sobotu 3. 12. o 15.00 sa uskutoční
Duchovná obnova pre kostolníkov,
kurátorov, kantorov a rozdávateľov
sv. prijímania, žalmistov a lektorov
v kláštore sestier CJ - na Majeri (Ul.
Tarasa Ševčenka).
Sv. omša v nedeľu o 15.00 hod bude
aj naďalej. O 14.50 začíname čítaním
z Denníka sv. Faustíny, potom je Korunka a následne sv. omša.
Blížia sa Vianoce a s tým spojené aj
vianočné koncerty. V našej konkatedrále bude vianočný koncert Kataríny
Koščovej dňa 26. 12. 2016 o 19.30 hod.
Vstupenky formou milodaru (výťažok
na opravu konaktedrály) si môžete zakúpiť u p. ekonómky na fare. Cena je
10 €.
V chráme nájdete pokladničku s názvom Vianočný dar pre chudobných.
Vopred ďakujeme za vaše milodary,

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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ktoré prerozdelíme pred sviatkami
chudobným.
Blížia sa sviatky Narodenia Pána, pozývame vás k dobrej sv. spovedi. Prosíme, aby ste si dali záležať na príprave na sv. spoveď a taktiež využili čas,
aby ste si nenechávali sv. spoveď na
poslednú chvíľu - v týždni pred sviatkami. Povzbuďte aj svojich rodinných
príslušníkov, aby pristúpili k spovedi
a dali si na nej záležať.
OZ Magis prosí o potravinovú pomoc pre rodiny v núdzi - približne 80
rodín. Potraviny môžete odovzdať na
farskom úrade alebo v kláštore Sancta
Maria. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Takisto budú mať svoj stánok na
vianočných trhoch.
Pozývame vás na komorný adventný
koncert: Adventné organové soireé.
Františkánsky kostol sv. Jozefa, 4. 12.
2016 o 17.00 hod., hosť: Marek Vrábel
(orgán).
Rorátne sv. omše budeme sláviť od
pondelka 5. 12. do soboty 10. 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.
Odpustová sv. omša na sviatok sv.
Mikuláša (6. 12.) bude o 9.00, príde
o. biskup Marek Forgáč - srdečne vás
pozývame.
Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Moniky: 9. 12. 2016, Ul. Tarasa Ševčenka 1 od 9.00. Záujemcovia o štúdium si budú môcť pozrieť
priestory školy, stretnúť sa so žiakmi,
vyučujúcimi a vedením školy a zažiť
atmosféru našej školy. Pozvaní sú pre(Pokračovanie oznamov na strane 4)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. 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

