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(Pokračovanie zo strany 1)
poslom a aké sú jeho predpoklady?
Má ním byť každý pokrstený - kresťan
- teda ten, kto patrí/kto je zasvätený
Kristovi. Každý jeden z nás sa tak má stať
poslom predchádzajúcim Ježiša v tomto
svete, ktorý bude vyrovnávať chodníky
a vzbudzovať očakávania a túžby po
Ježišovi. Predpokladom na plnenie úlohy
posla je Jánova výzva - obrátenie.
Tu sa ponúka prežívať čas adventu
(Pokračovanie oznamov zo strany 3)

18. Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv.
Mikuláša, Prešov vás pozýva na
úvodnú konferenciu projektu „Priateľstvo a pomoc bez hraníc.“ Téma:
„Cez kultúrne duchovné a sociálne
otázky ku vzájomnému porozumeniu.“ S príspevkami vystúpia zástupcovia partnerov projektu z Ukrajiny a Slovenska. Dátum a miesto konania: 12.
12. 2016 o 10.00 hod, Metodová ulica
č. 1, kaplnka ACM (bývala kaplnka Saleziánov).
19. Klub kresťanských pedagógov pozýva svojich členov a sympatizantov
na duchovnú obnovu, ktorá bude vo
štvrtok 15. 12. od 14.45 hod. v Kaplnke Božieho milosrdenstva pri poliklinike Sekčov.

Druhá adventná nedeľa

tlač, kopírovanie, väzba

16. Pozývame vás na púť: Paray le Monial - Cluny - Taize - Lurdy - Ars.

17. V mene našej farnosti chceme poďakovať Gymnáziu svätej Moniky (vedeniu školy, učiteľom a študentom) za pomoc pri adventnej aktivite s anjelikmi
a predsavzatiami. Ďakujeme vám, že
Pán Boh cez túto vašu službu môže
konať v našich životoch a rodinách
dobro. Kňazi a veriaci farnosti sv. Mikuláša Prešov.

4. DECEMBER 2016

lacné tonery a cartridge

15. Chorých na predvianočnú sv. spoveď 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.

Termín: 7. - 14. máj 2017. Cena: 395
eur (ubytovanie, strava, doprava, cestovné a úrazové poistenie). Púťou vás bude
sprevádzať o. Viktor Baltes a o. Marek
Varga. Môžete sa nahlasovať v kancelárii
alebo v sákrestii konkatedrály. Viac na
www.presov.rimkat.sk

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

14. 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
predovšetkým 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.
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nielen ako jedno z liturgických období, ale
ako osobný advent - očakávanie Ježiša ako
môjho osobného Spasiteľa. Kto svoj život
prežíva v perspektíve Ježišovho príchodu
a stretnutia sa s ním, musí radikálne
opustiť hriech, byť otvorený Božiemu
Duchu, zmeniť zmýšľanie, prežívať svoj
život už tu na zemi v Božej prítomnosti
a aj sám byť poslom, ktorý ukazuje na
Ježiša a privádza druhých k nemu.
Lukáš Mohler, bohoslovec

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

13. 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.

Infolist

V liturgických textoch dnešnej nedele
máme možnosť počúvať dvoch najväčších
prorokov, ktorí ohlasovali Ježišov príchod
- Izaiáša a Ján Krstiteľa.
Iaziáš je vzdialeným kazateľom,
ktorý ohlasuje príchod Mesiáša. Dnes
počúvame jeho metaforické vyjadrenie,
ktoré sa aplikuje na Krista - o ratolesti
a výhonku z kmeňa Jesseho. Keď Izaiáš
spomína peň (v našom preklade koreň),
vychádza z bežného obrazu, v ktorom je
kráľovský rod prirovnávaný k stromu,
z ktorého už ostáva iba chabý konár alebo
kmeň, ktorý je zahrabaný v zemi po tom,
čo nad Dávidovým domom a judským
ľudom spočinul Boží súd.
Za praotca Dávidovho kmeňa sa
označuje Jesse, ktorý je Dávidovým
otcom. Z tohto Jesseho kmeňa, ktorý
je navonok už iba bezvýznamným
vyschnutým pahýľom, a ktorý už dávno
klesol z výšky svojej moci a svojho
významu, stratil kráľovský trón a stal sa
jedným z obyčajných izraelských rodov z tohto starého vyschnutého kmeňa vzíde
Mesiášsky kráľ ako nový výhonok, nový
prút, ktorý bude tvoriť nový začiatok
a ktorý bude obdarený novým duchom
- duchom múdrosti a rozumu, duchom
rady a sily, duchom poznania a bázne
pred Pánom. Tento predpovedaný Mesiáš
má byť nositeľom spravodlivosti, jednoty
a pokoja, čo sa prejavuje v navonok
nemožnom spolužití - vlka s baránkom,
leoparda s kozliatkom a podobne. Dnešná

ročník: XXVI.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
perikopa prvého čítania je zakončená vo
víťaznom duchu - koreň Jesseho bude
vztýčený voči národom a pohania ho
budú vyhľadávať. To znamená, že Mesiáš
bude v centre pozornosti tak u židov, ako
aj u pohanov.
Druhým - bezprostredným prorokom
je Ján Krstiteľ. V staroveku bolo bežné, že
ak sa očakával nejaký vznešený hosť alebo
významný človek, bol pred ním najprv
poslaný posol, ktorý ho predchádzal. Jeho
úlohou bolo u ľudí vzbudiť pozornosť,
túžbu a radosť po tom, ktorý má prísť.
Zväčša sa jednalo o nejakého panovníka,
ktorý prichádzal do mesta na oficiálnu
návštevu. Jeho posol išiel pred ním
a vyzýval miestnych ľudí, aby tomuto
panovníkovi išli naproti a opravili cesty
a mosty, aby sa do ich mesta mohol
bezpečne dostať. V Ježišovom prípade je
týmto poslom práve Ján Krstiteľ. Autor
Matúšovho evanjelia nám pripomína,
že to jeho mal na mysli prorok Izaiáš,
keď hovoril: "Hlas volajúceho na púšti:
pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu
chodníky." Ján Krstiteľ je nielen podľa
Izaiáša, ale aj podľa evanjelistu tým, ktorý
odchádza do púšte, aby vyrovnával cestu
a chodníky pre toho, ktorého on ohlasuje historického Ježiša.
Ježiš však prichádza a chce
prichádzať aj v dnešnej dobe ku všetkým
ľuďom - v Božom slove, vo sviatostiach
a v milosti. Preto je aj dnes potrebné, aby
boli vo svete prítomní poslovia, ktorí ho
budú predchádzať. Kto má byť týmto
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Vasiľ, Štefan, Štefánia, Ján, Margita,
Anna

Po.
5. 12.

Pondelok
po 2. adventnej nedeli

6.15 † Gabriel, Béla, Teodor, Andrej
7.00 † Jozef - 1. výročie
12.00 † Jozef, Mária
18.00 † Arnošt, Hanka, Rudolf
5.45 † Jozef, Anna

Ut.
6. 12.

Sv. Mikuláša,
biskupa

(ľubovoľná spomienka)

6.15 ZBP Marek, Peter a Tatiana
7.00 † Božena - pohrebná
9.00 Odpustová sv. omša
12.00 Za farnosť
18.00 Faustínum - združený úmysel
5.45 † Anna, Jozef

Str.
7. 12.

Sv. Ambróza,

biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

6.15 † Anton, Mária, František, Johana,
Helena
7.00 † František - 1. výročie
12.00 ZBP rod. Lainczová
18.00 † Viktor, Marta

Št.
8. 12.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

5.45 ZBP Dávid a Mária

Nepoškvrnené počatie
Panny Márie,

6.15 ZBP Erik a Veronika
7.00 ZBP Anna

(slávnosť)

12.00 ZBP Mária s rod.

Adorácia po večernej sv. omši.
Cemjata 17.00

18.00 ZBP Juraj

16.00 † Kamila
5.45 ZBP Dávid a Mária

Pia.
9. 12.

Piatok
po 2. adventnej nedeli

6.15 † Mária
7.00 † Ida - 1. výročie
12.00 † Filoména, Ján
18.00 † Ludvik, Veronika, Ľudovít

So.
10. 12.

Sobota
po 2. adventnej nedeli

5.45 † Ján, Katarína
6.15 ZBP Karolína
18.00 † Magda, Jozef, Marián

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

Ne.
11. 12.

5.45 (ZBP Helena a jej deti), 6.30 (ZBP Juraj),
7.45, 10.00 († Juraj, Mária, Jozef, Jolana, Tibor, Ilona), 11.30 († Ján, Dušan, Peter),
15.00 († Mikuláš), 18.00 (ZBP Andrea, Ján);
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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Oznamy

Infolist

1.

Milodary na kostol:
p. Alžbeta 100 €, z uloženia urny
Mikuláša Kapitančíka 20 €.
Zbierka na charitu:
jezuiti 778, 09 €, FNsP 116 €,
konkatedrála 1 539 €, Cemjata 62 €,
františkáni 1 310 €, saleziáni 598 €.

2.

Dnes - 4. 12. - vás pozývame na komorný adventný koncert: Adventné
organové soireé. Františkánsky kostol sv. Jozefa o 17.00, hosť: Marek Vrábel (organ).

3.

Dnes - nedeľa 4. 12. vás pozývame
na večernú modlitbu chvál do našej
konkatedrály, ktorú povedie farské
spoločenstvo SHALOM - začíname
o 19.07 hod. Téma príhovoru: Druhý
Kristov príchod.

4.

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.

5.

Odpustová sv. omša na sviatok sv.
Mikuláša (6. 12.) bude o 9. 00 hod.,
príde o. biskup Marek Forgáč - srdečne vás pozývame.
V utorok 6. 12. 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 6. decembra.

6.

7.

Prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v stredu 7. 12.
o 19.00 hod. v konkatedrále.

8.

Sväté

omše

za

zdravotníckych
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pracovníkov Prešova. V deň prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2016,
bude našim hosťom ThDr. Radoslav
LOJAN, PhD. z Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Košiciach. Po
sv. omši o 15.15 hod. v nemocničnej
kaplnke FNsP nám predstaví tému:
Život v našich rukách. Srdečne vás pozývame.
9.

V piatok 9. 12. pozývame mládež
a birmovancov na mládežnícku celoprešovskú sv. omšu do kostola
na Sídlisko III., so začiatkom o 18.00
a následne na stretko (chvály, hosť,
krátka katechéza) Piatky pre mladých
do kina Scala zo začiatkom o 19. 45
hod.
10. 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 konkatedrály)
si môžete zakúpiť u p. ekonómky na
fare. Cena je 10 €.
11. V chráme nájdete pokladničku s názvom Vianočný dar pre chudobných.
Vopred ďakujeme za vaše milodary,
ktoré prerozdelíme pred sviatkami
chudobným.
12. 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.
(Pokračovanie na strane 4)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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